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Jungtiniu Tautų Generalinis 
Seimas pradeda savo Antrąją 
Sesiją labai sunkioje, prislėg
toje atmosferoje. Klausimų 
svarstyt turi daug, ir visais 
jais laukiama ne tik smarkių 
diskusijų, bet ir aštrių ginčų.

Amerikos didžioji spauda 
sušilus agitavo prieš Tarybų 
Sąjungą. Mūsų atstovas po
nas Johnson Saugumo Tarybo
je pareiškė, kad ir pati pekla 
nesulaikys nuo svarstymo 
Graikijos reikalo. O Graikijos 
reikalu turime griežtą pasida- 

'linimą.
★ ★ ★

Laukiama smarkaus žo
džiais apsišaudymo Egypto- 
Anglijos santykių reikalais, 

i Bėdos bus ir su Palestinos 
klausimu. Arabiškosios vals
tybės pasikausčiusios visomis 
jėgomis išstoti prieš Jungtinių 
Tautų komisijos planą Pa
lestiną padalinti j žydų ir ara
bų valstybes.

★ ★ ★
Amerikos-Anglijos blokas, 

aišku, turi Generaliniam Sei
me milžinišką daugumą, ir ką 
jis nori, tą nusitaria. Bet kaip 
toli eis? Nesinori tikėti, kad 
amerikiečiai ir anglai eitų taip 
toli, jog Jungtines- Tautas su
skaldytų. įteikia manyti, kad 
bus surastas vidurio kelias. 
Išvijimas Sovietų Sąjungos bū
tų Jungtinių Tautų pasmerki
mas, mirčiai. >

To negali nesuprasti Mar
shall ir Bevin.

★ ★ ★
Toks Jungtinėse Tautose 

pasidalinimas, koks dabar 
viešpatauja, nėra sveikas da
lykas. Tą visi aiškiai mato 
ir supranta. Kurie trokšta 
tarptautinei organizacijai mir
ties, tuo labai džiaugiasi ir 
stengiasi tą pasidalinimą dar 
daugiau pagilinti ir išplėsti. 
Tie gi, kuriems rūpi taikos iš
laikymo reikalas, pataria at
sargumo ir kompromisų tak
tiką.

Pasidalinimas yra ir su juo- 
mi reikia skaitytis. Tautų 
Lyga susidėjo tik iš kapita
listinių valstybių, bet ir tai 
priėjo prie skilimo ir pagaliau 
nelaimingos mirties didžiaja
me kare.

Dabar gi yra socialistinės ša
lys ir kapitalistinės šalys. To
dėl ir pasidalinimas neišven
giamas. Klausimas yra tik ta
me : Ar pavyks Jungtinėms 
Tautoms išlaikyti tarpe tų 
dviejų grupių reikalingą lyg
svarą, ar pe ?

Jau prasideda aštrios prieš
rinkiminės rietenos tarpe de
mokratu ir republikonų. Kai 
klausaisi politikierių kalbų, 
tai susidarai žmogus nuomonę, 
jog čia puodas katilą vanoja.

Paimkime kainų klausimą. 
Derpokratai sako, kad republi
konų kontroliuojamas kongre
sas panaikino Išminų kontrolę. 

^Tai šventa tiesa, bet ne visa 
tiesa. Jie' labai gražiai už
tyli tą faktą, jog didelė da
lis reakcinių demokratų taip, 
pat balsavo už tos kontrolės 
panaikinimą.

Senatorius Taftas turi drą
sos ir akis savo prakalbose vi
są >ėdą už kainų kilimą su
versti ant demokratų. Demo
kratai. girdi, turi prezidentą, 
turi administracijos vairą sa
vo rankose, tai kodėl jie ne
sulaiko kainų kilimo?

Lai dabar pasirenka viduti
nis Amerikos pilietis. Bepar- 
t.vviškas žmogus tempiamas 
vienon ir kiton pusėn. Kur 
jis pakryps, ten bus laimėji
mas 1948 metais.

Tuo tarpu “geri.” “išmin
tingi” ir “susipratę?” abiejų
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GRAIKŲ MONARCHISTAI 
NUSMERKĖ MIRT DAR 

53 DEMOKRATUS
Tie Demokratiniai Graikai Nusmelkti Tik už Keliiy Dienų 

Po To, Kai Sofulio Valdžia Pažadėjo Neva Amnestiją
Salonika.— Graikijos mo

narchist karinis teismas 
nusmerkė mirti 53 demok
ratinius graikus, jų tarpe 
vieną moterį; keturis kitus 
nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos, o vieną pasiuntė kąlė- 
jiman 15-kai metų.

Taip monarchistų - fašis
tų teismai veikia už keleto 
dienų po to, kai naujojo 
Graikijos premjero Sofulio 
valdžia paskelbė amnestiją, 
tai yra, “bhusmių atleidi- 
hią” demokratiniams parti
zanams ir jų rėmėjams. Ne

Wallace Kalbės Phila. 
Šį Penktadienį

«» 1
■ i ——

Philadelphia. — Henry 
A. Wallace, buvęs Jungti
nių Valstijų vicę-preziden- 
tas, kalbės masiniame susi
rinkime rugsėjo 19 d., 
penktadienio vakare, ‘ Con
vention Hall salėje, Phila- 
delphijoje. Prakalbas Wal- 
lace’ui rengia Progresyviai 
Amerikos Piliečiai. Tame 
pačiame mitinge kalbės 
prof. Frank Kingdon ir 
garsusis negras daininin- 
kas-artistas Paul Robeson.

NUŽUDĖ VAIKA,
Jodydamas “drąsą”

Harrison, N. J. —' Fred
die Smigelski, 14 metų, sa
kė policijai, kad jis užmušė 
savo draugą Jackie Presto- 
ną, 11 metų vaiką, norėda
mas parodyti, jog .jis yra 
“drąsuolis, o ne koks mė
mė.” Freddie būsiąs teisia
mas kain, pirmo laipsnio 
žmogžudis, ir jam gręsia 
mirties bausmė.

Amerikonai Teisia 
23 Nacius Žudikus *

Nurnberg, Vokiętija. — 
Amerikonai pradėjo teisti 
23 naciui, ■ v a d inamus 
“Ę i m m lerio žmogžudžių 
komanda.” Jie kaltinami, 
kad išžudė 'milioną žydų, 
rusų ir čigonų, kaip “pras
tesnių tautu” žmones. Du 
teisiamųjų “susirgo.”

Didžiuliai šoviniai Paįvai
rino Trumano Kelionę

Beplaukiant prez. Tru- 
manui karo laivu Missouri 
namo iš, Brazilijos-, laivas 
paleido dvyliką. Šovinių po 
16 colių storio neva į taiki
nį jūroje. Buvo parodyta 
prezidentui, kain veikia lai
vo artilerija. Tatai patiko 
Trumianui.

• ' » M

partijų politikieriai visiems 
žmonėms turi vieną patari
mą: Susiveržkite diržus ir ty
lėkite. Vis tiek nieko nepa
darysite !

Priedui dar priduria: Ir 
saugokitės raudonųjų!

Republikonai Senatoriai Mėgina 
Pridengt Maisto Pelnagrobius;

Ieško Kitų “Kaltininkų”
Washington*) Valdininkai Taipgi Pataria Mažiau Valgyt

ITALŲ FAŠISTAI PUOLĖ 
JUGOSLAVUS, ANGLUS IR 

AMERIKONUS TRIESTE

va liberalas Sofulis sakė, 
kurie valdžios priešai sudės 
ginklus ir pasiduos per vie
ną mėnesį, tiems, girdi, bus 
“visiškai dovanota baus
mė.”

Visus nusmerktuosius Sa- 
lonikoj demokratinius žmo
nes monarchistai apšaukė 
“komunistais sąmokslinin
kais” prieš valdžią.

Monarchistų 1 ė k t u v ai 
barsto lapelius į partizanų 
sritis; šaukia juos'pasiduo
ti paskirtu laiku ir žada 
“nebausti” pasiduodančius.

TIRS, KODĖL PALEISTI 
CAPONE GENGSTERIAI

Washington. — Genera- 
lis prokuroras ir FBI agen
tai ketina ištirti tuos “ge
radarius”, kurie paleido iš 
kalėjimlo “pasitaisymui” ke
turis nuteistus Al Capone 
žmogžudžių - r a k e t ierių 
šaikos narius — P. Riccą, 
L. Campagna, Ph. D’And- 
reą ir Ch. Gioe. Jie buvo 
nuteisti 10 metų kalėti už 
miliono dolerių išveržimą iš 
judamųjų paveikslų. Bet po 
3 metų ir 4 mėnesių jie pa
leisti ir, kaip nužiūrima, vėl 
varo gengsteriškus savo 
biznius.

Už Šlykštu Juoką Moterys 
Nubaustos po 15 Dolerių

Groton, Conn. — Beula 
Vassar’ienė ir Ethelė Ha- 
ag’ienė per telefoną naktį 
pašaukė graboriaus auto
mobili ir kelis taksi-kabus, 
kad išvežtų, girdi, “miru
sio” Schimpffo kūną. Tuo 
tarpu' Schimpffas buvo gy
vas ir ėjo savo pareigas 
Amerikos laivyne.

Schimpffo žmona patrau
kė teisman tas klaikias 
“juokdares”. Teisėjas C. H. 
Reynolds nubaudė jas po 
$15.»___ _______ __
BOIKOTUOT TAFTO- 
PARTLEY’O ĮSTATYMĄ, 
SAKO CIO UNIJA •

Boston. — CIO Gumos 
(rbbo) Darbininkų . Unijos 
komitetas pasiūlė jos suVa- 
žiavimui, kad nutartų ne
paisyt Tafto-Hartley’o įsta
tymo posmo, kuris reika
lauja priesaikos prieš ko
munistus. Tas posmas sako, 
kad jeigu unijų vadai nepa
daryt prieš - komunistinės 
priesaikos, tai valdinė Dar? 
bo Santykių Taryba neduos 
jokių patarnavimų tonu uni
jom. Bet tie patarnavimai 
nieko gero nelemia darbi
ninkams, nes pati Darbo 
Santykių Taryba sudarky
ta pagal Tafto-Hartley’o i- 
statymą, kaip nurodo CIO 
unijų vadai. 

t — ............. . ............................................

Boston. — CIO Gumos 
Darbininku Unija pakilo 
iki 208,000 nariu nuo buvu
sių pernai 193,000.

Providence, R. I. —Ant
rinis senatorių komitetas 
čia “tyrinėja”, kodėl mais
tas taip negirdėtai pabran
go. Darbo Federacijos, CIO 
unijų atstovai, Amerikos 
Veteranų, Komiteto veikė
jai ir Progrėsyvių Ameri
kos Piliečių vadai, liudyda
mi, nurodę, kad valgių kai
nas taip išpūtė godišiaį 
pelnagrobiai: jie pagal są
mokslą engia amerikieęius 
vartotojus.
- Minimų organizacijų at
stovai todėl reikalavo iš 
naujo įvesti valdinę kainų 
kontrolę. Jie įspėjo, kad 
jeigu nebus pažaboti bran
gininkai, tai Amerika susi
lauks ūkio srityje ' tokio 
smūgio, kaip japonų kirs
tas karinis Perlų Uostui 
smūgis. f . 1

Republikonai tyrinėtojai 
ir jų plauko liudytojai pa
sakojo, bandė suversti kai
čią už maisto pabrangimą 
ant farmerių, ant, esą, 
“perdidelių algų” darbinin
kams ir ant maisto išgabe
nimų kitiem kraštam šelp
ti.

Senatoriai nešaukė jokių 
fabrikantų į kvotimus. Jie 
atmetė atvykusius ' liudyti 
komunistų atstovus.

Šiame senatorių komite
te yra 4 republikonai ir 2 
demokratai.

Ta t to ir Valdininkų 
Patarimai

Dabar Providence veikiąs 
senatinis komitetas yra vie
nas iš trijų skyrių Bendrojo 
Ekonominio Komiteto, ku
riam vadovauja republiko- 
nas senatorius Taftas. O 
Taftas pirm keleto dienų 
patarė tiktai mažiau valgy
ti; tai kainos, girdi, “savai
me nupuls.”*

Washingtone žemdirbys
tės sekretoriaus pavaduoto
jas Dodd ragino visus a- 
merikiečius mažiau mėsos 
valgyti, o farmerius ma
žiau grūdų gyvuliams su
šerti; tuomet, girdi, atpigs 
mėsa ir liks grūdų vakari
nei Ebropai sušelpti. Pre
kybos sekretorius Harrima- 
nas taipgi patarė amerikie
čiams mažiau mėsos varto
ti.

Fašistiniai Riaušininkai Bombomis ir Kitais Įnagiais 
Užmušė Jugoslavą ir Sužeidė Tuzinus Kitą Žmonių

Triest. — Fašistiniai ita
lai čia rugs. 15 d. sukėlė7 
kruvinas riaušes prieš ju
goslavus, amerikonus ir 
anglus išvakarėse Triesto 
miesto pervedimo Jungt. 
Tautoms. Fašistai mėtė 
bombas, šaudė ir kitais į- 
nagiais puolė ypač jugosla
vus. Vienas jugoslavas už
muštas, 64 asmenys sužeis
ti.

Fašistinė govėda mušė ir 
spardė buvusį anglų oficie- 
rių Ed. P. Thompsoną ir jo 
žmoną, apkūlė kelis ameri
konų korespondentus, ak

menimis apmėtė anglų ge
nerolą W. Johnsoną, sumu
šė jugoslavą pulkinjnką Ki- 
libordo, karinės amerikonų 
vyriausybės narį, apardė 
kelis gatvekarius ir auto
busus. Sužeista ir 11 polici
ninkų.

Po talkininkų taikos pa
tvirtinimo su Italija, Triest 
miestas ir apylinkė tapo 
tarptautine sritim. Tvar
kai vykdyti Trieste bus lai
koma Amerikos, Anglijos ir 
Jugoslavijos kariuomenė. 
Pirm karo Triest priklausė 
Italijai.

NUTARTA MAŽINT BIZNIO 
BLOFUS PER RADĖJA

Sovietai Atmetė Graikijos 
Klausimo Brukimą Jungt. 

Tautų Seimui
Lake Success, N. Y. — 

Amerikos atsto.vas H. V. 
Johnsonas piršo Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
prašyti Jungtinių • Tautų 
seimo patarimo, kaip , iš
spręsti vaidus tarp Graiki
jos, iš vienos pušės, ir Ju
goslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos, iš antros pusės. 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko atmetė to klausi
mo brukimą 'Jungtinių 
Tautų seimui, nes tai yra 
tik Saugumo Tarybos daly
kas. Kartu Gromlvko atme
tė amerikinius kaltinimus 
prieš Bulgariją, Jugosliwi- 
ją ir Albaniją ir smerkė 
Amerikos reikalavimą pa

laikyt Jungt. ’Tautų komi
siją tėmyti rubežiams tarp 
Graikijos ir jos kaimynų.
Jugoslavijos delegatas^ pa

stebėjo, kad tik Graikijos 
monarchistai daro karines 
provokacijas prieš mini
mus ^kraštus.

Amerikos atstovas todėl, 
pagaliaus, ištraukė savo 
pasiūlymą iš Saugumo Ta
rybos ir tiesiogiai įteikė jį 
Jungtinių Tautų seimui.

Čia . Gromyko susilaikė 
nuo balsavimo, nes tai pro
cedūros, o ne turinio daly
kas. Bet seimas neturi tei
sės daryti sprendimb ir ga
li tiktai patarimus duoti.

