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Prezidentas Atmetė Wallace Ragina Šią Marininky Streikas 
Sustabdė Daugiau 
Kaip 700 Laivu

Marshallo Siūlymas, 
Anot Pravdos, Tai

Tik Trumano Planas
kelines nešioja, j _________ _____  . ’

tokiais VM žadamoji Europai Parama, Esą, 
“Politinis Dolerių Spaudimas”
Maskva.— Sovietų komu- į ga ir kiti rytinės Europos 

nistų laikraštis Pravda sa-; kraštai dalyvautų ekonomi- 
ko: Amerikos valstybės se- į niame visos Europos atgai- 
kretoriaus Marshallo pasiū- vinimę” su finansine Ame- 
lymas Europos ūkiui atgai- rikos pagalba, o jeigu So- 
vinti yra tas pats Trumano vietai ir šie kraštai nepri- 
planas — “doleriais daryti sidės, tai būsią jų pačių 
politinį spaudimą ir kištis kaičia...
įį vidujinius kitų šalių rei- Marshallas iš esmės re- 
kalus.” 'jmia buvusiojo Anglijos

Marshallas pasikalbėjime ■ premjero Churchillo pasiū- 
’ su korespondentais birželio : lymą — įsteigti Jungtines
12 d. pataisė pirmesnę vie- Europos Valstybes, kad ga- 

{ šą savo kalbą taip, kad prie 
amerikinio-plano dėl Euro
pos ūkio-pramonės atkūri
mo galinti prisidėti ir So
vietų Sąjunga. Bet šis pa
taisymas “aiškiai priešinasi

Moterys karčiamas lanko ir 
smarkiai geria ir ūžia. Mote
rys rūko ir 1
Moteris gatvėje tokiais* pat I 
dideliais žingsniais žengia.

Tegul jas bala, sako, mūsų 1 
Moterys nebesiskiria nuo vy-1 
ru. Tais pamėgdžiojimais vy- j 
ril jos visiškai susigadina.

Taksų Numušimns 
Turčių Naudai

Šalį Susitart Su 
Sovietą Sąjunga

tiesos.
ypatingai 
moterėliu

Man irgi ne- 
mūsų dau- 

latravoji-

Daug 
patinka 
gelio 
m as ir rūkymas, 
iš to, nei naudos. ; 
tikime mūsų sesės 
pamėgdžioti mūsų brolių, 
gu .jie išdykę, nebūtinai 
turi būti išdykusios.

Šiame atsi- 
neturėtų 

Jei- 
i os

planas — “

Kaip musės prie medaus, 
prie Amerikos limpa visos fa
šistinės dvasios. Jau čia at- 
sibaladojo ir Ferenc Nagy, nu
verstasis Vengrijos premjeras. 
Jis jau ir liežuvi paleido dar
ban prieš savo kraštą.

Neteko vietas ir rėkia, žmo
gus norėjo būti amžinu valdo- Amerikos politikai link ry

tinės Europos kraštų”, rašo 
Pravda. Girdi: “Marshallas 
taip perstatė dalykus ame
rikiečiams, lyg jis pagei
dautų, kad Sovietų Sąjun-

vu, bet nepavyko. Jam, aiš
ku, skaudu ir pikta.

Bet kodėl jį turėtų Ameri
kos žmonės maitinti ir globo
ti? Kodėl mums mūsų 
riausybė turėtų užkarti 
vieną Europos išmatą?

kiek-

Įima būtu nustelbti Sovietų 
Sąjungą. Štai kodėl užsie
ninis anglų ministras Bevi
nas ir kiti Churchillo pasiū
lymo rėmėjai taip sveikina 
Marshallo planą.

Marshallas sakė, 
Amerika duotų Europai 
stambios paramos, jeigu 
europiniai kraštai planin
gai apvienytų savo ūkinius 
reikalus.

jog

buvoDabar jau aišku, jog 
šitaip: Ferenc Nagy buvo pa
žadėjęs mūsų vyriausybei su
varyti į ožio ragą Vengrijos 
komunistus ir visus kairiuo
sius. Panašiai juk padarė 
Francūzijoje Ramadier ir Ita
lijoj de Gasperi. Bet jo suo
kalbis buvo laiku susektas ir 
aikštėn iškeltas. J j išdavė jo 
paties partijos sekretorius.

Auga Unijų Automobilių 
Karavanas Protestui 
Prieš Vergijos Bilių

Anglai ir Prancūzai 
Tariasi dėl Marshallo 
Plano Europos Šalim

žymusis naujosios Lietuvos 
veikėjas ,ir mokslininkas prof. 
J. Kriščiūnas rašo iš Dotnu
vos : F ■'

“Didžiai gerbiamas Drauge!
“Širdingai dėkoju už laiš

kus, kuriais prisiųsti praneši
mai apie užprenumeruotus 
laikraščius, užpirktas knygas 
ir įvairias mokslo priemones. 
Jūsų laiškus perskaičiau pro
fesorių tarybos posėdyje. Tuo 
pranešimu visi labai apsi
džiaugė ir prašė pasiųsti 
Tamstai, aukotojams ir darbu 
prisidėjusiems širdingą 'padė
ką.

“Tamstai ir visiems tautie
čiams Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos mokomasis per
sonalas ir mano šeima siunčia 
širdingiausius linkėjimus.”

New York. — Šio miesto 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų veikėjai trimis auto, 
busais ir 130 automobilių 
važiuos į Washingtona, pri
sidėdami prie ilgo automo
bilių karavano. Tūkstančiai 
suvyksiančių į Washingto- 
ną uniiistų reikalaus, kad 
prez. Trumanas atmestų 
priešdarbininkišką Tafto- 
Hartley’o bilių ir kad kon- 
gresmanai ir senatoriai pa
laikytų jo atmetimą.

Pradinis karavanas 
Los Angeles, Calif., jau 
siekė Illinojų.