Generališ Prokuroras Grūmoja 
Nepiliečiams “Raudoniesiems”
Washington. — Generališ 

Jungtinių Valstijų proku
roras Tom Clark akstino 
“teisingumo” departmento 
advokatus ir valdžios a- 
gentus FBI . imti nagan ne- 
piliečius, d a 1 yvauiančius 
komunistiniąme judėjime. 
Girdi, “jeigu jūsų apskrity
je yra nepilietis ateivis, ku
ris ‘užsiima komunistiniu

CHINU KOMUNISTAI s 
PIRMYN ŽYGIUOJA ’

Nanking, Chinija. —Pra
nešama, kad chinų partiza
nai apsupo Chiang Kai-she- 
ko tautininkus Anhwei pro
vincijos sostinėje ir bloškia 
juos, atgal Šantungo pussa- 
lyje. / ,.

veikimu. *' tai jamj ne vieta 
Jungt. Valstijose.” Valdžios 
agentų galvh J. Edgar Hoo
ver pasižadėjo darbuotis, 
kad būtų “iššluoti tie kir
minai.”

Reakciniai laikraščiai su 
pasigėrėjimu pranašauja, 
kad nepiliečiai sveturgimiai 
“raudonieji” būsią plačiai 
gaudomi deportavimui.

žydų Hagana Grobia Griež
tuosius Irguno Kovūnus
Jeruzalė. — Dešinesnė 

žvdų kovūnų organizacija, 
Hagana pagrobė tris na
rius Irgun ZVai Leumi or
ganizacijos, griežtai kovo
jančios prieš anglus.

ORAS.-—Būsią vešu.

Atlantic City, N. J.—Na- 
cionalės Radijo Duotuvų 
Sąjungos suvažiavimas nu
tarė, kad reikėtų 3 iki 20 
nuošimčių sumažinti biznių 
blofiškus skelbimus sklei
džiamose žiniose ir kitose 
radijo programose. Bet 
Radijo 'Duotuvų Sąjunga 
negali priversti paskiras 
stotis vykdyti tą nutarimą, 
kaip pastebėjo teisėjas Jus
tin Miller, sąjungos pirmi
ninkas, ir Robert Sweezey, 
Mutual radijo kompanijos 
vice-pirmininkas.

Nuslopintas Kubos Policijos 
Sukilimas; Užmušta 6______ e

Havana, Kuba. — Ka
riuomenė su k u Ik o s vai- 
džiais ir ašarinėmis bom
bomis atakavo sukilusių 
policininkų centra, policijos 
majoro Antonio' M. Dopico 
name. Apgultieji policinin
kai gynėsi atsišaudydami. 
Per tris valandas sukilėliai 
buvo nuslopinti. Nušauta 6 
asmenys ir tiek pat sužeis
ta. Tarp nušautųjų yra Do
pico žmona ir sukilusios 
policijos majoras E. Tro.

Turtingas Advokatas Sako, 
Vely Būti Krautuvininku
Brooklyn, N. Y. — Pra

turtėję^ ' senas advokatai 
George Gru, 90 metų am
žiaus, sakė reporteriams, 
kad jeigu jam iš naujo tek
tų gyventi, tai jis geriau 
būtų mažos krautuvės savi
ninkas,, o ne advokatas. Už
klaustas apie taisykles il
gam amžiui, jis atsakė, jog 
neturi jokių tam taisyklių, 
tik nepersivalgo* ir retkar
čiais įsigeria.

VIESULAS GRESIĄS 
FLORIDAI

Miami, Fla. — Vyriausy
be patarė gyventojais pa
sitraukt iš kai kuriu Flori
dos pajūrių. Nes šėlstantis 
jūroje viesulas dar galįs 
juos kliudyti. *

• —
Rdma.—Streikuoja 2,000,- 

000 pramonės ir žemės ūkio 
darbininkų Italijoj. Dar 2,- 
000,000 ruošiasi streikam .

Palestinos Araby 
Streikas del Egipto

Jeruzalė. — Palestinos 
arbai paskelbė visuotiną 
vienos valandos streiką 
rugs. 16 vidudieni, reika
laudami, kad Anglija pasi
trauktų iš Egipto.

Arabai, sakoma, plėšikai 
apšaudė karinį anglų auto
mobilį, nušovė vieną oficie- 
rių, sužeidė policijos sar- 
žentą.ir jo pačią. Nežinia 
kas išsprogdino keturias 
bombas Jeruzalėje; bet jos 
nieko nekliudė.

SOCIALISTAI PASI
TRAUKĖ Iš BAVARIJOS 
MINISTRŲ KABINETO 
o

Munich, Vokietija. — Vi
si keturi socialdemokratai 
ministrai pasitraukė ^Ba
varijos valdžios, kurion iki 
šiol jie bendradarbiavo' su 
klerikalais. Bavarija yra a- 
merikonų užimta. Jos 
premjeras yra katalikų va
das Hans Ehard.

Anglija Pardavė 80 
Milionų Dol. Aukso

London. — Anglijos val
džia pardavė Jungtinėms 
Valstijoms 80 milionų dole
rių vertės aukso, už ku
riuos gavo reikalingus už- 
sieniniams pirkiniams po
pierinius dolerius. Dar An
glijos ižde lieka apie $2,- 
400,000,000 aukso. Paskuti
niu laiku Anglijos užsienio 
reikalų ministrąs Bevinas 
piršo, kad Amerika pasida
lintų savo auksu su Angli
ja ir tūlomis kitomis sali-’ 
mis. Daugelis Amerikos po
litikų pašiepė tą Anglijos 
užgaidą.

Amerikos nustatyta auk
so kaina* yra 35 doleriai už 
unciją.

BOMBANEŠIO EKSPLO
ZIJOJ ŽUVO 9

Aberdeen, Md. — Ore su
sprogo ir upėn nukrito di
delis . bojnbanešis B-17. Su 
juom žuvo 7 kariškiai ir 2 
civiliai. Tik kapitonas C. 
W. Warmack išsigelbėųo, 
iššokdamas su parašiutu.
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Nėra Duonos — Tevalgo Pyragą!
Yra sakoma, jog feodalistinėje Franci joje sykį prie 

, karališko palociaus buvo susirinkusi alkanų žmonių mi
nia, reikalaujanti duonos. Karalienė Marė Antoinette pa
klausė dvariškių, ko tie žmonės susirinko, dėl ko jie 
triukšmauja. - >

— Jie alkani; neturi-duonos, — jai buvo atsakyta.
' —‘Tai kodėl jie nevalgo pyragų?! — stebėjosi ka
ralienė. ♦

Šis anekdotas prisiminė mums pasiskaičius žinią a- 
pie senatoriaus Roberto A. Tafto pasiūlytą mediciną. 
Aišku, Taftas nekartojo Antoinettes siūlymo, — jis kar
tojo ciniškesnį siūlymą.

Kalbėdamas apie vis tebekylančias gyvenamųjų pro
duktų kainas, senatorius Taftas pareiškė daug maž ši

taip: -
— Tegu žmonės valgo mažiau, tai gyvenamųjų pro

duktų kainos savaime nukris...
Šitoks patarimas išplaukė iš

ten du o ją. būti republikonų partijos kandidatu preziden
to vietai 1948 metų rinkimuose! t

, Kokia tai pašaipa, koks ciniškumas!
Ant rytojaus po to, kai Taftas pateikė Amerikos 

žmonėms savo rbceptą, spaudoje pasirodė .nuotrauka, ro
danti tą patį senatorių Taftą maumojantį restoraųe sul
tingąjį steiką!...

Taftas teisybę pasakė: jei Amerikos žmonės neda- 
valgytų, tai gyvenimui produktų kainos, be abejo, nu
kristų. > ■ >

■ Mes pridėsime: Jei Amerikos žmonės visiškai neval
gytų, tuomet jiems nereikėtų kainomis nei rūpintis!

Kaip neimsime, senatoriaus Tafto siūlymas yra — 
išjuokimas Amerikos žmonių. Pats Taftas yra milijonie
rius. Jam kainų aukštumas nerūpi, — jis žino, kad jo 
pilvas visuomet bus pilnas.

Bet šis jo pasiūlymas neturi būti Amerikos žmonių 
pamirštas!

Taftas, atsiminkime, yra autorius Tafto-Hartley bi- 
liaus, Taftas siūlo Amerikos žmonėms nedavalgyti.

Tuo būdu, Amerikos žmonės žinos, kaip jie turi re
aguoti linkui Tafto ir jo republikonų partijos 1948 me
tais! - 1

mens, kuris pre-

Senoji Pasaka
Daug feuvo laukta ir tikėtasi ,:iš Amerikos Darbo Fe- 

deracijos Pildomosios Tarybos* susirinkimo, įvykusio 
Chicagoje. Deja, tenka skaudžiai nusivilti. Federacijos 
vadovybė ir vėl nepakilo iki degančio reikalo. Ji vėl seks 
įvykių uodegoje ir stovės Amerikos darbo žmonėms sker
sai kelią.

Tarybos susirinkimas tiktai pakartojo savo senąją 
giesmę, kad negali būti jokios bendros su CIO polįtinės 
veiklos, kol tarpe Federacijos ir CIO nėra organinės vie
nybės. Organinės gi vienybės nėra ir nesimato. Green 
pats sako, kad tokios vienybės perspektyvos labai pras
tos. • i >

O tai reiškia, kad organizuoti darbininkai nesudarys 
bendro fronto busimuosiuose rinkimuose. Viena armija 
eis vienu keliu, kita kitu. Nebus bendro susitarimo, ne
bus bendros kampanijos už išrinkimą tokių kongresma- 
nų, kurie stotų už atšaukimą Taft-Hartley įstatymo.

Sunku dabar dar pasakyti, kiek šis’ Federacijos 
aukštosios vadovybės nusistatymas paveiks Federacijos 

• organizacijas valstijose ir miestuose, Progreso šalinin
kai labai daug vilties deda ant vienybes apačiose. Valsti
jose ir miestuose Federacijos ir CIO unijos susieis į 
daiktą ir sudarys bendrą frontą,. Taip tikimlsi ir to lau
kiama. Tame tai yra visa viltis. Plati darbininkų vieny
bė gali įvykti prieš'lyderių valią ir. patarimus.

Už Darbiečius, Prieš Konservatorius
Anglijoj, Liverpool mieste, įvyko rinkimai nario į 

parlamentą. Vieta pasidarė tuščia, kai darbietis parla
mento narys numirė. Buvo labai bijota* kad prie dabar
tinės Ajiglijos padėties Churchillo partija laimės rinki
mus. Bet džiugu, kad Liverpoolio žmonės -suprato padė
ties rimtumą ir neleido konservatoriams laimėti.

• Nuo to laiko,,kai darbiečių valdžia įsikūrė, šie rin
kimai buvo devyniolikti ir visuose juose darbiečiai savo 
pozicijas atlaikė. x

’Tpčiau šiuose paskutiniuose lAimėjimųose matos la- 
baLrnntj ir pavojaus ženklai. Darbiečiams džiaugtis tė
ra mažai ko. Jų kandidatas laimėjo labai sumažėjusią 
dauguma. Jeigu anais metais tenjlarbietis supliekė kon- 

x sęrvatorių atstovą .šešiais tūkstančiais balsų, tai dabar 
jį nugalėjo tiktai dviem tūkstančiai balsų. Tas. aiškiai 
parodo, kur link situacija, vystosi. Prasideda procesas 
prieš darbiečius. Vietoje, būnant valdžioje, jų prestižui 
kilti, iis puola. Laikas darbiečių vadams perkratinėti sa
vo politikos turinį.

v •

Kas Ką Rašo ir Sako
DAUGIAU, “SMŪGIŲ”, 
DAUGIAU DŽIAUGSMO 
' Visiškai neapykanta ap- 
jakusiems Keleivio redakto
riams visur vaizduojasi ko^ 
munistams smūgiai ir pra
laimėjimai. Jie, pavyzdžiui, 
suranda, kad “Marshallo 
planas — mirtinas smūgis 
komunistams.”

Mirtinas, smūgis reiškia 
arba turi reikšti tą, kad ko
munistų jau nebėra. O jei
gu jų dar vis tiek yra, tai 
reiškia, kad smūgis nėra 
mirtinas. Keleivio redakto
riai nė to nebesupranta.

Kodėl toks jau “mirtinas” 
smūgis? Keleivis paaiški
na;

Louis Ramon raš6 “l\ew 
Leaderiui” iš Paryžiaus, kad 
paskutiniais laikais Prancū
zijoj labai susmuko komu
nistų prestyžas; Susmuko jis 
dėl Marshallo plano. Visos 
francūzų partijos šluoja iš 
savo tarpo Stalino šnipus.

Kaip žinoma, Marshallo 
planas siūlo * kuogreičiausia 
atstatyti sugriautą Europą. 
Jei kuri šalis 
tikslui kapitalų, 
ri jai .padėti.

Šitas planas, 
patiko visai Europai, išsky
rus tik Rusiją, kuri nenori, 
kad kapitalistinės valstybės 
šalia jos sustiprėtų. -
Paregėsite, už metų kitų, 

tie patys Keleivio galvočiai, 
kaip už liežuvių kariami, 
šauks, kad nuo t komunistų 
nebegalima apsiginti. Juk 
praeityje jie ne šimtą, bet 
tūkstantį sykių tuos varg
šus komunistus sutriuškino 
ir palaidojo,' tačiau šian
dien jie juos suranda visur, 
net kur jų nėra.

KELEIVIO FAŠISTINIS 
DŽIAUGSMAS

Jei dar kam nebuvo aiš
ku, kad ^Keleivis stovi re
akcijos ir fašizmo pūsėje, 
tai turi gražią progą dabar 
įsitikinti. Visa pažangioji 
Amerika, ypač visi organi
zuoti darbininkai, vienu 
balsu smerkia Taft-Hartley 
įstatymą ii; kovoja už jo 
atšaukimą, tuo tarpu Ke
leivio štabas nesitveria 
džiaugsmu. Rugsėjo 10 die
nos laidoje ant pirmo pus
lapio randame tokių kelei
vinių perlų: “Komunistai 
negali būti unijų viršinin
kais. Rusijos agentai* jau 
areštuojami. Unijų vadai 
turi prisiekti, kad jie nėra 
ir nebus komunistai.”

Toliau:
Jeigu kurios organizacijos 

viršininkai atsisako tokią 
priesaiką sudėti, tai nei ji 
pati, nei jos skyriai negali 
prašyti Darbo Santikįų Ta
rybos (NLRB) užtarimo 
dirbtuvių- balsavimuose, nei 
ginčuose su darbdaviais.

- Kadangi CIO viršininkai 
tokios, i
Departmental ’ nedavė, tai 
NLRB atsisakė pripažinti 
CIO Aliejaus Darbininkų 
Unijos balsavimus^.

Ta unija užtai patraukė 
vietinį NLRB direktorių į fe- 
deralį teismą, * argumentuo
dama, kad tasai Tafto-Hart- 
leyo įstatymas yra “priešin
gas šalies konstitucijai ir to
dėl CIO viršininkams nėra 
reikalo su juo skaitytis.”

šį panedėlį Forth Worthe, 
Texų valstijoj, buvo šitos by
los nagrinėjimas ir teismas 
nusprendė,

neturi tanv
Amerika tu-

suprantama,

sistatę prieš Taft-Hartlėy į- 
statymą visai būdais kovo
ti. Tasai klausimas bus 
svarbiausias klaus imas 
Į948 metų prezidentiniuose 
rinkimuose. Visi, kas už pa
žangą ir demokratiją, stos 
prieš tą įstatymą, o kas su 
reakcija ir fašizmu —rems 
įstatymą ir repubjikonus, 
Tuo Tarpų unijų judėjimai 
šį priešdarbininkišką įsta
tymą kontėstuos federali- 
niuose teismuose. Bus eida
ma iki paties Aukšč. Teis
mo. ,.