(Michigano CIO unijų 
suvažiavimas pareikalavo 
atmest Tafto-Hartley’o bi-

pa

London. — 'Užsieninis 
Anglijos ministras Bevinas 
išlėkė į Paryžių, kur tar
sis su Franci jos premjeru 
Ramadieru, kaip paruošti 
kelią priėmimui Amerikos 
valstyb.' sekretoriaus Mar
shall o plano — atkurti Eu
ropos ūkį su Amerikos pa
galba. ? ;

Angliįa ir Franci ja kvie
čia ir Sovietus į busimąją 
Europos valstybių. konfe
renciją dėl jų ūkio-pramo- 
nės subendrinimo pagal 
Marshallo planą.

Francūzų valdžia siūlo 
suorganizuot k o m itetus, 
kurie iš anksto aptartti

i

Panaikint Komercinę Spaudą, 
Sako Konferencija Londone

Lietuvoj žemės Ūkio Akade
mijai pasiuntėme už keletą 

dolerių labai vertingų 
iš žemės ūkio srities, 
užprenumeravome se.- 
Amerikos žurnalus?

šimtų
knygų
Taipgi
kamus

American Fruit Grover
Turkey World
Poultry Science
Better Fruit
Canadian Bee Journal
American Agriculturist
Journal of Agricultural

Research
Rabbit Journal
Journal of Dairy Science
Farm Journal
Gleanings in Bee Culture
Horticulture
Better Farming Methods
Farm News
Soil Science
National Butter and Cheese

Journal.

London. — Tarptautinė 
konferencijū dėl žmonių 
teisių priėmė rezoliuciją, 
kuri siūlo panaikint komer
cinę spaudą. Šią konferen
ciją sušaukė Tautinė Anglų 
Taryba dėl Pilietinių Lais
vių. Rezoliucija sako: “Jei 
laikraščius leistų politinės, 
profesionalės, amatinės ir 
kt. visuomeninės organiza
cijos, tai duotų teisingesnes 
žinias ir geriau tarnautų 
žmonėms.”

PASMAUGTAS ROMOJ 
“AMERIKONAS” ‘ 1

Netenka abejoti, jog ši li- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Roma., — Piktadariai pa
smaugė sugrįžusį italą 
Franco B r. Averardį, tu
rintį Amerikos pilietybės 
popierius, ir išplėšė iš jo 
kambariii kelis tūkstančius 
dolerių. Averardi buvęs 
žentas garsaus italų politi
ko V. E. Orlando.

Washington.— Preziden
tas Trumanas atmetė kon
greso priimtą bilių/dėl tak-1 
sų numušimo pusvienuolik-' 
to iki 30 nuošimčių. Kur 
pagal tą bilių darbininkui 
būtų sutaupyta kelios de- < 
šimtys dolerių per metus, | 
tai turčiui būtų dovanota | 
tūkstančiai ir desėtkai tuk- j 
stančių.

Atmesdamas bilių, Tru 
manas ]_ 
mažina reikalingas valdžiai I įas rprumanas valstybės

Jei Trumanas Nepasitaisys, lai 
Bus Įsteigta Nauja Partija

Washington. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice- 

| prezidentas Henry A. Wal
lace pareiškė, jog Amerika 
turi susitarti su Sovietų 

I Sąjunga net pirma, negu 
_ j bus padarytos taikos sutar- 

narnas omų, j ru- j gu Vokietija ir Austri.
pareiškė, kad bihus , Jis siū]g kad preziden.

v . ,» “ . Ldd i i uiuaixciB ii vaiovjuco
lėsaą, neteisingai aptaksuo-1 seRretOrius Marshallas pa-
ja t pajamas ir tarnauja in
fliacijai. Abejojama, ar 
kongresui pavyks padaryti 
šį bilių įstatymu, nepaisant 
prezidento.

Neramumai Palestinoj 
Ir J. Tautų Komisija

Jeruzalė. — Palestinos a- 
rabai įvykdė visuotiną vie
nos dienos streiką prieš 
Jungtinių Tautų 'tyrinęjan- 
čiąją komisiją. Arabų va
dai atsisako kalbėtis su šia 
komisija. Tuo tarpu su
bruzdo ir slaptieji žydų 
kovūnai, nes anglai nu- 
smerkė mirti tris jų drau
gus už užpuolimą kalėjimo, 
iš kurio jie paliuosavo po
litinius kalinius. Susidūri
me su anglais tada buvo už
mušta 15 asmenų.

kviestų premjerą Staliną 
ir Sovietų užsienio ministrą 
Molotovą į konferenciją 
Berlyne ir kad padarytų 
sutartį visais iki šiol ginči
jamais klausimais.

Wallace ragino prezid. 
Trumaną atmesti dabartinę 
Amerikos prieš - sovietinę 
politiką. O jeigu Trumanas 
nepakeis savo politikos, tai 
bus steigiama trečia didelė 
partija, kaip įspėjo Wal
lace.
_________________ t___________

jog 
ra-

Savaitei Atidėta Byla

Jis kalbėjo valdiškame 
Watergate Amfiteatre, kur 
suėjo 9,000 žmonių, užsimo
kėjusių po 60 centų iki $3.- 
60. Dar tūkstančiai nesutil
po vidun ir lauke stovėdami 
klausėsi Wallace’o kalbos 
per radijo garsiakalbius.

DUOT PASKOLA 
SOVIETAM

Wallace užtikrino, 
Rusija nenori karo, ir
gino Jungtines Valstijas 
duot Sovietams paskolą il
gam laikui žemomis palū
kanomis. Kartu jisai sakė, 
jog Amerika turėtų pasiū
lyti Sovietams, kad šios a- 
bidvi šalys nepardavinėtų 
ginklų kitiems kraštams. 
Jungtinės Valstijos taip pat 
privalo susitarti su Rusija 
dėl Artimųjų Rytų ir 
naitinio žibalo versiųių.

KITI WALLACE’O 
PASIŪLYMAI

Be to, Wallace davė

New York. — CIO mari- 
ninkų unijų streikas sulai
kė jau 700 iki 750 prekinių 
laivų įvairiuose Jungtinių 
Valstijų uostuose. Dvi Dar
bo Federacijos marininkų 
unijos pasižadėjo neiti dar
ban per CIO pikietininkų 
eiles.

Washington o darbo de- 
partmentas antradienį šau
kė streikieriu ir laivu kom
panijų atstovus į derybas 
dėl susitaikymo.

Svarbiausi streikieriu rei
kalavimai yra: Pakelt al
gą 20 nuošimčių, mokėt už 
šventes ant jūrų ir įvest 40 
valandų darbo savaitę vie
ton 48 vai.

Pravda Sako, Amerika 
Gina Reakcininkus

te-

Prieš Komunistų Vadų Ikamus pasiūlymus:

Eugene Dennisą
Washington. — Apskri

ties teismas, pagal valdžios 
reikalavimą, atidėjo- vienai

se

Demokratų Partija 
reikalaut, kad ginklų-.

turi 
amu

nicijos pramonė būtų per
imta* i valstybės nuosavybę. 
Panaikint taksus, imamus 
už teisę balsuoti rinkimuo-

Maskva. — čionaitinis 
dienraštis Pravda rašo: 
“Kai tik bet kuri šalis, pa
vyzdžiui, Vengrija, apvalo 
savo valdžios įstaigas nuo 
sąmokslininku, kuriuos tei- 
smas atranda kaltais, tuo
jau suskamba ‘bosiški’ 
Jungtin. Valstijų riksmai.” 
Bet Sovietų Sąjunga, girdi, 
pasiryžus “priešintis di
džiųjų valstybių kišimuisi j 
mažesniųių šalių naminius 
reikalus.”

Amerika Žada Pradėt Siųst 
Pagalbą Keliom Tautom ;

Washington. — Amerika 
ketino pradėt siųst tūlom 
tautom pašalpas iš $350,- 
000,000 fondo, kurį kongre
sas užgyrė. Bus šelpiama, 
Italija, Graikija, Austrija 
ir Chinija. Taip pat žadėta 
paramos Lenkijai ir Veng
rijai. Amerika reikalauja, 
kad tie kraštai priimtų a-

tekins reikalus, kaip ang- i merikinius agentus ir laik-
lies, geležies, apsikeitimo 
medžiagomis ir t.t.

AMERIKOS KONSULA
TAS LENINGRADE

Washington. — Sovietų 
vyriausybė leido Amerikai 
atidaryti ' savo konsulatą 
Leningrade. Kitas ameriki
nis konsulatas yra Vladivo
stoke. O Jungtinių Valstijų 
ambasada Maskvoj eina ir 
konsulato pareigas. Sovie
tai turi tris konsulatus A- 
merikoje — New Yorke, 
San Franciscoj ir Los An-

Berlin.*— Numatoma pra
stas derlius Vokietijoj.

raštininkus tėmyti, kaip 
ten bus dalinama pašalpa.

Teigiama, kad pašalpa 
Venrgijai atidėta, nes Ame
rikai -nepatinka “per kai
ri” vengrų valdžia. Lenkija 
taipgi dar nieko negavo 
to pašalpų fondo.

MASKVA PRITARIA 
WALLACE’UI

• v
1S

Maskva. ,— Dienraštis 
Pravda užgiria Henrio 
Wallace’o pasiūlymą, kad 
aukštieji Amerikos ir So
vietų valdininkai atvyktų į 
Berlyną ir padarytų sutar
tį tų dviejų šalių ginčams 
išspręsti.

savaitei teismą prieš Eu- s,e pietinėse valstijose. Vyk- 
gene Dennisą, Amerikos ^yt teisingos samdos Įsta- 
Komunistų Partijos sekre
torių: sako, reikia daugiau 
laiko paruosti kaltinimus 
prieš jį.

Dennis bus teisiamas dėl 
to, kad neatvyko liudyti, 
kuomet, kongreso Neameri- 
kinis Komitetas pašaukė jį. 
Taigi Dennis “paniekinęs 
kongresą.” Denniso advo
katai reikalavo visai panai
kint bylą. Jie nurodė, kad 
pats Neamerikinis Komite
tas yra neteisėtas, pagal 
šios šalies konstituciją. Tei
smas atmetė tą reikalavi
me <-

ARABAI LAIKO PALES
TINĄ SAVO NAMAIS

Jeruzalė. — Jamal ei Hu- 
sseini, / vice - pirmininkas 
Aukštą jo Arabų Komiteto 
'Palestinoj, atsisakė bet ką 
bendra turėti su tyrinėji
mų komisija, kurią atsiuntė 
Jungtinės Tautos. Pasak 
Husseinio, Palestina “yra 
arabų namai, kur ne vieta 
jokiem tyrinėtojam.”

Harvardo Universiteto 
profesoriai atrado, jog dau
gėja moterų alkoholikių 
skaičius.

Graikijos Monarchists Nusmerke Mirt 
Makedonijos Komunistų Partijos Vadą

Athenai.— Graikijos mo
narchist karinis teismas 
pirmadienį nusmerkė mirt 
Pandėlį Gussidesą, Komu
nistų Partijos Sekretorių 
graikiškoje 
Nuspręsta

tai, kad Gussides rėmė par
tizanu kovą prieš monar-

Amerikonai Kontroliuosiątymą. Atimt iš kongreso ..... f -
narių teisę šmeižti ir pur- Duodamas Graikijai Lėšas 
vinti amerikiečius, kurie 
ragina laikytis ^demokra
tinės ir krikščioniškos poli
tikos.”