'Tokį bandymą jau pada
rius Aliejaus pramonės dar
bininkų unija. Reakcinis 
teisėjas padarė' nuosprendį 
prieš uniją. Jo nuosprendį 
griežčiausia pasmerkia vi
sos darbo unijos. Šį nuo
sprendį unijos skaito dide
liu smūgiu visiems organi
zuotiems d a r b ininkams. 
Betgi Keleivis judošiškai 
džiaugiasi, jog tai esąs 
“triuškinantis smūgis ko
munistams.” Jis ^pagatavas 

‘tam teisėjui, tam darbo 
žmonių priešui, republiko
nų 'reakcinės mašinos šali
ninkui, į barzdą pabučiuoti 
už nutarimą prieš Aliejaus 
darbininkų darbo uniją.

Ar bereikia geresnio .ir

^Koiiiiiiiistų Manifestui” Šimtas Metų 
USA Komunistų Partijai —28-neri

Šiemet sukanka 100 me
tų, kai Karolis Marksas ir 
Fredrikas Engelsas parašė 
‘‘Komuųistų Manifestą”, — 
tą įdomų visuomeninį do
kumentą, kuris anuo metu 
sudrebino valdančią kapita
listinę klasę, ir kuris ją te- 
bekrečia į^šiuo metu.

“Komunistų Manifeste” 
yra trumpai moksliškai, iš
dėstyta kapitalistinės san
tvarkos žalingumas darbi
ninkų klasei ir nurodytus 
gairės, pagąl kurias • eida
ma, darbininkų klasė išsi
laisvins, įkurdama komuni
stišką santvarką.

Šis įvykis šiandien yra 
minimas visame plačiąjąme 
pasaulyje. Susipratę klasi
niai darbininkai ir kiti dar
bo žmonės renkasi į mitin
gus, diskusuoja, įvertinda
mi tuos nuopelnus, kuriuos 
jiems paliko mokslinio so
cializmo tėvai pirmajame 
saVp- veikale, šiandien iš
verstame į visas civilizuotų 
tautų kalbas ir studijuoja
mame tiek mokyklose, / tiek 
darbininkų bakūžėse.

Turime atsiminti, jog dar 
ir šiandien ne visuose kraš
tuose “Komunistų Manifes- 

aiškesnio įrodymo, kur nu-’tas” yra legalus; daugelyje 
dardėjo Straždas ir Janus-. fašistinių ir pusiau fašisti-

nifeste”, ir papildytais vė
lesniųjų genijų, — Lenino 
ir Stalino.

Nėra pasaulyj 'kitos to
kios knygos, kuri būtų pa
dariusi tiek daug žmonijoje 
įtakos, kiek padarė “Komu
nistų Manifestas”, pasiro
dęs prieš vieną šimtą metų!

Dėl to ir lietuviai darbo 
žmonės, šia proga, ragina
mi studijuoti šį veikalą. Ku
rie jį jau yra studijavę, ver
ta iš naujo paimti ir dar 
sykį atsargiai, giliai, apgal
votai perskaityti; kurie jo 
nėra skaitę, — turėtų įsi
gyti ir ne sykį, bet kelis 
sykius perskaityti, pastudi
juoti.
28-neri Metai USA^Cdmu- 

nistų Partijai .
Šį mėnesį sukanka lygiai 

28-ri metai USA Komitnis-

kis su savo nesuvaldomu 
neapkentimu komunistu?

rašo:
žmones
susirū-

plačia-

jKUO AMERIKOS 
ŽMONĖS ŠIANDIEN 
VYRIAUSIAI RŪPINASI? «

Dienraštis Vilnis
Kuo Amerikos 

šiuo laiku , labiausiai 
pinę ?

Jei tikėt spaudos
barniams ir reakciniams po
litikieriams; tai jiems niekas 
daugiau ųierūpi, kaip tik ko
va prieš komunizmą. Tas žo
dis linksniuojamas skersai ir 
išilgai

Bet Gallup’o viešosios opi
nijos daviniai'sako ką kitą.

Iš atsakymų į klausimus 
gavosi šie rezultatai: 24 nuo
šimčiai Amerikos, gyventoju 
mano, kad vyriausia probleą 
ma yra aukštos kainos, pra
gyvenimo brangumas ir im 
fliacija.

22 nuošimčiai atsake, kad 
vyriausias galvosūkis yra už
sienių ♦ politika, sugyvenimas 
su kitomis šalimis, pagalba 
Europai.

21 nuošimtis atsake, kad 
dabar vyriausia problema yra 

apsisaugojimas nuo l^aro, tai
kos išlaikymas.'

Tam tikras nuošimtis pasi
sako neturį supratimo, kas 
dabar' svarbiausia.

' Ir tijktąi vienai nuošimtis

nių kraštų “Komunistų Ma- 
rųfestas” yra pripažintas 
“pavojingu v i suomeninei 
santvarkai” ir jį darbinin
kas tegali studijuoti tik pa
sislėpęs, jei jis nenori būti 
įkalintas arba žiauriai per
sekiotas!

Iš kitos pusės, vienoje 
pasaulio sausžemio dalyje— 
Tarybų Sąjungoje — darbo 
žmonės kuria naują, komu
nistinę santvarką,’— ją ku
ria paširemdami dėsniais, 
pareikštais “Komunist. Ma-

Ši partija įsikūrė 1919 
metais. Ji įsikūrė anuo aud
ringuoju metu, kai po .pir
mojo pasaulinio karo Pal- 
meris ir visa jo negarbingo
ji gengė buvo pasileidę 
“šventan kryžiaus karan” 
persekioti pažangųjį darbi
ninkų judėjimą!

Palmėrio puolimai, ypa
čiai nepiliečių darbininkų 
žiaurūs persekiojimai pali
ko Amerikos istorijoje vie
ną juodžiausiųjų puslapių.

Savo žiaurumais ir “rai

radijas šiandien sįekiasi da
lykus taip supainioti, kad 
vidutinis pilietis, mažai nu
simanąs apie tikrąją padė
tį, pamanytų, būk Amerikai 
šiandien iš tikrųjų grūmoja 
socialistinė revoliucija!
Kodėl Tasai Siautėjimas?

Monopolistai mano, ' jog 
pats gyvavimas Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos yra skerspainė Fabri
kantų Assoėiacijos sieki- 
muisi' sunaikinti darbo uni
jas ir pakirsti Amerikos 
darbo žmonių gyvenimo ly
gį iki žemiausio laipsnio.

Darbininkų judėjimo prie
šai žino, jog ’ Komunistų 
Partija yra partija, kuri 
pasiaukojusiai gina darbo 
žmonių reikalus, rodydama 
jiems kelią į šviesesnį gy
venimą, kuriame nebus ka
rų, kuriame viešpataus tai
ka ir visiems darbo žmo
nėms palaima.

Nedidukė, p a 1 y g i nti, 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija bėgy j 28-rių 
metų atliko milžiniškus dar
bus, kurių niekas negali nu-
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kad tas įstatys
’ mas yra visiškai konstituci-* 
nis, ir kad visos unijos pri
valo jį pildyti, o kądangi .

'CIO viršininkai to nepadarė, 
tai prie CIO priklausančios 
unijos neturi teisės prašyti 
NLR13 pagalbos.

Tai yra triuškinantis smū
gis komunistams ir kitokiems 
“penktakojams.”

Tiek Amerikos Darbo Fe
deracija, tiek CIO yra nu-

vienas nuošimtis, 
raudonbaubiu visai 

Ir

atsakė, kad svarbiausia Ame
rikai problema yra, komuniz
mas.

Tiktai 
Reiškia 
ipažai.

Kenesaw M. Landis daro 
šią visai teisingą pastabą: 
Demokratų ir republikonų 
vadai tikisi laimėti kuo dau
giausia balsų, pūsdami anti
komunistinę isteriką. Viršuj 
paduotos skaitlinės turi pri
versti juos staptelėti.

Paskola ar Griuvimas?
Paryžius. — ■ Francijos 

valdininkai sakė, ka<J jeigu 
jie negaus dar $250,000,000 
paskolos iš Amerikos 'arba 
Pasaulinio Banko, tai jų 
valdžia turėsianti sugriūti.

m ar šuo j a Detroite, Laboę DayHenry A. Wallace i 
parade, j Cadillac Square, kur jią kalbėjo šimtui ir ke- 
tųriomA dešimtims tūkstančių darbininkų. Jis pareiškė, 
kad. šiandiena mūsų valstybės "balne sėdi reakciniai ka
pitalistai su prdgramu, reiškiančiu žmonėms nedarbą 
ir beduonių linijas.” '

orT.
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Juk tai ši partija pasiau
kojusiai „praeityje kovojo 
prieš “open • šaperius”; ši 
partija pasiaukojusiai gynė 
bedarbių interesus, kovoda
ma už pašalpas nedarbe, už 
pensijas 'senatvėje; juk tai

dais” Palmeris ft* jo šaika, i ši partija, kuri kovojo ir 
remiama reakcinės buržua-| tebekovoja už elementari- 
zijos, manė pasmaugsianti ’ nes negrų teises (Kas neat- 
jaunutį komunistinį judėji- ■ simena Scottsboro berniukų 
m,ą Amerikoje. Komunistų bylos!); ši partija kovojo 
Partija tuojau buvo pava-l prieš Municho sąmokslinin- 
ryta* palėpių; jos vadai ir i kų pardavystę. Šiandien ši
veikėjai, taipgi ir eiliniai 
nariai, buvo puolami ir per
sekiojami; nemažai nepilie
čių darbininkų buvo išde- 
portuota.

Bet viskas per niek! Ko
munistų Partijai buvo lem
ta gyvuoti ir ji gyvavo, ne
paisant visokių audrų ir 
perkūnijų! . . •

Ir štai Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija šven
čia savo 28-rių metų jubi
liejų.

Koki gi vyriausi visuome
niniai reiškiniai šiuo metu 
kyšo ja* Amerikoje ?

Jais yra monopolistinio 
kapitąlo pasimojimas linkui 
sufašistinimo musu šalies 
namieje ir linkui pasaulio 
užvaldymo.

O-kad tai pasiekti, mono
polistinis kapitalas siekiasi 
užduoti snlūgį komunisti- 
rffam judėjimui, * savo di
džiausiam priešui. Ir jis tą
jį siėkimąsi ryžtasi atlikti 
.visokiais būdais ir priemo
nėmis. k ‘
• Nuo 1919 metų Palmėrio 
puolikų Amerika ’ nemfetė 
tųkių isteriškų šauksmų, 
tokio politinio -giangsteriz- 
mo, kokis šiuo metu yra ve
damas prieš USA Komuni
stų Partiją ir visus pažari- 
žius žmones !

Pasamdytieji monopolis
tinio kapitalo agentai per 
spaudą, radiją ir kitokiomis 
priemonėmis . tebepila anti
komunistinius nuodus į A- 
merikos žmonių galvas. Vi
sokį politiniai parsidavė
liai ir šarlatanai, visokios 
atmatos iš darbininkų judė
jimo, visokį dirbančiųjų 
priešai diena iš dienos kala 
ir kala 'žmonėms į galvą 
anti-komunistinę propagan-

Ne-Amerikinis, Komite
tas, monopolistinė spauda, 
monopolistų rankose esąs

pati partija griežtai kovoja f 
prieš monopolistinio kapita
lo -siėkimąsi sufašistinti 
mūsų kraštą ir užvaldyti 
pasaulį per Trumano dokt
riną, Marshallo planą ir ki
tokias priemones.

USA Komunistų Partija 
savo galutiniu tikslu turi 
socializmo įkūrimą Jungti
nėse Valstijose, — socializ
mo, kaipo aukštesnės, to
bulesnės sistemos už kapi: 
talizmą. Tačiau partija ži
no ir ji tai viešai skelbia ir 
sako: socializmas bus Ame
rikoje kūnijamas tik tuo
met, kai dauguma Ameri- ♦ 
kos darbo žmonių tam bus 
pasiruošę, kai dauguma A- 
merikos darbo žmonių so
cializmo pageidaus ir už jį J 
pasisakys.

Tuojautiniai, nūdieniniai 
vyriausi Amerikos komuni
stų darbų propgramoje dės
niai yra: kova prieš mono
polistinio kapitalo siekimą- 
si sufašistinti mūsų kraštą;? 
kova prieš reakciją; kova 
prieš Amerikos imperializ
mą, besisiekiantį pavergti 
kitus kraštus; kova už tai
ką ir išlaikymą-aukštesnio 
Amerikos darbo žmonėms . 
gyvenimo lygio!*

Šiais dėsniais, šiais šū
kiais USA Komunistų Par
tija šiandien vadovaujasi ir x 
ragina Amerikos darbo f 
žmones juos ‘priimti, už 
juos kovoti.

(Š. m. rugsėjo 18 d, di
džiuliame Madison Sq. Gar- 
dene, New Yorke, įvyks 
masinis mitingas, kuriame 
bus atžymėta 100 metų su
kaktis “Komunistų Mani
festui” ir 28-rių metų su
kaktis 
Partijai. Tafrp kitų kalbėtor 
jų bus generalinis USA Ko- 
munistif Partijos sekreto
rius Eugenijus Dennis).

M. Gavelis.

ir 28-rių metų su-
USA Komunistų
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalas ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Ne Tiek Klausimas Ilgio, 
Kiek Išlaikymo Sijonų

SPAUDOS GALYBE Patarėjas Mažai Valgyti

Pažvelgus į bile kurio ko
mercinio laikraščio pusla
pius, visi labai “susirūpi- 
nę,” kaip ilgi sijonai bus 
šiemet. Paveikslai dedami, 
“dideli” vyrai prakaituoja, 
m i e r u oja, argumentuoja, 
kiek čia bus colių nuo grin
dų — 19, senoviškai, ar gal 
18 ir pušė, 14, 12 ir puse, 
11 ir pusė.

Saugok, visagalis perkū
ne, kad tik ta pusė colio 
nebūtų praleista ar perleis
ta! Taip atrodo, stebint tą 
visą audrą šaukšte.

Didžiumai Amerikos mo
terų tie ilgiai apeina tik 
tiek, kiek turi apeiti atsi- 

i žvelgiant Į parankufną dė- 
j vėti. Sijonai iš viso nėra pa

rama jokiame darbe ar 
sporte. Kada negali minties 
ar rankų visiškai ir galuti
nai atlįuosuoti nuo savo 
drabužio, rimtai nesusikon
centruosi jokiame darbe, 
bus tai paprasčiausias stu- 
bos valymas ar prie sudė
tingos mašinos ar raštasta- 
lio.

Daugiausia mus rūpina 
tasf kaip išlaikyti ant save 
bent paprasčiausį drabužį, 
o juo labiau tokį, kokio iš 
mūsų reikalauja mūsų pri
imtasis amerikietiškas gy- 

I venimo lygis.
Imkime kad ir kojines. 

Tam tikruose darbuose yra 
įsakyta dėvėti nylonines. 0 
kitur darbo stažas ir bend
roji aplinka to reikalauja. 
Vienu ir kitu atveju mote
ris, ypatingai jauna mergi
na, vargiai turės pajėgumo 
pasipriešinti. Veikiausia ji 
nedavalgys, bet turės gra
žias kojines, nes nuo jų la
bai daug kas priklauso jos 
gyvenime.

Bet toji gražna, skaitau 
aną dieną tūpusiame skel
bime, kainuoja $1.65 pora 
arba trys poros už penkinę.

Tiesa, jeigu turėtum po- 
* ,rai kojinių nusipirkti pus- 

4 dienį laiko, kartais tarp 
įvairių “sales” ir “seconds” 
rastum gal pakenčiamai 
gražių už kiek pigesnę kai
ną. Bet dirbančioji už savo 
pragyvenimą tų progų ne
turi.