NAUJA PARTIJA
Jei demokratų partija 

neis į pažangos kelią, tai 
nauja partija bus neišven
giama, sakė Wallace. Nors 
naujosios partijos kandida
tas ir negalėtų būti išrink
tas prezidentu 1948 metais, 
tačiaus galima būtų išrinkt 
tam tikrą skaičių pažangių 
demokratinių žmonių į 
kongresą. “Toks liberalų 
(pažangūnų) blokas kong
rese padėtų sulaikyt dabar
tinį traukimą į reakciją”, 
pareiškė Wallace.
DAUGUMA AMERIKIE
ČIŲ PRIEŠ TRUMAN O 
POLITIKĄ

Maršrutuojant Wallace’- 
ui per Jungtines Valstijas, 
suėjo viso apie 200,000 žmo
nių pasiklausyti jo kalbų. 
Ir jis patyrė, jog dauguma 
amerikiečių, ypač jaunuo
liai, dabar nusiteikę prieš 
Trumano mokymą.

Tiktai Amerikos žmonių 
sąžihė ir “Sovietų Sąjunga 
tam tikrame laipsnyje” da
bar pastoja kelią Wall 
Stryto veržimuisi urmu 
viešpataut visam pasauliui, 
sakė Wallace.

Athenai. — Graikų mini
strų kabinetas padauė su
tartį su Jungtinių Valstijų 
atstovais, kad amerikonai 
“griežtai tvarkys” skiriamą 
Graikijai $300,000,000 pa
ramą. Be amerikonų užgy
nimo, girdi, nebūsiąs išleis
tas nė vienas doleris. Bet 
monarcįhistas G r a ikijos 
premjeras Maximas reika
lavo neleist amerikiniams • 
korespondentams t ė m y t, 
kam bus naudojami pinigai. 
(Daugiausia pinigų- skiria
ma kariniam Graikijos sti
prinimui.)

Prancūzą Unijos Reikalauja 
Pakelt Algas 200 Nuošimčiu

Paryžius. — Francūzų 
Generalės Konfederacijos 
(unijų sąjungos) centras 
pradėjo vajų už pakėlimą 
darbininkams algų 200 nuo
šimčių, nes gyvenimo reik
menys apie tiek pabrango. 
Centro rezoliucija sako, 
jog darbininkai su dabarti
nėmis algomis kenčia badą. 
Konfederacijos vadovybė 
kritikuoja valdžios pasiūly
mą duoti darbininkams tik
tai bonus už daugiau at
liekamo darbo.

Makedonijoje, 
nužudyt jį už

, Anglų Sąjunga dėl De
mokratijos Graikijoje ir 
darbietis lordas Strabolgi 
pasiuntė kabl.ęgramą Grai-

kijos premjerui Maximui, 
ragindami nemarint to ko
munistų vado. Jie įspėjo, 
kad jeigu Gussides būtų nu
žudytas, dėl to kiltų užsie
nyje subruzdimai prieš da
bartinę Graikijos valdžią.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Amerikos kon
sulas suorganizavo 
nius susikirtimus tarp 
laukinės Mongolijos
riuomenės ir Chinijos 
mijos.

kari-
Iš- 

ka- 
ar-

Berlin. — Skaičiuojama, 
kad Amerika ir Anglija šie
met įgabeno jau $180,000,- 
000 vertės maisto į savo 
užimtą vakarinę Vokietiją.

ORAS>—Būsią šilta.
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Jūrininkų Streikus
Lygiai kelios CIO jūrininkų unijos paskelbė laivų 

kompanijoms streiką. Bet jos tai nevadina streiku. Jos 
kaltina samdytojus, kad jie faktinai išmetė darbininkus 
iš darbo, kai jie atsisakė su unijomis susitarti dėl nau
jo kontrakto. Unijos šį sulaikymą darbo vadina “lok
autu.” Jų obalsis yra, “Be kontrakto nedirbsime.” Ir arti 
du šimtai tūkstančių jūrininkų atsisako dirbti.

Šis laivų savininkų užsispyrimas nesitarti su darbi
ninkais yra, matyt, dalis stambiojo kapitalo' suokalbio 
paveikti prezidentą Trumaną, kad jis pasirašytų Taft- 
Hartley bilių. Washingtone reakcijonieriai jau gvoltu 
šaukia: “Matote, kaip reikalingas toks įstatymas suval
dyti darbo unijas!”

Kaip ilgai šis susikirtimas tęsis, dabar dar sunku 
pasakyti. Netenka abejoti, kad jūrininkai vengė kon
flikto su kompanijomis, bet buvo priversti atsisakyti nuo 
darbo. Dirbimas be sutarties bei kontrakto reikštų atsi- 

, žadėjimą kolektyvių derybų ir unijų. O jūrininkai gan 
gerai organizuoti. Per organizaciją jie daug laimėjo pa
gerinimui savo; būklės. Jie niekad nebegrįš į senuosius 
laikus, kuomet jūrininkas nebuvo skaitomas žmogumi.

Bevin ir Bidault Pasitarimas
Neseniai mūsų valstybės sekretorius Marshall pa

reiškė, kad Europa turi sutvarkyti savo ekonominius 
reikalus, jeigu ji nori Amerikos paramos. Europos šalys, 
jis sakė, turi susieiti ir išdirbti bendrą ekonominio at
statymo planą, į kurį turėtų įeiti Amerikos parama. At
skirais punktais Amerika negalėsianti Europą šelpti.

Kaip diena aišku, kad šis Marshallo pareiškimas ne
buvo padarytas be pasitarimo su Anglija ir Francūzi- 
ja. Jau seniai tos dvi šalys yra raginamos paimti Euro
pos vadobyvę.

Šiuo reikalu Anglijos užsienio reikalų ministras Be
vin ištraukė į Paryžių ir tariasi su Francūzijos užsienio 
reikalų ministru Bidault. Apie šią jų konferenciją pla
čiai rašo Amerikos komercinė spauda. Bevin ir Bidault 
nesą uždarę durų Tarybų Sąjungos įėjimui į visuotino 
ekonominio Europai plano išdirbimą. Sakoma, kad tuo 
reikalu jau esą susisiekta su Maskva, bet jos atsakymo 
dar negauta.

Be Tarybų Sąjungos, suprantama, ton Europos eko- 
nominen sąjungon nesutiktų įeiti tos šalys, kiirios 
yra Tarybų Sąjungos įtakoje. Tuo būdu Eluropa pasi
dalintų į du ekonominiu lageriu. Tokia galimybė esanti 
numatoma.

Kad Europa ekonominiai sunkiai serga ir kad joje 
pokarinis atsistatymas susiduria su baisiai sunkiomis 
sąlygomis, tai visiems aišku. Bet taip pat aišku, kad 
tuos sunkumus nugalėti nebus galima, jeigu Amerika 
pasirinks jai patinkamas šalis ir jas ginkluos prieš “ko
munizmą.” Šičia mūsų vyriausybė jau padarė nedova
notiną klaidą, kai jinai pasiskubino su militarine pagal
ba Graikijai ir Turkijai. Ar gali Tarybų Sąjunga, Len
kija, Jugoslavija, Čechoslovakija ir kitos naujosios de
mokratijos pasitikėti mūsų sekretoriaus pasiūlymo nuo
širdumu, kad mes ekonominiai visas šalis lygiai trak
tuosime ?

Ši Bevino ir Bidaulto konferencija dar neduos Euro
pai ekonominio plano.

Iki Penktadienio
Su ateinančiu penktadieniu prezidentas Trumanas tu

rės padaryti ir paskelbti savo sprendimą dėl Taft-Hart- 
ley biliaus. Pasibaigs laukimo laikas. Prezidentas tdrės 
prie biliaus pridėti savo parašą, arba jį vetuoti. Žinoma, 
gali jis nieko nesakyti, biliaus nepasirašyti, bet ir neat
mesti. Tokiame atsitikime bilius įeitų galion be prezi
dento parašo. Tačiau manoma, kad Trumanas netylės ir 
padarys vienokį ar kitokį nuosprendį.

Tuo tarpu darbo unijų kampanija už biliaus. vetavi- 
mą pasiekė aukščiausio laipsnio. Kasdien Baltąjį Namą 
sveikina šimtai tūkstančių telegramų ir laiškų iš visų 
Amerikos kampų, raginančių prezidentą bilių vetuoti. 
Baltojo Namo tarnautojai ir prezidento sekretoriai 
pripažįsta, kad niekados pirmiau Baltasis Namas nebu
vo susilaukęs tiek laiškų ir telegramų. Tas tik parodo, 
kad pagaliau Amerikos darbininkai ir jų prieteliai išsi
judino ir nemiega. Jie nori prezidentui Trumanui atida
ryti akis ir parodyti Taft-Hartley biliaus pavojingumą 
Amerikos demokratijai ir daugumo žmonių gerovei.

Mėsos Y ra, Bet Kaina Kyla
Pereitą savaitę -New Yorko mieste mėsos kaina pakilo 

16 nuoš. Miesto majoras O’Dwyer kreipėsi pas agrikul
tūros departmento sekretorių Andersoną, prašydamas 
paramos kovai su mėsos kainos pakilimu. Bet Andersonas 
padėjo mūsų majorui tik tiek, kad išreiškė viltį, jog .anks
čiau ar vėliau mėsos kaina turės nupulti. New Yorko

Tarptautinė Apžvalga
Ar Bus Balkanų 
Federacija?

Spauda vis dažniau mini, 
kad Balkanų pussalio vals
tybės eina prie susitarimo, 
kad sudarius bendrą valsty
bių federaciją (sąjungą). 
Balkanų pussalis yra tarpe 
Adriatiko, Agejaus, Mar- 
moros ir Juodųjų jūrų. Ten 
yra Albanijos, Jugoslavi
jos, Graikijos ir Bulgarijos 
valstybės, dalis europinės 
Turkijos ir dažnai prie Bal
kanų valstybių priskaito 
Rumuniją.

. Albanija užima 10,629 
ketv. mylias ir turi 1,300,- 
000’gyventojų ; Bulgarija 
42,800 ketv. mylias ir turi 
7,000,000 gyventojų; Jugo
slavija apie 110,000 ketv. 
mylių ir turi 18,000,000 gy
ventojų; Rumunija užima 
apie 74,000 ketv. mylių ir 
turi 16,000,000 gyventojų. 
Jeigu šios keturios valsty
bės sudarytų federaciją, tai 
susidarytų’ apie 240,000 ke- 
tviilainių mylių ploto vals
tybių 42,000,000 gyvento
jų. Tai ji būtų didesnė ir 
plotu ir gyventojais už 
Franci ją, arba Italiją.

Kas dėl Graikijos ir Tur
kijos tai dabar negali būti 
nei kalbos apie jų įstojimą 
į bendrą federaciją, nes jos 
laikosi kaip tik žalingos 
politikos linkui virš įvar
dintų valstybių. Bet į šią 
Balkanų valstybių federaci
ją, veikiausiai įstotų Veng
rija. ' •

Kokia gi butų nauda 
toms valstybėms iš apsivie- 
nijimo? Politiniai jų sVoris 
daugiau reikštų, nes tokia 

.valstybė butų priskaitoma 
prie didžiųjų valstybių. E- 
konominiai būtų geriau, 
nes pasinaikintų muitų sie
nos, viena kitai galėtų pa
dėti žaliadaikčiais ir indus
triniais gaminiais. Taikos 
klausimui tas padėtų, nes 
pasinaikintu buvęs “karo 
vulkanas” Balkanuose.

Jugoslavijos i r Bulgari
jos, taipgi dalinai Albani j o's 
gyventojus sudaro slavai. 
Vengrai ir rumunai per 
daugelį metų negali susi
taikinti dėl Transylvanijos, 
o apsijungus'joms į vieną 
valstybę ir tam būtų pada
ryta pabaiga.