Einame toliau. Užmirški
me nematomuosius drabu- 
žiukus, kurie, rodos, auksu 
atsveriami. Imkime tik ma
tomuosius. Mums dar rei
kia batelių, skrybėles, pirš
tinių, piniginės, suknelės, 
ploščiuko, kostiumo, žiemi
nio ploščiaus. Jų kainas 
imu iš sekanadienio New 

^York Times skelbimų, rug
sėjo 14-tos laidos:'

Bateliai, Altman .krautu
vėje, išeiginiai, pradedant 
“pigutėle” kaina $20.95, 

w kiti įvairiomis kainomis iki 
. $28.95 ir aukščiau, jeigu 

bus užsegta kokia specifiš
ka saga. Čia pat gali gauti 
ridikiuliij — gražių tik už 
$59.40.

Sportui, darbui bliuzės, 
IVIcCreery krautuvėje, su 
rankovėmis, rayoninės, nuo 
$5.95 iki $12.95 ir aukš
čiau, jei. specifiškesnis mo
delis, medžiaga ar darbas. 
Sijonas vilnoniukių ar šiaip 
žiemiškesnių audinių nuo 
$7.95, $12.95. Tai sportavi 
ar darbiniai, šventiškiems, 
žinoma, kainos be lubų..

Reikia skrybėlaitės. Jūs

galite gauti pradedant mu- 
če už $3.95, nupiginta nuo 
$7.85 dėl to, kad jau ap
lamdyta ar biskį nedasiūta, 
iki $22.50 Gimbels depart- 
mentinėje, arba pradedant 
$39.75 Tailored Woman 
krautuvėje.

Beje, reikiant prisirinkti 
marškonių pirštinaičių, jas 
galite gauti pas David’s už 
$4.50. 

f

Betgi dar nepradėjome 
apsirengti, tik smulkmenas 
teturime. Bandyk su tuo iš
eiti į gatvę! Tenka ieškoti 
daugiau.

Juodą vilnonę suknelę 
gali pirkti pas Milgrim tik 
už $89.95, o jei čia nepatin
ka, — pas Bendel gali gau
ti už $125.

Gabardinį k o s t i u m ėlį 
Knox garsina už $105, o1 
Hattie Carnegie tik už 
$195.

Rudeninių ploščiukų ga
lite gauti pas Blooming
dale’s nuo $49.50 iki $100. 
O jei turite dukrytę nuo 7 
iki 12 metų, jūs galite jai 
gauti marginį tweed ploš- 
čiuką už $29.95 ar $39.95.

Čia tik iš skelbtųjų, eili
nių dalykėlių. Visose tose 
ir kitose krautuvėse galite 
gauti ir viso ko brangesnio. 
Suėmus bendrai čia skelb
tus mažiausiomis kainomis 
lėšuos $223.80. O dar netu
rime ploščiaus nei. apatinių, 
dar neturime nieko permai
nai.

Visa tai, kada didelė ma
sė dirbančiųjų moterų ir 
merginų, tebeuždirba ma
žiau $30 parsinešamos na
mo algos, prie dabartinio 
brangumo maisto. Paskui 
dar yra nedirbančios moti
nos, kurios, neturėdamos 
kur palikti kūdikių, negali 
išeiti dirbti. Dar yra mąžai 
uždirbančių, būrį vaikų au
ginančių darbininkų žmo
nos, karo našlės, pensinin
kės, bedarbės, turinčios iš
gyventi tuo pačiu, pusiau 
numažintu doleriu.

Aną dieną tame pat New 
Yorko mieste angeliškai 
graži mergina, atvaizduo
janti angelą, pikietavo už- 
streikuotą Hecht’s krautu
vę, nešina plakatu, šau
kiančiu: “Nei angelas neiš
gyventų su $26 savaitei.” -

Visa problema susivedė 
į viską, kuo apsirengsime ir 
kuo misime, jeigu vis kai
nos kils ir toliau, kaip kilo 
per pastaruosius metus nuo 
panaikinimo kainų kontro
lės. Ir kils, jeigu mes, visi 
vartotojai, šapų darbinin
kai ir šeimininkės, nesu- 
brusime veikti už žemesnes 
kainas ir sugrąžinimą dole
rio vertybės. Ypatingai tai 
apeina moteris, kadangi 
Amerikos moterys, didelėje 
didžiumoje, 'esame kontro
lėje vartotojų .išperkamojo 
kapitalo, kontroliuojam šei
mos išmokesčįus.

B-te.

TURČIAMS' GANA 
GAZOLINO FRANClJOJ

Paryžius. — Valdžia už
draudė gazoliną papras
tiem pasi važinė j imam, bet 
turčiai visur važinėja pui
kiais automobiliais iš vie
nos linksmybių vietos į ki
tą.

Rašo JOHANNA
(Artėjant mūsų spaudos vajams, — prasidės spalių 1-mą — įdomu bus pasiskaity

ti, ką davusi žmonijai spauda, kaip tai per stato gerbiamoji Johanna, pati per savo 
gražų gyvenimą įdėjusi ir tebeįdedanti spaudon daug stiprybės.—Sk. Vedėja).

pa

per

Ką nuo praamžiaus 
veldėjome per spaudos 
lybę?

Ką paliksime ainiams 
spaudos galybę?

Anų amžių pergyventą 
istoriją, žmonių būdą ir pa
pročius, ekonominę ir poli
tinę būklę tik ačiū raštui ir 
spaudai, pažįstame.

Tik ačiū užrašytiems ir 
spausdintiems raštams, 
mokslininkų kūrybų proce
dūra neišnyko, o vis prie
auglis buvo ir žmonija gali 
žengti į vis platesnes erd
ves. Tik su spaudos pagal
ba prilenkę savo kankinto
jus, su jų šventąja inkvizi
cija, galėjo priimti ir pri
pažinti jų užkeiktus paty
rimus ir kartais savintis 
juos. Kad ne raštas, ne 
spausdinti palikimai iš anų 
laikų, gal ir šiandien klai
džiotume nežinystėje.
Spausdinto žodžio Eleksi- 

ras Lietuvių Tautai
Ypač lietuvių apšvietos 

keliai senesniems mūsų lie
tuviams dar atsimenami.

Carizmo gadynėje -(kuni
gija buvo prisiekus aklai 
tarnauti, carizmui) retas 
lietuvis mokėjo skaityti 
spausdintą žodį, o dar re
čiau atsirado mokantis ra
šyti. Ir kalba buvo panie
kinta. Juk lenkiškai bažny
čiose pamokslai ir maldos 
buvo kalbami, nors lenkiš
kos kalbos žmonės nemokė
jo, nesuprato.

Tai tuomet viena kita 
brošiūraitė pasirodė para
šytos ir atspausdintos lietu
vių kalba. Už tas brošiūrai- 
tes (nekalčiausio turinio) 
eilių eilės ’ geriausių mūsų 
brolių lietuvių Sibire žuvo,

..................................................................................................
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s
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Tos gražios CIO Retail, 
Wholesale and Department 

^Workers Lpkalo 830-to nares, 
karštą dieną eidamos ^>ikietuo- 
ti užstreikuotą Hecht’s krau
tuvę, nusisprendč apsirengti 
vešiai. Bet New Yorko’ polici
ja pasistatė madų teisėjais, 
paskelbė, kad jiems merginų 
mados nepatinka ir jas areš
tavo.

kentėjo. (Kenan tai aprašė 
savo rašte “Darkest Rus
sia,” apie 1894 metais.)

Tos brošiūraitės buvo at
gaivintojomis tautos. Tai 
spausdintas žodis, kuris ne
numiršta. Lietuvoje: Auš
ra, Varpas. Amerikoje: 
Lietuviškasis Balsas, Uni
ja, Vienybė Lietuvninkų, 
tai kylys, kuris pabudino 
sąmonę, iššaukė ginčus, 
prabudino liguistą tautą ir 
ji ėmė teirautis apie daug 
ką. O atsakymo nebuvo kam 
suteikti.

Lietuviui Darbo žmogui 
Parodo Kelią

Galiau, 1905 metais, gi
mė Kova, kuri, savitarpi
niame virdulyje, dėl širvy- 
dinės šaikos ambicijų ir pa
giežos negalėjo išgyvuoti. 
Bet ginčai jau buvo tomis 
mielėmis, kurios augino 
klasinį supratimą. Juozas 
Baltrušaitis, re d a ktorius, 
prablaivė ne vieną darbi
ninką supratime, iš kur jų 
skriaudos gema.

Nuo 1904 metų, kuomet 
Lietuvoje spauda grįžo, 
spausdintas žodis tenai tie
siog s t ė b ū k lūs padarė. 
K i e k v i e n as jaunuolis, o 
daugybė ir ne visai jaunų 
ėmėsi mokslo. Jau ne vien 
kunigystė rūpėjo — įvairių 
mokslų siekė jaunimas. Vis 
tai dėka ’ spausdinto žodžio. 
Visokio turinio knygos 
greitai atsirado. Atsirado 
profesijonalų, b i z n i e r ių, 
agitatorių, organizatorių7, 
streikų, kovų ir nuvertimas 
caro. Lietuvių seimas ir sa
vistovybės apsiskelbimas — 
tas nebūtų galėjęs įvykti be 
spaudos žodžio.

Spauda' nugalėjo visokią 
opoziciją, ar tai valdžios, ar. 
tai iš religijos pusės. Ne dy- 
vai, kad spauda pavadinta 
“ketvirtąja luoma-estata.”

Atidengė Duris į 
Organizacijas

Jungtinėse Valstijose se
niausiai. apsigyvenę susi
pratę lietuviai amatininkai 
prisirašydavo prie Knights 
of Labor, prie kurios akty
viai veikė mano tėvas Jonas 
Tamašauskas, vienas iš 
progresyviškiausių tuometi
nių lietuvių.

Kapitalizmui sugriovus 
Knights of Labor, lietuviai 
ėmė rašytis į Federation of 
Labor ir kovoti už įvedimą 
8 valandų darbo dienos.

Nors tuometinė Vienybė 
ir Lietuviškasis Balsas ėjo, 
tačiau negalėjo aprūpinti 
darbininkų ekonominiu su
pratimu, kuris vis veržėsi 
aikštėn. 1902 metais Vieny
bė, drg. Mačiui redaguo
jant, laike 6 mėnesių kieto
sios anglies kasėjų streiko 
daug patarnavo.

J., Mačiui mirus, Juozas 
Baltrušaitis, po drausme 
Vienybės savininkų, kiek 
galėdamas aiškino darbi
ninkų reikalus. Galiau, ne
tekęs kantrybės, ’pasikeitė 
vietomis sų Širvydu, kuris 
nepajėgė Kovą redaguoti. 
Kovą J. Baltrušaitis reda
gavo tikroje darbininkiško
je dvasioje, dėl to tūli tos 
gadynės fašistai statė viso
kias pinkles kompromitavi
mui ir erzinimui Socialistų

Sąjungos ir jos veikėjų ir 
tuomi ardymui sąjungos.

Laisvė Paveldėjo Didžią 
. Užduotį

Tąja suįrute pasinaudo
jo Keleivio įkūrėjai ir įrant 
sąjungai, • 1911 metais, su
sitvėrė ir mūsų jubilėjantė 
Laisvė vesti prieškapitalis- 
tinę kovą pirmyn, kaip kad 
darė Kova pirm jos. Ar ge
rai padarė Laisvė, parodo 
35 metai jos išgyvenimo.

Stebėtina, kad gyvenime 
nieko naujo nėra.

Kiekvienas žingsnis' pra
sideda iš kuo mažiausios 
pradžios. Ar tai būtų kris
talas, organizacija, bent ko
kis sumanymas, augmenų 
arba gyvių veislė ar vienu
tės jų — pati gyvybė — 
viskas prasideda- iš kiauši
nėlio — sėklos.

Patarlė sako, kad iš ma
žos gilės išauga milžiniškas 
ąžuolas.

Mokslų žinovai tvirtina, 
kad kiekvienas naujas, su
manymas kyla kokios vie
nos asmenybės mintyje. 
Kiekviena gyvybė, ar tai 
augmenų, ar gyvių išsivys
to iš vienos celės, kurios 
gryna akimi neįmatome — 
toji narvelė arba celė glūdi 
kiaušinėlyje — sėkloje.

Laikui bėgant, jeigu ce
lė esti apvaisinta, ji ima 
augti ir išsirutuluoja sulyg 
jos gaminto jaus.

Procedūra augimo nesi
liauja, kol gyvybė tęsiasi.

Kiekvienas išsirutulavęs 
dalykas turi tam tikrą am
žių — augimo, pribrendi
mo ir nykimo — mirties.

Tokiu keliu viskas pasau
lyje ir erdvėse žengia -— 
gema, augą, nyksta, užgęs
ta.

Žinios apie tą viską pra
žūtų pas mus,. kad nebūtų 
spausdinto žodžio. Esant 
pamatui, mes žengiame to
lyn.

today’s Pattern
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ikiForma 9034 gaunama 10 
16 dydžio. Greit pasiuvamas 
džiilmperiukas, savo pagraži- 

- nimą gaunąs iš to diržo.
Dvidešimt ■ penkis cęntus, 

kartu su pažymėjimu numėto 
ir dydžio,' siųskite:) Amelia 
Burba, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Norėtų Tapti Prezidentu
Kas patarė mažiau vai-1 taip reikalingo maisto 

gy tiems, kurie niekad ne-" 
persivalgo, o pastaraisiais 
laikais net skonį geresnio 
maisto pradeda užmiršti?

Prasčiau, valgyti darbi
ninkams patarė ne kas ki
tas, kaip tik tas, kuris daug 
ir padarė, kad mes mažiau 
bevalgytume. Taip patarė 
Ohio republikonas senato
rius Robert A. Taft, vienas 
autorių to negarbingo dar
bininkams vergijos biliaus, 
dabar tapusio T'aft-Hartley 
įstatymu. Tas bilius dau
giau, negu kuris kitas pa
staraisiais dešimtmečiais, 
tarnauja daužymui unijų. O 
unijos juk yra darbininkų 
įrankiu savo kąsniui apgin
ti.

> Taftas siūlė Amerikos 
žmonėms mažiau valgyti, 
kalbėdąmas Santa Cruz 
mieste, Kalifornijoje, ten 
nuvykęs sakyti prakalbas 
advokatų organizacijai. Tuo 
pat kartu jis norėjo pasidai
ryti, kaip jis galėtų tapti 
mūsų šalies prezidentu.

įSiekimuisi į prezidentus 
jis taipgi gerokai palengvi
no sau kelią su tuo patimi i veik skait 
Taft-Hartley įstatymu, ku-Į 
ris užkaria darbo unijoms, 
visokiu varžčiu ir drausmių' 
nuo dalyvumo politikoje, 
rinkimuose.

Kalifornijos darbininkai 
unijistai gal geriausia pa
rodė unijistų nuotaikas link 
Tafto. Jie išėjo masiniai pi- 
kietuoti. atvykstantį Taftą. 
O Taftas yra vienu iš repu- 
blikonų numatomųjų kandi
datų į prezidentus 1948 
metų rinkimuose. Šimtai 
AFL ir CIO unijistų, atsto
vaujančių unijistus keliose 
apylinkės apskrityse, išėjo 
pikietuoti, nešė jį pasmer
kiančius plakatus ir praei
nantį per pikieto liniją nu- 
baubė.

Pikiete, kaip skelbia ži
nios, didžiumoje buvo mo

ntery s.
Amerikiečiai Pasirenkame

Apsiriko jis, manydamas, 
kad 'darbo žmonės bile ką

✓ pr i imsią. Gyvenamoje gady- 
nėjė"mes turėjome preziden
tais Hooverį ir Rooseveltą. 
Roosėveltas darė viską, kad 
darbo žmogus turėtų tinka
mą darbą ir- uždarbį, kad 
jis geriau ir gražiau gyven
tų. Darbo žmonės norės iš
rinkti tokį prezidentą, ku
ris vykdytų velionies Roo- 
sevelto programą. Taftas 
yra Jlooverio žmogus. Tru- 
manas taip pat yra daugiau 
Hooverio, ne Rooseyelto 
žmogus.