Pastaruoju laiku į Belg
radą, Jugoslavijos sostinę, 
buvo atvykęs Dr. Petru 
Groza, Rumunijos premje
ras. Dabar ten lankosi Bul
garijos delegacija su gene
rolu F. Kozovsky priešakyj. 
Tarp Albanijos ir Jugosla
vijos jau nuo seniai yra 
geri santykiai. Bulgarija, 
Jugoslavija, Rumunija pa
darė visą eilę susitarimų 
prekybos, kultūros ir tran
sporto klausimais. Dažniau 
girdisi pageidavimo jungtis 
į federaciją. Visose ketu
riose respublikose politinė 
santvarka yra įvesta demo
kratinė liaudies tvarka.

Atrodo, kad reikėtų tik 
pasveikinti Balkanų valsty
bes, jeigu jos apsijungs į 
vieną federaciją, bet jau 
dabar piktai pries tai rašo 
tie, kurie nori Apvienytos 
Europos. Tas parodo, kad 
jie nenori’ nei Balkanų val
stybių- vienybės, neigi de
mokratinių valstybių vie
nybės Europoj, bet vieny
bės reakcijos kovai prieš 
liaudies laisvę po ‘“Apvie
nytos Europos” obalsiu ir 
naujos karo sąjungos prieš

žmones turi laukti tos laimingos dienos ;r apseiti be mė
sos. ■ 1 • -

Su tokiu mėsos kainos pakilimu esanti tikra misterija. 
Mėsos esą pilna, mėsa netelpanti į sandėlius, bet jos kai? 
na vis tiek kyla!

Beta čia nėra jokios misterijos. Mėsos trustas nusita
rė pakelti mėsos kainą ir tiek.

Tarybų šalį.
’Bulgarijoj susekta suo

kalbis, kurio priešakyj sto
vėjo Nikola Petkov. Vy
riausybė areštavo Petkovą 
ir jo pasekėjus. Kada už
sienio valstybės iškėlė 
prieš tai protestus, tai Bul
garija paprašė nesikišti į 
jos vidaus reikalus ir parei
škė, kad visu griežtumu 
bus smogta reakcijai, kuri 
nori atimti iš liaudies lais
vę.

Albanijos apsigynimo mi- 
nisteris pareiškė, kad visi 
svetimų valstybių lėktuvai, 
kurie skrajos virš Albani
jos, bus šaudomi. Tą pareiš
kimą padarė po to, kai 
graikų fašistų lėktuvai ne
pertraukiančiai užpuldinėjo 
albanus pasienyj, — vienu 
kartu net 43 graikų lėktu
vai puolė valstiečius.

Vengrijos naujas premje
ras Lojos Dinnyes pareiškė, 
kad jo vyriausybė nori ge
rų santykių su Franci ja, 
Anglija, Jungtinėmis Vals
tijomis ir Sovietų Sąjunga. 
Jis sakė, kad niekas neturi 
teisės uždrausti Vengrijai 
gražiai sugyventi su jos di
deliu kaimynu Sovietų Są
junga, kuri išlaisvino Ven
griją iš hitlerininkų jungo. 
Jis sakė, kad Vengrija na
cionalizuos bankus, kasyk
las ir kitas pamatines į- 
mones. Jis sakė, kad Veng
rija nuslopins kontr-r evo
liuciją, reakciją, gaunančią 
padrąsinimus iš užsienio.

Į Turkiją jau atvyko pre
zidento Trumano karo spe
cialistai priešakyj su admi
rolu Ernest Herrpann ir 
generolu Lunsdorf E. Oli
ver. Jie su savo patarėjais 
apžiūrinėja tvirtumas, ka
rinius fabrikus, armijos ir 
karo laivyno dalinius. Jie 
duos patarimą, kokių gink
lų pasiusti Turkijai už 
$100,000,000.

Bet turkų laikraščiai 
nieko nerašo apie tą karo 
misijos žygį, nes gyventojai 
yra nusistatę prieš užsienio 
karo misijas. Jie turi daug 
patyrimo, kad tos misijos 
jiems atneša karą, v

Iš Vokietijos rašo Mr. 
Delbert Clark, kad ameri
kiečiai viršininkai tulus ko
munistus ir demokratus, 
Hitlerio uždarytus į Da
chau kempę, išlaikė net iki 
26-ių mėnesių be jokio ap
klausinėjimo.

Taip katalikų centro vei
kėjas Dr. Claus Harning, 
kurį naciai ten uždarė dar 
1929 metais iki šiol buvo 
laikomas. Taipgi komunis
tas Hans Neupert, kurį na
ciai įgrūdo į tą koncentra
cijos stovyklą 1933 metais, 
išbuvo iki dabar. Panašiai 
buvo su visa eile kitų. Tas 
parodo, kaip “demokratiją 
vykina” tūli mūsų viršinin
kai Vokietijoj,.

Piet. Amerikoj Mr. Sprui- 
lle Braden, buvęs Valstyb. 
sekretoriaus pagelbiniūkas 
nusigandusiai šaukia, kad 
Pietų Amerikoj yra “dide
lis komunistų pavojus.”

Jis sako, kad Pietų ir 
Centralinėj Amerikoj ko
munistai per daug metų 
organizavosi, o dabar išsto
jo ir reikalauja vyti iš ten 
Wall stryto imperialistus. 
Jis sako, kad komunistai 
ten įgavo žmonių pritari
mą, jie “įėjo į žmonių gy
venimą.”

Jis sako, kad Pietų Ame-

Sukniasiuviu unijos (ILGWU) stambieji viršininkai nemobilizavo tos unijos narius i 
Gegužes Pirmos demonstraciją, bet eiliniai na’iai susimobiiizavo ir be jų. Nariai 
nusprendė, kad atsilikę nuo progreso viršininkai, kaip kad koks apendikas, ne
reikalingi, galima susimobilizuoti ir be jų. Ir, kain matome iš paveikslo, buvo su- 
simobilizavę dideliu būriu maršuoti New Yorko darbininkų bendroje gegužinėje.

R. MIZARA

Du Miestai Brolužiai
(Pabaiga)

Kas yra San Franciske, 
tas pats ir Oaklande, ir 
Berkley’uje ir Alamedoje ir 
kituose miesteliuose, žo
džiu, šiaurės Kalifornijoje 
darbininkai labiau organi
zuotesni nei pietinėj.

Visa tai sudaro gero į- 
spūdžio atvykėliams iš ki
tur, tokiems, kaip mes.

Varlelių Simfonija
Gerą pusdienį praleidom 

pas draugus Mugianius, — 
kadaise buvusius worceste- 
riečius. Jie mus pavaišino. 
Jų namas — Oaklande. Už 
namo — įdomus dar
žas: ilgas, siauras, pakal
nėje; aukštai ant kalno, 
gale daržo įtaisytas dido
kas vištininkas. Paruošti 
visokį patogumai poilsiui.

Čia suradome Antaną 
Šatą, neperseniai grįžusį 
iš Arizonos; jis ten tarnavo 
tūlame kliube, kur rytų tur
čiai žiemavojo. Įdomių da
lykų Šatas pasakojo, kaip 
piniguočiai “vargsta” žie
mos metu. Šis draugas vi
suomet pilnas energijos ir 
smagu su juo susitikti.

Mums bekalbant, pasigir
do koks tai keistas nei tai 
trakte j imas, nei braškėji
mas — tarsi kokiomis len
tomis baladojimas.

— Tai mūsų varlelės, — 
aiškina Mugianis. — Jos su 
savo muzika....

Viduryj daržo įtaisyta 
tikra lietuviška šioželkaitė, 
su. lapais, su visokiomis 
Ihukžolėmis ir šioje šiožel- 
koje laikosi kelios didęlės 
varlės, dažnai suknarkda
mas, tik, man rodosi, jos 
toli gražu, nemoka taip 
groti, kaip Lietuvos šiožel- 
kų pilietės. O gal anas jau 
pamiršau ? Šioželka, aišku 

rikoj yra 300,000 organi
zuotų komunistų, o Centra
linėj Amerikoj — 200,000. 
Jis šaukia, kad komunistų 
tikslas, tai “sudaryti cha
osą”, kad jie “kritikuoja 
mūsų demokratiją.” Šis po
nas pirmiau neva nudavė 
fašistų priešą, dabar iš 
Goebbelso arsenalo pasisko
lino visą amuniciją.

Jis puola Pietų ir Centra- 
linės Amerikos komunistus, I 
darbo unijas, tuos žmones, | 
kurie nenori Wall stryto 
imperialistų vergais būti, 
kurie nori savo šalims pil
nos laisvės. Mr. Braden 
reikalauja skirti dideles su
mas pinigų ir imtis kitokių 
priemonių “sulaikyti komu
nistus.” Jam baisiai pikta, 
kad ‘Kuboj ir kitur komu
nistai reikalauja išsilaisvi
nimo iš Wall stryto turčių 
“globos.” , V. ZS.

Laiškas Penktas
palaikoma artificialiai, ry- 
nomis atvestu vandeniu.

Platesnę su vietos veikė
jais pažintį padarėme drau
gų Karosų namuose, kur 
įvyko draugiška Literatu-. 
ros Draugijos kuopų narių 
vakarienė - sueigėlė. Apart 
franciškiečio Šato, visi kiti 
buvo oaklandiškiai arba jų 
kaimynai: Burdai, Čapli
kai, Mugianiai, Yučai, Ra
dai, Yankauskai, Mičiuliai, 
Balčiūnai. A

I

Draugai Mičiuliai visai 
neseniai atvyko iš Worces- 
terio; ji—K. Mugianienės 
sesutė, — gal atsimeni a- 
nuos “geruosius laikus”, 
kai Mass, valstijoj veikė se
serys Jesinskiutės?...

Balčiūnai atvyko iš East- 
hampton, Mass. Draugė 
Balčiūnienė — Karosienės 
motina; čia-jie įsikūrė, į- 
sigydami jaukų namelį. A- 
bi naujai atvykusios šei
mos nusitarę čia apsigy
venti.

Bet d-gei Balčiūnienei vis 
nesmagu: ji turi du sūnus 
(Karosienės tikri broliai) 
ir vienas jų — lakūnas — 
Floridoj rimtai susirgo, ki
tas nuvyko jį prižiūrėti. 
Abu dabar jiedu rytuose ir 
ją kankina mintis: kaip 
ten vyksta jos ligoniui? 
Rūpestis, šiurkščiosios min
tys neleidžia senajai, moti
nai pasidžiaugti nei malo
niais kaliforniškais šviesu
liais, nuolat bučiuojančiais 
jos gražųjį darželį.

Ką mes čia kalbėjome? 
Apie viską — mūsų judėji
mo problemas. Apie Ame
riką, Lietuvą; apie mūsų 
spaudą ir organizaęijas. Ir 
jie 'pageidauja turėti spe
cialų Kalifornijos Lietuvių 
skyrių (bent sykį per mė
nesį) Laisvėje ar Vilnyj.

Oaklande nedaug tegy
vena lietuvių ir tie išsi
sklaidę po' platųjį miestą 
arba mažesniuosius kaimy
nus.

Franciskiečiai sako tą 
patį: viskas būtų gerai, jei 
čia gyvenimų daugiau lietu
vių.

Abiejų miestų lietuviai 
palaiko atskiras' Literatū
ros Draugijos ir LDS kuo
pas. i:

Mūsų judėjime didžiulę 
rolę čia vaidina draugės 
moterys l Štai, San Fran
ciske: LDS kuopos pirmi
ninko pareigas eina Tilda 
King’ienė - Valuliūtė, ka
daise gyvenusi Brooklyne, 
o finansų sekretorės — V. 
Sutkienė; Oaklando LDS 
kuopos pirmininke yra 
Konstancija Mugianienė.