Kalbėdamas advokatams, 
Taft sakė, kad Amerikos 
žmonės turi “valgyti piges
nį maistą.”

— Gal sugrąžinti kainų 
kontrolę? — kas nors pa
klausė.

— Ne, ne, — šaukė sena
torius Taft, — bus juodasis 
turgus.

Biednuomenei ir viduti
nio uždarbio, apydidės šei- 

, mos užlaikyto jams darbi
ninkams tas Tafto patari- 

...mas yra įžeidimu. Didelė di
džiuma amerikiečių dabar 
nevalgo pakankamai ge
riausiojo, sunkiai dirban
čiojo žmogaus organizmui

i, nes 
jis per brangus didžiumos 
ištekliams. Net daržovės ir 
vaisiai, kurių yra pakanka
mai vasaros metu ir ku
riuos farmeriai atiduoda 
perkupciams veik už dyką, 
likosi daug kam neprieina
mais dėl grobikiškų kainų, 
kokiomis perkupčiai par- « 
duoda miestiečiams.

Tuo tarpu unijos, mote
rų ir kitos masinės organi
zacijos mobilizuojasi veikti 
prieš kėlimą kainų ir prieš 
visą tą politinę mašiną, ku
ri veda vis prie didesnio al
kio. O kada masės sukrus į 
darbą, tada ne į preziden
tus, bet į užpečkį teks ruoš
tis visiems tiems, kurie pa- . 
tardinėja darbininkams ma- ‘ 
žiau valgyti. M-te.

KAIP SENIAI AMERIKA 
TURI SAVO HIMNĄ

Jungt. Valstijos oficialiai 
neturėjo savo tautinio him
no iki 1931 metų kovo 3 d. 
Iki tol daina “America” (My 
country ’tis of thee) be- 

;ėsi himnu, kaipo 
dažniausiai \ patrijotinė s e 
apeigose naudojama. Bet 
1931 m> Wvo 3 d. himnu 
oficialiai Tapo nustatyta 
dabartinis “The Star*Span
gled Banner.”

RIEBALAI DAR
Vis Reikalingi

American Fa t Salvage Committee, Inc.

VIS PRISTATYKITE 
VARTOTUS RIEBALUS

sako KATHARINE FISHER
Direktorė

Good Housekeeping Instituto

Jūsų

PAVARTOTI

M(>s 4ar anaiptol neišėjome iš 
keblumų. Vis dar stokuoja 
riebalų visame pasaulyje. Štai 
ką p. Clinton P. Anderson, 
Žemdirbystės Sekretorius, sako 
apie šį dalyką: “Vis dar rei
kia -taupyti kiekvieną svarą 
pavartotų riebalų, kadangi rie
balų ^avipias dabar bendrai 
yra mažai, kuo geresnis, negu 
pernai.’’ Taigf... jūs visos 
moterys, kurios esate *at liku
sios tokį puikų darbą ... ma
lonėkite ir toliau tęsti geiUjį 
darbą. Tai vienintelis kelias, 
kuriuo mes galime išeit iš rie
balų stokos. Atsiminkite, kiek
vienas sutaupytų riebalų sva
ras patarnauja.

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. DaSly), Tree., Rugs. 17, 1947.
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CfflCAGOS ŽINIOS Newark, N. J.
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(Tąsa)

Netoli bereikia Urtei eiti. Ten kryžke- 
lis, keli žingsniai Ankštųjų link, dešinėj 
pusėj pušynėlisSr papušyny maža trobe
lė. Vienoje šitos trobelės stubelėje ji gy
vena su savo Rožele — kitoje stubelėje 
gyvena kaimo varguolė Bernotienė.

Kartais Bernotienė visiškai protinga. 
Tuomet ji, Urtei namie nesant, įeina prie 

. Rožės, papasakoja jai pasakų arba tik
rų atsitikimų iš jos pačios gyvenimo. 
Kartais ji pasakoja ir tokių dalykų, ku
rie tik paaugusių ausims tetinka. Bet 
Rožei tatai nė kiek nekenkia, neg ji nieko 
nesupranta • ir palieka nesupratusi. O 
paskui lyg atsimuodžia Bernotienė ir sa
ko: ( f

— Ak tu, paikute, juk tavo dar panosė 
šlapia, ne tau tokie dalykai klausytis! — 
Šitas pasakymas taip pat Rožei ne visai 
aiškus. Bet ji patenkinta, kad senutė 
linksma ir pas ją sėdi. Ypač miela tatai 
vakarais, kada Urtė taip vėlai iš darbo 
pareina. O ji visada vėlai pareina. Ūki
ninkai duoda samdininkams uarbo iki iš
nakčių.

Bet dažnai arba dažniausiai Bernotie
nės nėr namie. Ji keliauja po žmones, 
susirenka sau valgyti ir vieną kitą gra
šį, kurį apsisukus išleidžia, nusipirkda
ma degtinės. Tuomet Roželė jos bijo. La
biausiai dėl to, kad ji, parėjusi namo, 
daugiausia parvirsta kur’ nors prie du
rų ar per slenkstį žengdama. O atsikelti 
nebestengdama, ji suvadina visą praga
rą ir net visus šventuosius į pagalbą.

Iš Bernotienės lūpų ir patyrė mažoji 
Roželė, kad yra visokios rūšies velnių— 
pradedant nuo paties belzebubo iki pa
prasčiausiojo biesuko.

Kartais, kaip jau minėta, Bernotienė 
kviečia į talką ir šventuosius, bet šiųjų 
nedaug ji tepažįsta ir jų vardai ne taip 
jau sklandžiai šaukiasi.

Bet Bernotienės žodynas nebąigiasi 
dangaus ir pragaro bei gerųjų ir piktų
jų dvasių vardais, oi, ne! Dar turtinges
nis jis visokių visokiausiais moteriškais' 
žodžiais, kurių ji nė viena proga nesi- 
šykštėjo.

Jei susipyks Bernotienė su viena savo 
kaimyne, tai ir papasakos jai, kad ji šio
kia ir tokia ir kitokia. O jeigu priešin
goji pusė ne visai su tuo sutiks, tai ji, 
Bernotienė, užtvirtinimui dar sykį pasa
kys, kodėl ana šiokia ir tokia. Ir iškraus
tys į dienos šviesą, ir atidengs visas kai
mynės nuodėmes, nea tokias, kurių ji nė 
pati nežinojo.

Bernotienė nešykštėjo savo iškalbin
gumo ir nė didžiausia savo meilės paro
dymo proga.

Patyrė ir Rožė begalinę jos meilę, nes 
visokiais ją šaukė vardais Bernotienė — 
tik ne tuo vardu, kurį jai suteikė anąmet 
Tabalienė ir kurį kunigas bažnyčioje šal
tu vandeniu bei kryžiumi jai užtvirtino.

Šitokioj draugystėj praleido savo jau
niausias dieneles Roželė: dar visai ma
žutei jai esant, pasitraukė Urtė iš Bin- 
takių ir partraukė į šitą trobelę, papu
šyny.

Jau tamsu ir nebegalima matyti, kaip 
..atrodo iš lauko ana trobelė, į kurią mes 
Urtę Šimonytę parlydėjome. Bet tai ir 
nesvarbu. Savaime aišku, kad šitokia 
trobelė papušyny yra kadaise iš molio 
drėbta. Jeigu ūkininkas, kuris ją staty
dino, buvo geras žmogus, tai jis sienas 
net nukalkiuoti ir langines net šviesiai 
mėlynai nutepti leido. Bet šitoji trobelė 
jau tokia sena, kad jokios kalkių žymės 
.arba mėlynų langinių nebepastebėsi. Tik 
pro vieną-kertę- einant pamatysi, kad 
šiaurės vėjas ir lytus kertę jau šauniai 
paplovęs. Bet rūpintis tuo tai jau nerei
kalinga: trobelė' negrius, nes prie ker
tės giliai įkastas ’storas kuolas, ant kurip 
remiasi trobos stogas, Tuo būdu atimta 
iš mūro sunkioji riašta, ir keliolika metų 
stofės dar troba.

* Iš trobos pro langą žybso silpnas žibu
rėlis. Urtė tai pastebėjo ir, lyg nusigan
dusi, pagreitino žingsnius.

Įsiskubino Urtė į prienamį, kur taip 
tamsu, kad nors akį durk, nieko nema
tysi. Iš kairės, iš antro galo, kur įreng
tas tvartas, girdėti alkano paršelio 
kriuksėjimas ir žviegimas: Urtė sukasi 
į dešinę. Apgraibomis atrado duris, ati
darė ir įėjo į priebutį. Priebučio kertėje 
stovi kaži kas. Ant šito’padaro nusmuko 
nuo Urtės kupros maišas?

Simonaitytė ■- , *..... • ■'---- 4
Urtė žino, kad jos akys užverktos ir 

veidas dar drėgnas nuo ašarų.1 Ji nenori, 
kad Rožė ją tokią matytų. Atsirėmusi į 
duris, šluostosi priejuoste veidą ir akis 
ir šnypščia nosį. Gerklėje pradeda kir
bėti. Šitą kirbėjimą Urtė seniai jau pa
žįsta: dėl jo baimės kaip ir nebėra. Įėjus 
iš lauko visada reikia kosėti — mat, oro 
permaina. Bet prie kosulio ji pripratusi, 
juk čia pagalbos kaži ar bebūtų?

— Ai! — Urtė nutirpo: kas tai? Iš 
kur tas baisusis diegulys? Ir dar; kartą, 
lyg pervertų visą šoną. Šito diegulio Ur
tė dar nepažįsta,. Bet kaip atėjo, taip ir 
praėjo. Duok dieve, kad nebepasikartotų!

Pamažu atidarė Urtė, stubos duris ir 
įėjo. Stuba vienu langu, prie lango sta
las, ant kurio spykso maža skardinė lem- 

' putė. Prie stalo du krėsleliu. Prie vieno 
krėslo stovi ratinas su linų kuodeliu. 
O ten, gale, lova. Tai visa Aukštųjų Ši
monių Urtės nauda. Bet ne, neužmirški
me, kad prienamy stovi Urtės skrynė, 
vienintelis stiprus daiktas, rodąs, kad

• Urtė — ūkininko duktė.
— Urte, aš taip bijojau, aš maniau, 

kad tu nebepareisi, — pasigirdo kūdikio 
verksmas iš lovos.

Urtė tyli. Ji negali nė žodžio pratarti. 
Ji jaučiasi blogai.’ Kaži kas kremta jos 
širdį. Ji baisiai pikta šiuo akimirksniu. 
Ant ko? Ant visų, ąnt visų! Meilės? Oi, 
ne, jau nebejaučia ji meilės. Paskutinę 
šaknelę išrovė šį vakarą Mikas Sobrys.

— Unte, aš noriu valgyti! — vėl ma
žiukės balselis.

Skamba keistai, jei kūdikis motiną 
vardu vadina. Bet Urtė taip nori, kodėl 
taip nori — ji nė.pati nežino. Berods, ji 
niekada to savo noro nepareiškė, bet ki
taip savo mergaitės ir nemokino. Roželė 
visai nežinojo ir įsivaizduoti negalėjo, 
kad Urtę reikėtų mamyte pavadinti.

— Jau nenumirsi, kol pataisysiu va
karienę, — rūsčiai atsiliepė motina. — 
O kas tau lempą uždegė? Ar aš tau nesu 
sakiusi, kad reikia taupyti? ' .

— Teta Bintakienė buvo atėjusi, tai 
ji ir uždegė, — vis baimingesnis darėsi 
mergaitės balselis.

Rožė pastebėjo, kad motina vėl ver
kia. Tiesa, tai ne naujiena. Ji savo gy
venime dar nieko kito ir nemačiusi, kaip 
tiktai ašaras. Ji tyli ir verkia drauge su 
motina.

Ir dabar, kaip kas vakarą, motinai 
prie jos atgulus, Rožė nori labą naktį 
pasakyti, atbučiuoti. Ji nori kaip visada, 
taip ir šį vakarą, paimti motinos ranką, 
ją glamonėti, bučiuoti ir, prie, jos prisi
glaudusi, užmigti. Bet motina rūsčidi 
atitraukia abi rankas, ir pirmą kartą 
Roželės gyvenime atsuko Urtė jai nuga
rą.

Verke tyliai — katra sau. Bet jeigu ir 
motina neranda paguodos žodžių, tai yra 
dar kas nors, kuris tikrai paguodžia ne
laimingąjį — miegas. Ir miegas nune
šė mažąją Roželę į sapnų karaliją.

Bet ir čia pamatė Roželė verkiančią 
savo motiną, kuri išplėtė rankas ir kaži 
kodėl baisiai šaukė. Ak, ji grimzta, ji 
grimzta! Rožė nori gelbėti, bet kaip? O 
štai Urtė dingą, ir tik viena ranka be
kyšo lauke. Roąė nori tą ranką paimti, 
prie jos prisiglausti, kaip kas vakarą lo
voje, bet..-, bet status kalnas tarp jos 
ir anos-rankos. Kalnas bailiai akmenuo
tas ir šukėmis apmėtytas. Keletą šukių 
Rožė day gerai pažįsta. Tos šukės ano 
puodo, kurį ji neseniai sumušė ir net, į 
ranką įsipiovė. Ir dabar jos rankos vėl 
'kruvinos. Bet vis viena Roželė lipa į kal
ną. Ji nori pasiekti Urtės ranką, kad 
prie jos galėtų prisiglausti. Ak, o ten 
stovi du angelėliu, visai tokiu pat, kaip 
prie sienos pakabintuose vaizduose. Ir 
tokius pat raudonus bei storus jie turi 
veidelius, ir jie moja Rožei. Jie nori Ro
žei duoti du sparneliu, ’ kuriuodu tokio
mis gražiomis žvaigždelėmis papuoštu: 
Ir ji skubina: jei ji sparnelius gausėtai 
ji nulėks, tai ji. .. ir sapnas dingsta, ir 
miegas švelnina našlaitės skausmą..

Kada Rožė užmigo ir miege skaudžiai 
trūkčiojo, lyg verktų, didelis gailestis su
judino pagaliau motinos sielą. Ji atsisu
ko į mergaitę ir glostė silpnąją jos nu
garėlę, kalbėdama: x

— Tau daug reįkės kentėti, kada ma
nęs nebebus, tai pratinkis pamažu jau 
dabar. — Ir astrus kosulys, maišytas su 
ašaromis, staiga nutildė Urtę.

^Bus daugiau)

Jaunimas Puikiai Pasirodė
Daugelis važiavo į AVlC Al 

Blozip skyriaus pikniką, įvyku
sį 7 d. rugsėjo, nes buvo jų 
vaikų piknikas. Daugelis va
liavo, kad paremti praėjusio 
karo veteranus, kad pasirodyti, 
jog pritaria jų užsimotam tiks
lui, įsigyti nuosavą namą. Taip
gi daugelis važiavo pamatyti, 
kokią veteranai išsirinks gra
žuolę tarpe Chicagos lietuvaičių 
ir kokios yra kandidatės tame 
konteste. Nemažai važiavo žmo- 1nių pamatyti prašmatnios pro
gramos, kuri buvo garsinta 
prieš pikniką. Aš važiavau pa
sižiūrėti, kaip jaunuoliai ves 
piknike tvarką, kaip jie darys 
biznį, ar sakys prakalbas.

Nuvažiavęs nustebau. Par
kas pilnas žmonių. Seni, jauni 
pulkuoja, kalbasi. Tiek žmonių 
esant piknike tvarkdariams, 
vedėjams darbo iki kaklo, bai
su net pagalvoti. Pamaniau 
sau vienas: vargšai jūs, varg
šai jaunimas, mes seniai “pra- 
puolam,” kai tokia masė žmo
nių susirenka į pikniką, o jūs 
čia su tiek žmonių ir iš proto 
išeisit . . .

Bet kur tau! Nueinu prie 
alaus. .Jauni žaliukai vyrai už 
baro, tik sukas, žvilgterk lik 
į nckurį, jau ir prie tavęs. Nei 
jiems alus liejasi ant baro, nei 
stiklai dūžta, tik spėk gerti, O 
jie paspėja paduoti ir net dar 
šu tavim pasikalbėti, nors žmo
nių, kaip bičių prie medaus 
apie barą.

Nueinu prie minkštų gėrimų 
bufeto, ten vėl tas pats. Mer
gaitės jaunos, mandagios, pa
tarnauja tau, lyg kaž kokiam 
svečiui. O kaip jos' dirba ap
sukriai! Bonkutę, pūkšt, ir ati
daro, tarytum profesionalės 
patarnautojos paduoda butelį, 
nusišypso. Norisi net palikti 
joms “tipas.”

Pradėjo sakyti prakalbas. 
Dar puikiau buvo. Rėžia kal
bėtojai iš peties, kaip seniai. 
Ir kuomet kalba, žino ką kal
bą. Kad taip jie turėtų tiek 
progų kalbėti, kiek mes seniai 
susirinkimuose kalbame, ne vie
nas iš jų išsiauklėtų net ir 
konkurentais Prūseikai. O ap
garsinimus per mikrofoną, kaip 
kad jie būtų įpratę “spyke- 
riauti,” be jokių mikčiojimų 
viską kuo sklandžiausiai išpa
sakoju net nuobodu klausyti.

Programa, pavyzdžiui, buvo 
įvairi ir žavinti. Tačiau nebuvo 
girdėti jokios kritikos tarpe 
■susirinkusių piknike, kad nėra 
tvarkos. Viskas buvo atlikta 
kuo puikiausiai, be jokių susi- 
trukdymų, ir buvo stengiamasi 
tūkstantinę ’ minią patenkinti, 
prajuokdinti ir pridaryti daug 
smagumo. O ne taip, kad kaip 
tik papuola, atlikti tik pareigą 
ir baigta.

Kai pagalvoju, net gėda da
rosi. Kiek metų mes seniai 
rengiam piknikus, žiūrėk, tai 
tas negerai pavyko, tai kitkas. 
Nėra to pikniko, kad neatsi
tiktų kokios bėdos ... Tai "pa

U.Nk Facts and Faces o ....... . EGYPT

The Kingdom of Eęypt, occupying the 
Nile Valley—cradle of civilization in 
northeast Africa—is 386,000 square miles 
in area and has a population of about 
17,500,000. Egypt borders on the Mediter
ranean in the nortn, the Anglo-Egyptian 
Sudan in the south, Libya in the west and

the Red Sea in the east. The irrigated lands around the Nile Vąlley, 
which has been cultivated since the dawn of history, are rich with 
silt and produce a variety of agricultural crops, with cotton an 
outstanding export. Ancient Cairo is Egypt’s capital and her King 
is Faruk I. Egypt is a member of the U.N. General Assembly and 
ig represented at U.N. Headquarters by Mahmoud Hassan Pasha. 
Her Hag is green, bearing a white crescent and three white stars.

tarnautojas, koks nebūtų, alaus 
daug išlaisto, tai stiklų pri
daužo. Kitas ..prisigeria ir 
t.t. . . \

Kas svarbiausia, kad mes, se
niai, manom, jog jaunuoliai 
dar nepatyrę. Ypatingai per 
susirinkimus prieš kokį nebūt 
parengimą, jei pasitaiko koks 
jaunuolis susirinkime ir įneša 
kokį sumanymą, jei nenumo- 
jam ranka, tai dažnai ne vienas 
pagalvojam: “Ką tu žinai, 
bloznas vaike.”

Reikėtų toks manymas apie 
jaunimą mesti į šalį, šis pikni
kas įrodė, kad jaunimas geriau 
moka tokiuose atvejuose orien
tuotis ir dirbti negu mes, se
niai. Tik reikia jiems daugiau 
duoti iš mūsų pusės laisvės ir 
didesnio jais pasitikėjimo.

Slapukas.

Surasta Pabėgusi iš Ligoninės 
Mergina

šviesiaplaukė ipergina,. pa
bėgusi iš American ligoninės, 
surasta. Ji yra Ruth Ronning. 
Ji dirba Illinois Institute of 
Juvenile Research, 1819 Polk.

Policija ją rado jos bute, 
Montrose Beach viešbutyje, 925 
Montrose, 438 kambaryje.

Štai, kokį ji pasiaiškinimą 
davė: — Aš atsibudau ligoni
nėje ir nežinojau, kaip, patekau 
ten. Nutariau išeiti, kad manęs 
negarsintų laikraščiuose. Parė
jusi į namus ir pailsėjusi, pa
skaičiau laikraščius, kad mane 
ieško policija, norėjau praneš
ti, kad neieškotų. Nemanau, kad 
mano galvos kaulas skilęs. Aš 
turiu • eiti ant operacijos, nes 
turiu skaudulį prie ausies. Po
licija mane rado nualpusią, ma
tomai, „ krisdama prasimušiau 
kaktą, nes aš jutau, kad alpstu, 
bet nesuspėjau atsisėsti. Dak
tarai patvirtino, kad ji tiesą sa
ko ir taip dalykai užsibaigė.

Beje, Miss R. Ronning pati 
pasidavė į Illinois Research li
goninę, apžiūrėjimui skaudulio 
prie ausies, nes ji ten turinti 
draugų.

Miss Ronning gijusi Minne- 
apolio mieste.

Misterija užsibaigė nepęrdi- 
deliu dalyku. »

Rep.
Išgelbėjo Norėjusią 

Nusiskandinti
Du vaikinai, eidami Belmont 

aye., pamatė, kad nuo tilto 
ties 2611 Belmont nušoko į 
Chicagos upę moteriškė. Jie 
nieko nelaukdami šokosi pas
kui ją. Vaikinams pavyko iš
gelbėti moteriškę ir policijos 
pagelba ją atgaivinti.

Cook Apskrities ligoninėje 
moteriškė pasisakė, kad ji' 
esanti Mrs. Emma Hueber, 
3135 Rutherford. Be to, ji 
sakė, kad prieš įšoksiant į upę 
ji paėmusi nemažai DDT nuo
dų.

Jos išgelbėtojai yra: Rich
ard Paterson ir Robert Wag- 
strom, 1738 N. California 
avė.

Sietyno Choro Piknikas

Sietyno Choro bendrai su 
Rusų Choru piknikas įvyko 7- 
tą dieną rugsėjo, Polish Na
tional Hall, Irvington, N. J. 
tikrai buvo šaunus ir publika 
skaitlingas. Man teko ‘pirmu 
kartu dalyvauti Sietyno Choro 
piknike, ir turiu priminti, kd|d 
parsivežiau gerą įspūdį ir links
mas buvau piknike. Senimo ir 
jaunimo buvo daug.vJaunimas 
ir senimas šoko, linksminosi 
prie geros iš šešių kavalkų or
kestrus. Buvo du barai — prie 
vieno dirbo senimas, prie kito, 
prie šokių salės, visi jauni vy
rai. Gražus įspūdis, kuomet ma
tai, kad jaunimas taip gražiai 
dirba.

Programa

Programą atidarė Sietynas ir 
Philadelphijos Lyros Choras su 
Amerikos himnu, vadovybėje 
W, Žuko. Vėliau Sietyno Cho
ras sudainavo apie 4-rias dai- j 
nas ir visos išėjo labai gražiai, 
skambančiai. Lyros Choras iš 
Philadelphijos, vadovybėj Mer
kytės, neskaitlingas nariais ir 
dar jaunas amžiumi, sudainavo 
tris dainas; išėjo gerai ir, su 
laiku Lyrai bus proga lenkty- 
niuotis su Sietynu. Sietyno 
Choro Oktetas, vadovybėje Si- 
melevičiaus, irgi sudainavo tris 
dainas.* Išėjo gerai ir progra
mos užbaigai, rusų šokikų gru
pė la'bai vykusiai pašoko,, už 
ką gavo labai daug katučių. 
Lietuviam pirmininkavo Siety
no Choro jaunas .narys, kurio 
pavardės nežinau; rusų progra
mai pirmininkavo šokikų gru

Kiek Svarbos Varde?
“Duokite vardą naujam mano 
vaikui ir dalyvaukite šiame 
puikiame konteste,” sako Elsie, 
Borden Karve.

Atsiųskite ■ jį su ženkleliu 
nuo sveikojo Borden’s pieno... 
ir pasakykite 25 žodžiais, ko
dėl tas vardas tinka.

Jūsų 
pienius

sako J-Hsic, Borden Karvė

. (g) The Hordeu Co,

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

W00i
IN COLD CASH!

groserninkas ir Borden 
turi kontesto blankas.

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. * BROOKLYN, N. Y.
I

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

pės vadovas.
• Svarbu yra tai, kad laike 

programos veik visa publika 
suėjo į* svetainę, pasiimdami 
sėdynės, kas kitur yrk reteny
bė. Be to svarbu yra ir tai, kad 
įžanga buvo 75 centai asme
niui ir niekas prieš tai nepro
testavo. Kuomet senimas pa
rengia piknikus -ir padaro biskį 
daugiau, negu penkias-dešimtis 
centų, tai mūsų seniai skun
džiasi, kad perdaug. Bravo, Sie
tynui ir Sietyno Choro jauni
mui, kad taip mokate suruošti 
tokius gražius ir skaitlingus 
piknikus. Radiją laimėjo dr J. 
J. Kaškjaučius. Dalyvis.

Trenton, N. J.
Wallace’o Prakalbos

šeštadienį, 20 d. rugsėjo, 
10:30 vai. ryto, War Memo
rial Building svetainėje, kal
bės buvęs vice-prezidcntas 
Henry Wallace, F. Kingdon ir 
dainuos paskilbę's baritonas 
Paul Robeson. •

Visus ir visas kviečiame at
silankyti. Išgirsite Wallace, 
kuris aiškins mūsų šalies vi
daus'ir užsienio reikalus, iu 
gražių dainų. Rep.

Washington. — Pasi
traukė iš valdinės tarnybos 
Phil Hannah, darbo sekre
toriaus padėjėjas, protes
tuodamas prieš Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green pasako
jo, kadkomunistai, girdi, 

i “kenkią\ CIO susivienyti 
įsu Federacija.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugs. 17, 1947



PAS 1SVIETINTU0SIUS ŠIAURĖS 
ONTARIJO MIŠKO KEMPĖSE

PORT ARTHUR. Kanada.- 
Mūsų apylinkėje šiuo tarpu 
randasi keliolika šimtu išvie- 
tintų asmenų. Jie paskleisti 
po plačią apylinkę triji'r dide
lių kompanijų kempėse, ir ne
maišomi su senais miško dar
bininkais.

gauti tokiu laikraščiu, 
apie kalbamus reikalus

Noi’S spauda skelbė, kad jie 
naudosis Kanados darbininko 
teisėmis, bet jie y-ra sutalpin
ti senose kempėse, kur gyve
nimo sąlygos yra daug bloges
nės ir uždarbiui proga men
kesnė.

pasitraukė, kiti visi prašė mus 
dažniau lankytis kempėse. 
Taipgi davė pavardes reikš
dami norą ateityje susirašinė
ti ir 
kurie 
rašo.

Viso šioj kempėj buvo 47 
asmenys, visi Ukrainai.

Kitą dieną aplankėm kitą 
kempę,'kurioje radosi *35, ir
gi ukrainų tautybės. čionai 

I atradom fašistinės pasvietės 
i ponelį, bet jis ant scenos visai 
nedrįso išeiti. Čionai irgi,-tar
tum specialiai paskirti, keli 
politikieriai parode savo veik
lumą. Vienas dėjosi 
tai Lvovo universiteto 
sorium, kitas kunigu, 
čias—techniku. wBet
rodė tiek negabūs, tiek nusi
dėvėję savųjų tarpe, kad 
jiems nėra progos nei išsi
reikšti. Jie nedirbę Europoje, 
tai ir čia nugriebę lengvesnius 
darbus. /

Šiaip visi kiti nelinkę po
litikuoti. Bendrai, jiems vi
siems Ukraina yra okupuota 
rusų, gi rusai — labai blogi 
žmonės. Bet kada pradeda

kokiu 
profe- 
o tre- 

jie at-

dėjo skustis 
ir darbo 
laimingi 
sąs toks 
Tuojaus

jiems aiškinti, tai negali stoti 
i opoziciją.

Miško darbas esąs jiems la
bai baisus. Kaip greit jų 
kontraktas su kompanijomis 
išsibaigs, taip greit jie bėgs j 
miestus ir paims gerus darbus 
dirbtuvėse. Kai jiems pasa
ltai, kad tai iliuzija, kad tų 
progų šiais laikais tiek nėra, 
tai jie mano, kad geriau grįžti 
j Ukrainą, negu dirbti Kana
dos miškuose. Ir ištikrųjų, 
naujam žmogui šis laikas miš
ko darbe atrodo tikras pra
garas. Mat, darbas sunkus, 
o čia dideli karščiai ir dau
gelis musių. Prie to, ir mais
tas šiose kempėse pasibaisė
tinai blogas.

Po daugelio įvairių kalbų 
šioje kempėje tarp išvietin- 
tų asmenų apie įvairius rei
kalus ir senas ir naujas siste
mas, mums išeinant*vienas pri
ėjo prie manęs ir sako: “Tai 
lietuvis? Manai važiuoti į se
ną šalį?“ Atsakiau, kad taip, 
ir pridūriau, kad man atrodo, 
jog tenai , daug saugiau ir ra
miau. J4S užsimąsčiusiai pa
reiškė : “Ką aš čia dagyven- 
siu ? Tai likimo ironija!“

Šioj apylinkėj randasi bent 
pusantro šimto lietuvių, kurių 
dar ncaplankėm.

F. Tumėnas.

Sis paveikslas buvo nuimtas keliais momentais pirm 
Irving McCann, kongresinio komiteto advokato (stovin
čiojo) užpuolimo ant AFL generalio patarėjo Joseph 
A. Padway (sėdinčiojo tiesiai už McCann). Padway 
užpuolimą pavadino “begėdišku, piktu ir brutališku,” 
sakydamas, kad AFL reikalaus prašalinti McCann iš 
advokatystės komitetui.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

I W IB JJI m 
.......   ■■.■■I..,™.-   ■ . ..p—-M  W

MERGINOS MHERGINOS
AMŽIAUS 

18-30 
MOKYTIS 

DAILAUS AKURATNO DARBO
APMOKAMOS ŠVENTĖS.VAKACIJOS SU ALGA

PAKILIMAI ' 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Turi Būt Gero Typo Ir Su Gerom Rekomendacijom

BAKER & CO., INC. 
Employment Office Entrance 

378 McCARTER HIGHWAY, NEWARK, N. J.
(216)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENT
33 šeimų Namas, Laiptais Užlipamas
MOKANTIS NAUDOTIS ĮRANKIAIS

4 Rūmų Apartmentas ant 1-mų lubų.
Gesas, elektra, priskaitant Algų.

BAIRD, 212 Broadway, Brooklyn
(216)

Registruotos Slaugės 
ir 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
Guolis ant vietos ar kitur

Nuolatinis Darbas
Kreipkitės

WOONSOCKET HOSPITAL
115 Cass Ave. Woonsocket, R. f.

(216)

MOTERYS
18 iki 35

Kaip ParsitrauktiSužadėtines Arba Sužadėtinius?

Man teko lankytis dviejose 
kempėse unijos reikalais; pri
žiūrėti, kad kompanijos ne
laužytų sutarties. Bosai kem
pėse mus pasitiko labai ma
loniai. Girdi, su šiais žmonė
mis esą sunku susirokuoti. Sa
ko, jie nenorį dirbti, kelią be
tvarkę. Mums atrodė, kad 
buvo perdėta.

J kempę nuvykome apie 3 
vai. po pietų. Radome kelius 
dirbant aplink kempes prie 
dieninio darbo. Užklausus, 
kaip jie jaučiasi, tuojaM pra- 

monoton iškurnu
sunkumu; bet jie esą 
čionai, nes darbas ne
baisus, kaip nelaisvė, 
pradėjo dejuoti, kad 
je šiuo tarpu siaučia

badas, eina šaudymai ir trė
mimai. Aš jiems ‘sakau, kad | 
tai prasimanymas. ši pasa
kaitė gal tiko priešo pusėj ir j 
karo metu, bet ne čia ir šiuo 
metu. Pradėjau aiškinti jiems, 
kokį ūkišką chaosą ir suge
dimą kapitalizmas pergyveno 
tarp dviejų karų, kai tuo lai
ku SSRS ūkiškąi susitvarkė ir 
paaugo gyventojų skaičiumi. 
Ilgai aiškinau, ką mes čia per
gyvenome. Ant galo pastebė
jau. kad pagyvenę patys pa
matys ir stebėsis iš savo tokio 
naivaus protavimo.

M ums beargumentuojant,
parėjo akordinio darbo dar
bininkai. Visi jaunuoliai. Ki- ; 
ti, rodos, neturi nei po 20 me- ! 
tu. Visi apspito mus, teirau- 1 Graikija, 
jasi, kas mes per “ponai” i Estonija, Lietuva, Rumuni- 

vienas kita,1.ja, Vengrija ir etc.
Pagal šį įstatymą, asmuo 

Suv. Valstijose, kuris yra 
pilietis ir veteranas — tas 
įnima ne tik vyrus, kurie 
garbingai tarnavo mūsų 
ginkluotose jėgose tarpe 
rugsėjo 1 d., 1939 m. ir 
gruodžio 31 d., 1946 m., bet 
ir moteris nares WACs, 
WASPs arba SPARs —gali 
parsitraukti savo ateivę su
žadėtinę —arba ateivį su- 

jžadėtinį — į Suv. Valstijas 
i svečio leidimu ant trijų mė
nesių. Prašydami tokios

■ vizos arčiausiame Ameri
kos konsulate, ateivė suža
dėtinė arba sužadėtinis turi 
pristatyti “affidavit of sup
port” nuo piliečio veterano 
kartu su fotostatine kopija 
veterano paliuosavimo po- 
pierų. Sužadėtinė arba su
žadėtinis turi atvažiuoti į

1 šią šalį prieš gruodžio 31 d., 
I1947 m. Asmuo šioje šalyje 
! užstato $500 boną. Po vedy-

1 1 ♦ _ -v 1 ~ ~ 1

Daugelis žmonių prašo Naturalization Service pa- 
informacijų, kaip parsi- j keisti stovį į immigranto 
traukti į šią šalį savo suža- į.stovį. Bonas bus paliuosuo- 
dėtines ir sužadėtinius, ku

ičių kvota išsibaigusi. Spe
ciale procedūra padeda tik 
Suv. Valstijų piliečiams ir 
veteranams.

War Fiances Act of 1946 
i įsteigė šia specialę procedū
rą palengvinti įleidimą į 
Suv. Valstijas sužadėtinių 
piliečių narių ir piliečių ve
teranų Amerikos ginkluotų 
jėgų antro Pasaulinio Ka- 

\ ro, kada tos sužadėtinės ir 
i sužadėtiniai yra šalių, ku- 
; rių gyventojų kvotos išsi- 
jbaigusips, kaip Lenkija,

■ tas, kada stovis pakeistas. 
Jeigu vedybos neįvyksta, 

i bonas bus paliuosuotas, ka- 
j da ateivė sužadėtinė arba 
sužadėtinis išvyks fš Suv.

and
Ser-

mes 
(taip jie vadina 
kartu ir nws).

Su jais kalbėti labai sunku. 
Turi vengti angliškų terminų. 
Mes atlaikėm oficialų unijos 
susirinkimą. Mano draugas, 
ukrainiškas kanadietis, aiški
no jiems darbininko teises 
miško industrijoje, unijinį ju
dėjimą Amerikos kontinente, 
ir apie kompanijų politiką— 
kiršinimą darbininkų. Per tą 
laiką tie patys politikieriai, su 
kuriais jau pirma teko pole- 
mizuotis, labai nerimavo ir 
kartais išmetinėjo, bet jie 
kiekvienu kartu jų pačių 
draugų buvo urmu užpulti ir 
sulaikyti.

Šiaip šie visi jauno amžiaus 
Ukrainai, kurie, kaip jie patys 
sako, buvo vos 
žiaus,* kai 
išvežti į Vokietiją, džiaugėsi, 
kad jie pirmu kartu 
tokią įdomią kalbą 
savo gyvenime. /

Po vakarienės, mes 
vome įvairiais gyvenimo klau- { užstato $o00 boną. 1 o vedy- 
simais. 9 Diskusijos tęsėsi iki bų, ateivė sužadėtinė arba 
vidurnakčio. To pasėkoje, mi
nimi politikieriai prakišo irprašyti Immigration and

Atsiminkime, kad viršmi- 
nėta procedūra parsitrauk
ti sužadėtines į šią šalį, ku
rių kvotos išsibaigė, išsi
baigs gruodžio 31 d., 1947, 
jeigu Kongresas neatnau
jins.

Piliečiai veteranai, kurie 
nori parsitraukti iš užsie
nio sužadėtines arba suža
dėtinius, kurių šalių kvotos 
neišsibaigė gali parsitraukt 
kaipo reguliarius kvotos 
immigrantus.

Piliečiai, kurie ne vetera
nai ir ateiviai veteranai (ir 
kiti ateiviai, įleisti į Suv. 
Valstijas pastoviam apsigy
venimui), gali parsitraukti' 
savo sužadėtinei ir sužadė
tinius tik kaipo paprastus 
kvotos immigrantus, nes 
speciali procedūra įsteigta 
piliečiams veteranams jų 
neliečia.

Reikia ilgai laukti, jeigu 
sužadėtinė arba sužadėtinis 
užsienyje yra gyventojai 
šalies, kurios kvota išsipil
dė. Jeigu asmuo šioje šaly-

1-475 su Immigration 
Natų r a 1 i z a tion, 
vice. Šiame atsitikime 
reikia pristatyti- affidavit 
of support Amerikos kon
sului, kuriam aplikacijų dėl 
immigracijos vizos įteiktu.

Ateivė moteris, pastoviai 
apsigyvenus Suv. Vaisti jo-- 
se, kuri išteka už apeivio, 
gali parsitraukti vyrą į šią

14 metų am- 
jie buvo vokiečių

užgirdę
visame

debafa

ateivis sužadėtinis turi

Show and Place in U.N. Poster Contest

$$ -V-

Second and third prizes iiŲhc first of a series of poster contests to be 
conducted annually by the United Nations this year went to Jan Bon« 
of The Netherlands (left) and Rowan Prins of South Africa (right). 
Prizes carried cąsh awards of $1,000 and $50(1 respectively, poster - 
winning first prize, submitted by Henry Everleigh of Canada, will ba 
Issued by U.N. on a world-wide, multi-lingual basis in September.

Fotografas į
Traukiu paveikslus familijų, ves-Į 
tuviu, kitokių grupių ir pavienių. į

padarau 
paveiks- 
krajavus Z 
su ame-D

Rei-C 
iri

IšVsęnų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio, 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

: Tel. GLenmore 5-6191 $
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BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

* Brooklyn U, N. Y.

je negali laukti kol jo im- 
migrantas gaus' kvotinę 
vizą, jis gali pagreitinti da
lyką išvykstant į užsienį ir 
ten apsivejant — nes mūsų 
immigracijos į s t a t y mai 
duoda privilegijų vyrams ir 
moterims — daugumoj at
sitikimų, »kuomet neduoda 
jokių privilegijų sužadėti
nėms ir sužadėtiniams.

Jeigu Amerikos pilietis 
išvyksta į užsienį, ir apsive
ja su ateive moteria, jis ga-! 
Ii prašyti jos įleidimo, kaipo ' 
nekvotinį immigrantą, iš- 
pildant ir pasiunčiant peti
ciją Form-1-133 į Immigra
tion ant Naturalization 
Service. Su šia peticija jis j 
privalo pristatyti įrodymą 
savo pilietybės ir savo fi
nansinio stovio, kad jis gali j 
užlaikyti žmoną.

Jeigu amerikietė vyksta i Įluom reikalu. Laikas trumpas, t. • 
v . . .v), i v . • • j nie skubiai rengtis prie parodos.užsieni ištekėti uz ateivio, lT - ■ - • - • - - *

jis gali atvažiuoti į Šim Šalį Ilyvauti ir duoti gerų patarimų. Pa- 
kaino pirmos Dirmenvbės I &e’^auiarnc> kad dalyvautų meni- pnniub pi! Iiicny ucb į njnkaj; dainininkaii vaidintojai, in‘- 
kvotoje immigrantas.

Jeigu ateivis vyras išvyk*- 
sta į užsienį ir apsiveda, jis 
^alį -prašyti “second prefe
rence quota status” savo 
žmonai išpildydamas Form

ta immigrant”. Mūsų immi
gracijos įstatymai neduoda 
jai jokios pirmenybės.

FLIS

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH. 

metų lietuviškos knygos 
komisijos susirinkimas įvyks*

/ 
pa-400 

rodos 
penktadienį, rugsėjo (Sept.) 19, pra
sidės 7:30 vai. vakare, Draugijų 

1 Svetainėje, 4097 Porter St.
Tai bus paskutinis susirinkimas 

, turi. 
parodos. 

Taipgi kviečiame ir nedelegatus-da-

ANGLIJA PROTESTUOS 
JA, KAD JUGOSLAVIJA 
SUĖMĖ 5 ĄNGLUS

London. — Anglija pa
siuntė notą Jugoslavijai dėl 
to, kad jugoslavai areštavo 
5 anglus ir 2 amerikonus 
karius ir blogai, ' girdi, su 
jais elgėsi. Jie suimti už 
slaptą Jugoslavijos rube- 
žiaus perėjimą. Anglijos 
protestas sako, kalėjime 
“nebuvo tinkamų įrengimų 
(toiletų) jiems gamtinius 
reikalus atlikti.” Kiek pir
miau panašiai protestavo ir 
Amerika.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija reikalauja tuojau 
paleisti tuos areštantus.

PAJIEŠKOJIMAJ
Sesuo, Rozalija Bulutitė, pajieško 

brolių Sclvestro ir Jono BjųJutų, 
taipgi sesers Onos Paulauckienės ir 
sūnaus 'Prano Paulaucko. Prašome 
kreiptis šiuom antrašu:

Rozalija Celkevičienė, 
AVenida Rudze No. 149, 

Sao Paulo, Brazil

Mes turime darbų moterims dirbti 
, prie mašinų.
2-ras Šiftas 3:30 P. M. iki 12

Kreipkitės
ALLENTOWN DIVISION

GENERAL RIBBON MILLS 
Ine. 

Jordan & Walnut 
ALLENTOWN,

Streets 
PA.

(216-18)

MERGINOS
MOTERYS

18 iki 35

Mes turime darbų moterims dirbti 
prie mašinų.

2-ras Šiftas 3:30 P. M.

Kreipkitės
GENERAL RIBBON 

Inc.
BATH, PA.

iki 12

MILLS

(216-18)

dainininkai, vaidintojai, 
Į strumentalistai ir kalbėtojai.
1 Parodos Komiteto raštininkas,

L. Tvari,jonas.
į 3858 Rick St.., Detroit, Mich.

Joseph Garszva 
Undertaker & Embalmer 

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y. 

Tel. EVergręen 8-9770

1 J. KAŠKIAUČ1US, M. D. I
Il580 Slimmer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
. Newark, N. J.

Tel. MAi’ket 2-5172

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia vakarienę suba

ri os vakare, rugs. 27, 575 Joseph Avė.
■ kainuos tik vienas dolc- 

] ri\. Kur dabar kas gali pavalgyti 
; vakarienę- už taip žemą kainą ? To- 
i dėl visi ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiems yra žinoma, kaip 
mūsų virėjos moka sVečiųs pavai- 

: sinti su gardžiais valgiais. — Kvie
čia Rengėjai. (215-220)

I F. W. Shalins i

Vakariene

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

• $150
Koplyčias syteikianr nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N, Y. 

Tel. ST. 2-8843

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS^ PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS tlėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKJ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai sąvo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tablotčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jump ne- 
Ičšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY FHARMACĄL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.

OPERATORES
Prie Singer Mašiną 

Labai Gera Alga 

GESCHWIND & CO.
70 Commercial Street, Greenpoint, 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 9-5780
(216-17)

Rapid City, So. Dakota. 
S — Jau pasnigo ant kalvų 
šioj apylinkėj.

LITUANICĄ SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių vąlgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ ^-DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreea 4-M1JB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laikų praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas vGr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVĮAIS.
Geriausias Alus ĘrooMyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8SM

■ ...... . ) ■■■„ . N , H, 1UJI J " ' *""...........     1 . ....... " *'
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Moterys Pradės 
Sezoną su Savišvieta

Motorų Apšvietus Klubas 
pirmu kartu savo gyvenime 
turėjo vasarinę pertrauką su
sirinkimų porai mėnesių, nors 
pats darbas nebuvo visiškai 
nutrauktas. Tad naują sezo
ną pradėsime su nauju ūpu ir 
kai kuo daugiau.

Pirmąjame rudens susirinki
me, įvyksiančiame šio ketvir
tadienio vakarą, 18-tą, mūsų 
savišvietos komisija žadėjo 
pateikti informacinių praneši
mų apie Tarybų Sąjungos 
terų atsiekimus.

—Dėl ko apie Tarybų 
jungą?—klausėme jų.

—Dėl to, kad tai vienatinė 
vieta karo išdraskytame pa
saulyje, kur moterų ir visų 
žmonių bendrai padėtis nuolat 
gerėja, kuomet visur kitur 
blogėja. Norime pradėti sezo-z 

»ną su geromis, šviesiomis nuo-‘ 
laikomis. . '

Moterys taipgi girdės svar-> 
bių pranešimų iš Amerikos i 
Moterų Kongreso ir suplanuos 

.savąjį veikimą. Tad visdms Į 
kliubietėms reikėtų į šį susi
rinkimą atvykti ir kitas mo
teris kviesti. Į moterų susi
rinkimus visuomet kviečiame 
ir ne nares. Įvyks 18-tos va
karą, Laisvės salėje. Pradžia 
8 vai. Kliubietė

mo-

Prokuroras Tyrinėsiąs 
PR. Peticijas

Bronx prokuroras Samuel J. 
Foley skelbia gavęs prašymą 
ištirti peticiją reikalaujančių-' 
jų atmesti Proportionates At-i 
stovybės balsavimų sistemą. Ir 
žadėjo tyrinėti prašyme nužy
mėtus neteisėtumus,, kaip to 
reikalauja darbietis kaunsil- 
manas Eugene P. Connolly.

Darbietis savo skunde sakė, 
kad esama pasirašyta, maža-; 
mečių, daug parašų pasirašy
tų viena ranka ir daug kitų, 
skaitomų nelegališkais netiks
lumų ar tikslių falsifikacijų, i

Renka Proporcionalės 
Atstovybės Rėmėjus

Progressive , Citizens of 
America pradėjo kampaniją 
surinkti bent 100,000 parašų 
piliečių, pasižadančių balsuo
ti už išlaikymą Proporcionalės 
Atstovybės (PR) balsavimų 
sistemos. Kampaniją paskel
bė J. Raymond Walsh, tos 
organizacijos sekretorius šioje 
valstijoje.

Vyriausiu tos kampanijos 
siekiu, sako jis, yra sudomin
ti piliečius užsiregistruoti. pi
liečių registracijos savaitę, 
spalių 6-11 dienomis, nes bd 
to negali balsuoti. žmonės 
registraciją kartais užmiršta, 
o atėjus rinkimams pasijunta, 
be balso. Iš to laimi tiktai 
žmonių priešai. *

PR. perbalsavimaS įvyks, 
lapkričio 4-tą, grota regulia
rių rinkimų.

KiMatthew (Motiejus) 
chas, mirė rugsėjo 16 d., na
ciuose, po 856 Glenmore Avė., 
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 

• grab, šalinsko koplyčioje, 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Laidotuvės įvyks rug
sėjo 19 d., 10 vai. ryto, Kal
varijos kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Oną. 
Velionis taipgi buvo plačiai ži
nomas tarpe brooklyniečių ir 
apylinkės kaipo fotografistds.

Laidotpvių pareigomis rūpi
nasi grab, šalinsko laidotuvių 
Įstaiga. /

New Yorko mieste padaugė
jo trafiko nelaimės. Vieną 
praeitą savaitę sužeista 54 

‘ daugiau, negu buvo sužeista 
pernai .tos pat savaitės laiko
tarpiu.

N. Y. Piliečiai Įsteigė 
Grupę Ištirti Kainoms

Majoro Kom. Ragino Veikti 
Prieš Aukštas Kainas

Jeigu Jums Įgriso Atakos 
Ant Darbo Žmonių, Jūs 

Dalyvausite Mitinge

tai

sa
la-

žmonių patyrimai rodo, jog 
bile kokią ataką galima pra
šalinti tiktai dar stipresniu 
atakai pasipriešinimu.

Pastaruoju laiku mūsų 
lyje darbo žmonių priešai
bai drąsiai pasišovė kiekvieną, 
kuris jiems nepatinka, teplioti: 
raudonai ir visą darbininkų 
judėjimą perstatyti baisiu, pa-Į 
vojingu raudonumu. ’ Ir nuo 
to yra tik vienatinis žinomas Į 
vaistas — parodyti žmonėms,; 
koks ištikro ne tik nepavojin
gas yra tas “raudonasis bau
bas,” bet kad tai jų pačių —į 
darbo žmonių—reikalų gyni- 

vra mi- 
supran-

. i

vak arą,

mas. Ir parodyti, kad 
nia svieto, kuris tą 
ca, tam pritaria.

šio ketvirtadienio
rugsėjo 18-tą, didžiajame Ma
dison Square Gardene įvyks 
nepaprastai įdomus ir milži-

CIO Darbuojasi už 
Masinę Registraciją

nįškas masinis mitingas fnark- 
sizmo šimtmečiui paminėti. 
Kiekvienam, kam darbininkų 
judėjimas ir jo gerovė randasi 
arti prie širdies, reikėtų tame 
mitinge dalyvauti. Mitingą 
rengia Amerikos Komunistų 
Partija. Įžanga nuo 50 cen
tų iki $2. Gerų tikietų po $1 
ir $1.50 dar galima gauti pas 
lietuvius kliubiečius. Prašome 
įsigyti iš anksto. Trečiadienio 
vakaras—-tam paskutinis.

Mitingo pradžia 7:30.
Vyriausiu kalbėtoju bus Eu

gene Dennis, komunistų parti
jos sekretorius. Jis kalbės 
apie tai, kaip brangiai atsi
eina žmonėms jų valdonų 
prieškomunistiRė isterija.

Gardenas randasi prie 8th į tės bonų valstijinei namų sta- 
Ave. ir 50th St., New Yorke.

L. K. N.

Miesto CIO paskelbė obalsį 
“Būkite pasiruošę nugalėti 
Taft-Hartlejiečius dabar.” O 
tas turi būti padaryta jau šio
je piliečių registracijoje, 
dienomis spalių, sako jie. 
ta to, kiekvienas pilietis 
somas užsirašyti partiniu 
suotoju, nežiūrint, kurios 
tijos.

CIO, žinoma, pageidauja, 
kad darbo žmonės užsirašytų 
balsuotojais savo partijos — 
darbo partijos (American La
bor Party), nes tas būtų de
monstracija prieš 80-jį kon
gresą, kuris darbininkams 
meškiškai patarnavo.

šiuose rinkimuose piliečiai 
balsuos:

Proporcionalę Atstovybę,
Valstijinius veteranams bo

nus, ir,
Ar išleisti $135,000,000 ver-

ir rei- 
maisto

turės 
čia

tam 
22-25-tą 

kongresinio
6-11

pra- 
bal-
par-

Girdejpme Tikrai Įdomų 
Vyturėlio Koncertą

Vyturėlis, stygų ansamblis, 
’suruošė pirmąjį savo metinį 
koncertą rugsėjo 14-tos popie- 
tį, L. A. Piliečių Kliubo salėje, 

i Ir pilnai, sakyčiau, kupinai 
j išpildė pažadus — davė turi- 
i ningą ir gražų muzikos ir dai
nos popietį.

Patsai Vyturėlis nuo praėju- 
i šio sezono pagyvėjęs, padrą* 
- sėjęs ir dar gražiau susihar- 

, i ’monizavęs. Jo paties solistės 
ir kvintetas taipgi, atrodo, au-. 
ga balso ir muzikos išnašume. 
“čiulbėjo” maloniai lietuvių ir 
kitus geriausius tos rūšies in
strumentams turimus kūrinius.

Programoje dalyvavo vytu
riečiai Lillian Bastytė, Helen 
Bručas, Povilas Kalvelis, Flo
rence Kazakevičiūtė, Suzanna 
Kazokytė,' Natalija N'agulevif- 
čiūtė, Valentina Nevinskienė, 
Kathrin e Norris, Edward as 
Sidney — ansamblio vadas, 
Alice Stasiūnaitė, Nellie Ven
ta.

Vyturiečiams didžiuoju ba
su asistavo patsai žymiausias 
styginio orkestro New Yorke 
vadas1* Aleksandras Kutin’as. 
Patys vyturiečiai ekspertiško 
tuo instrumentu grojiko ne
turėjo. Matydamas, kad čia 
susidaro spraga. Kutin jiems 
atvyko į draugišką talką.

Vyturėlis vartoja styginius 
instrumentus, išskyrus pianą ir 
armoniką. Pianu jiems skam
bina Stasiūnaitė, o armonistė-- 
Kazakevičiūtė.

Merginų Kvintetą sudaro 
vyturietės (kaip matėme sce
noje dainuojant stovinčias) 
Ventienė, Bastytė, Bručas, Na- 
gulevičiūtė, Nevinskienė 
(Venckūnaitė). Jos šį kartą 
turėjo žymu talkininką svečią 
dainininką Kubiliūną. Mergi
nos turi puošnios išvaizdos 
uniformą — šviesiai melsvas 
ilgas žaketines bliuzes, su il
gais, tamsiais sijonais. O vy
rai vyturiečiai dėvėjo baltais 
pagražintais ilgais marškiniais 
virš kelnių, su juostomis,

Armonistė Florence Kazake
vičiūtė grojo ir solo. Augant 
jai pačiai, auga ir jos muzi- 
kališkumas, įgyja vis daugiau 
pajėgumo ir melodingumo..

Suzanna Kazokytė dainavo 
solo dviem ^išstojimais: “Vi
suomet širdis surakinta,” “Ni- 
čevo” (Kąškaičio vertime), 
“Vai tu karvelėli,” ir dar ku
rtą kitą. Taipgi pareiškė pa
dėką publikoje buvusiam nau
jos dainos vertėjui. Po šios 
dainos ji buvo apdovanota gė
lėmis.

Lillian Bastytė dainavo so
lo “Tykiai, tykiąi Nemunėlis 
teka,” o kitame išstojime 
“Užbaikalinę.” Bastytė neabe
jotinai auga dainoje.

Didžiu šio popiečio mums

laimikiu buvo atvykęs vytu- 
riečiams į talką bostonietis 
Ignas Kubiliūnas. Jis su la
bai gražiu nepaprastumu su
dainavo tartum visiem žino
mas, paprastas daineles “Kur 
tas šaltinėlis,” “Ėjo, ėjo mer
gužėlė,” “Nei aria, nei sėja,” 

“Saulė
“Lopšinę,” 

šeimoje ir, 
pridėjo kla- 
užbaigė va-

“Be meilės serenadą, 
teka,” ‘Barborą,” 
apie sukaktuves 
vis dar prašomas, 
sikinę “Blusą.” O
dovaudamas masiniam daina
vimui “Kad aš turėjau kaime 
mergelę” ir 
jau.”

Kubiliūnui 
Iena Incas, o

Oi gaila, gailė-

akompanavo He- 
dainuojant “Blu- 

•są” — muzikė Sukackienė 
(šalinaitė). Sukackienė akom
panavo ir Kazokytei. Bastytei 
ir kyintetui akompanavo vy- 
turietė Stasiūnaitė ir visas an
samblis.

Koncertui vykusiai pirminin
kavo Lillian Belte (Kavaliaus
kaitė).

Pertraukoje kalbėjo Vincas 
Bovinas, Lietuvių Meno Sąjun
gos šios apskrities sekretorius, 
apie artėjantį meno festivalį, 
kuris įvyks Brooklyne pasku
tinėmis keliomis lapkričio mė
nesio dienomis.

Po koncerto tęsėsi smagūs 
šokiai, prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestros. šokiuose pu
blikos buvo ne daugiausia. 
Koncerte buvo pilna salė, ne
žiūrint buvusios 85.5 laipsnių 
šilumos ir 87 nuošimčių su
tros. Tačiau po koncerto, pa
vargę nuo šilumos, daugelis iš
siskirstė namo, džiaugdamiesi, 
kad ne veltui vargę koncertas 
buvo vertas girdėti.

Su jais visai galima sutikti 
ir pasakyti: Lai Vyturėlis gy
vuoja ilgiausius metus!

. • Rep.

REIKALAVIMAI
VAKACIJOM VIETA

Pajieškome vietos ant vaisių far- 
mos arti New York, xkur šeima ga
lėtų praleisti dviejų savaičių vaka- 
cijas. Prašome rašyti:

Alice Koichow, 298 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas {vyks 
rugsėjo 16 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thatnes St. Dalyvaukite 
šiame susirinkime, turime 
svarbių dalykų aptarti, -r
barskas; sekr. (214-215)

daug
P. Ba-

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo, savi
ninkas išeis už 30 dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis, 57-26 64th St., Mas- 
peth, L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašomo kreiptis po 5-tos 

Vai. po pietų. (215-20).

tybai.
Greta to šian ten dar bus ir 

kongresmano, assemblymanų, 
kaunsilmano rinkimai. Verta 
užsiregistruoti. Verta darbuo
tis už masinę registraciją.

Tuščių Lotų Savininkam
Jeigu jūsų kieme randasi 

čiaudulio žoles “ragweed,” 
jūs galite tikėtis savo rūšies 
lyg ir “parking tikieto.” Jį 
uždės sveikatos. departmentas, 
patariant tą žolę išvalyti. Po 
trijų dienų, jeigu atras dar 
nenuvalytą, galj to depart- 
merito atsiųsti darbininkai nu
valyti, bet už tą turėsite ap
mokėti jūs patys.

Miesto sveikatos depaųtmen- 
tas pripažįsta, kad ta žolė yra 
priežastimi tūkstančių žmonių 
ligos. Jis išleido tūkstančius 
dolerių nuvalyti miestavosios 
žemės tuščius plotus, tad rei
kalauja, kad ir iš privatiškųjų 
būtų prašalinta ligos gimdy
toja žolė.

New Yorko ir apylinkės var
totojų, darbininkų, farmerių ir 
kitos organizacijos veiks ben- 
d ra i p e rstaty ti, p a d ėtį 
kalanti pagerinimo 
kainų srityje.

Ne wyork iečiai 
progą rugsėjo 
įvyksiančiame
subkomiteto viešame posėdy
je.

New Yorko CIO Taryba už
siregistravusi dalyvauti ir ma
žiausia 25 taryboje priklau
santieji įvairių unijų lokalai 
yra užsiregistravę.

Užsiregistravo prašymus 
leisti posėdyje liudyti daug 
kitų organizacijų, tarpe tų 
New Yorko Vartotojų Tary
ba, Amerikos Moterų Kon
gresas, Amerikos Veteranų 
Komitetas, Amerikos Darbo 
Partija ir daug kitų.

Iš Valstijos “up-state” i 
New Jersey atvyks* Farmerių 
Unijos ir 
vai.

Minėtų 
vai kalbės 
ir gal už kontrolę kainų. Ta
čiau į posėdį atvyks atstovy
bės ir tų firmų ir organizacijų, 
kurios naudojasi iš aukštų 
kainų. Ęad darbininkų orga
nizacijų atstovybė nebūtų iš
stumta, amerikietiškai tariant 
“crowded out,” darbininkai 
pasiruošia veikti bendrai ir 
veikti masiniai. Ir visiems no
rintiems išlaikyti duoną ant 
savo stalo svarbu sekti daly
kų eigą ir veikti.

laikomi nuo turgaus tikslu pa
skelti kainas.

ir iš

veikla

turi bū- 
ar kai-

kooperatyvų

organizacijų 
už mažesnes

atsto-

atsto- 
kainas

ir

Pranešimas
ŠUMNUS BANKIETAS

Našlių, gyvanašlių, senbernių
senmergių bankietas įvyks šeštadie
nį, lapkričio (Nov.) 29-tą, Liet. A. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė.-, 
Brooklyn, N. Y. Prašome organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti šioje parėję. — 
Rengėjai. (216-17)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

• i

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietą, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y. 
X

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
' (kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
' Specialistai Pritaikymui

” šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 345 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY? AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekdruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

k.

Ncw Yorko majoro O’Dwy
er komitetas, paskirtas specia
liai prižiūrėti maisto kainas, 
praėjusį pirmadienį pateikta
me savo raporte pasiūlė, kad 
reikalinga kongresinė 
prieš aukštas kainas.

Komitetas sako, kad 
ti nuodugniai ištirta,
uos nėra tiksliai keliamos su- 
grobimu - suslėpimu maisto 
produktų. Jis taipgi pažymi, 
kad maisto kainos pakilo 40% 
nuo sausio mėnesio, 1946 me- * 
tų, taifrgi kad kainos pakilo 
35% nuo birželio, 1946 me
tų, kada tapo kainų kontrolė 
panaikinta.

Savo rekomendacijoje fe- 
deralės vešios komitetas sa
ko, kad neįmanoma perkaina- 
vimus apriboti vien atskirų 
miestų ir susiedijų skale. Kon
gresas turi tą galią. O lau
kiant kongreso veiklos, fude- 
ralės įstaigos turėtų patikrin
ti, ar yra kokie produktai su-

E

f

E

i
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GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 ^Sienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:,

B

Peter Kapiskas

Komitetas ragino, kad visi 
išdirbėjai, perdirbėjai, daug- 
meniškai parduodantieji ir ki
ti surišti su maisto gamyba ir 
pristatymu raportuotų, kiek ir 
kokių produktų jie turi.

Pratęsimui mėsos išteklių, 
siūlo restauranams įvesti dvi 
dienas be mėsos, kaip buvo 
karo laiku.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

TeL SOnth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street x

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos;

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

TeĮ. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

—,---------------------«—
VAKARIENĖ 85c

Iš 7-ių patrovų
PIETŪS 60c.

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
-------------------------------------- r--- --------------------------------

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

Kiekvisną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kainom. *

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
v . Branzalietai ir Špilkos.

, Taipgi Links ir Pendants ■ '

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI.
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

irCompaktai, Perlai,, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Karnom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
I Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugs. 17, 1947

k

I

t

J