Tas pats Literatūros- 
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Draugijos kuopose: oaklan- 
diškės pirmininkės parei
gas eina K. Jankauskienė, 
o sekretorės K. B. Karosie- 
nė; gi sanfranciskinės 
kuopos sekretore yra M. 
Mijaflenė. Matot, vis mo
terys! Veikliai dalyvauja 
d-gės Burdienė, Radienė ir 
kt.

Vyrai, brolau, čia gero
kai nustelbti!

Tenka pasidžiaugti mūsų 
draugių energija ir suma
numu.

Ban kietas
Abiejų miestų-brolių pro

gresyviai lietuviai suruošė 
jaukų bankietą Franciš- 
kaus mieste, čia teko dau
giau susitikti draugų ir 
draugių, — kai kurie iš se
niau gerai pažįstami.

Šthi mūsų ilgametis ben
dradarbis John Baker —at
vyko jis iš Vallejo mieste
lio,— atvyko pasakyti “hel
io.” Skundėsi Jonas sveika
ta, kuri jam nemažai jau 
lėšavo ir sutrukdė nuo ra
šinėjimo.

Kitas senas veikėjas —J. 
Kėblinas, ilgametis fran- 
ciskietis, visuomenininkas, 
veikėjas.

Buvęs broektonietis Au
gustas Baronas su žmona, 
eks-waterburiete; buv. chi- 
cagietis Paul Chapas; bu
vusios brooklynietės: Ma
riutė Baltulioniutė,— dabar 
Strausienė; jos vyras Fran- 
kis; Elzbieta Vilkaitė; bu
vusioji M. Paukštienė, — 
dabar Mijat’ienė, su savo 
vyru; draugai Sutkai ir 
daug kitų.

Tarp losangeliečių ir šių 
abiejų miestų lietuvių eina 
draugiškos lenktynės: vieni 
nori pamylėti atvykusius iš 
rytų svečius, — kiti dar la
biau; vieni deda pastangų 
sudėti dienraščiui Laisvei 
paramos — kiti nepasiduo
da, patys nori viršuje sto
vėti. Franciskiečių - oak- 
landiečių garbei tenka pa
sakyti, kad jie šiuo sykiu 
pralenkė losangeliečius pi
nigine parama. Jie , sako: 
“Mes visuomet juos-tuo at
žvilgiu pralenkiame.”

Nesiginčijau.
Gal tu, Mikai, klausi: 

kaip gi čia atrodo jų pa
rengimai?

—Didmiestiškai.
Suvalgius pietus, po 

trumpų kalbų orkestras dūi 
groti, o svečiai šokti. Ki
tame kambaryj barelis, už 
kurio vikrusis Juozas Ka
rosas dirba pasiraitęs ran
koves, patarnaudamas — 
ir į higlj - bolę pildamas 
“sunkesnio gėralo” jis tau

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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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 reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Jos Atkeliavo Iš Vergijos 
Į Garbę ir Laimę

Viso pasaulio moterys su nuostaba tčmija meteoriš- 
ką Tarybų Sąjungos moterų pirmynžangą. Niekur kitur 
nematome tiek daug moterų garbingose pirmūnų pozi
cijose, kiek randasi toje darbo žmonių valstybėje. Kyla 
klausimai: Gal jos skirtingesnės? Ar gal jos surado 
geresnį kelią j garbę ir laim ę? Sekamame iš Lietuvos 
gautame rašte teikiama daug šviesos ieškančioms išeities 
iš beteisės ir vargo.
Moteris carinėje Rusijoje...

Norint aiškiau įsivaiz
duoti visa tai, ka atnešė 
moteriai Didžioji Spalio so-' 
cialistinė revolucija, reikia 
prisiminti moterų padėtį 
carinėje Rusijoje, o taip 
pat ir mūsų respublikoje 
anais juodaisiais laikais, 
kai Lietuvą valdė Stulgin
skiai, Smetonos, plechavi- 
čiai ir jų tarnai.

Jei jau carinės Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai 
neturėjo politinių teisių, tai 
dar labiau beteisė buvo 
darbo moters padėtis. Ji 
buvo namų vergė.

Ypatingai sunki buvo 
darbininkių padėtis. Už 
duonos kąsnį jos dirbdavo 
po 12-15 valandų per parą. 
Darbininkės uždarbis buvo 
lygus tik pusei ir taip men
ko vyro uždarbio.

Nelengvesnė buvo ir vals
tietės būklė. Ji dirbo nuo 
aušros iki vėlyvos nakties, 
dirbo nenuleisdama. rankų 
ir turėdavo dažnai vis dėl
to kęsti tėvo arba vyro 
priekaištus: “Aš tave mai
tinu.” Moteris kaime buvo 
paskutinioji iš darbo žmo
nių. Ašaros, kančios ir var
gai — štai kokia moters 
dalia.

Tik Tarybų valdžia išve
dė moterį į platų gyvenimo 
kelią. Ji tapo piilnaverčiu, 
lygiateisiu žmogumi, socia
lizmo kūrėja.
Moteris Tarybų Sąjungoj...

Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija visiškai išva
davo darbo moterį, suteikė 
jai plačias politines teises, 
padarė ją lygia su vyru, 
suteikė jai galimybę akty
viai įsijungti į ūkinę, poli
tinę ir kultūrinę veiklą, 
atvėrė kelius visiems jos 
gabumams ugdyti.

“Moteriai Tarybų Sąjun
goje, —skelbia 122 Konsti
tucijos straipsnis, — sutei
kiamos lygios teisės su vy
rais visose ūkinio, valsty
binio, kultūrinio ir visuo
meninio — politinio gyveni
mo srityse.”

Tarybinė valstybė rūpi
nasi nėščiomis moterimis, 
motinomis. Nėščios mote
rys gauna ne tik apmoka
mas atostogas, bet taip pat 
galimybę naudotis plačiu 
gimdymo namų tinklu, mo
tinos ir vaiko konsultacija.

Ypatingai rūpinasi Tary
bų valdžia daugiavaikėmis 
motinomis. 1946 metais 
jams buvo išmokėta 4 mili
jardai 72 milijonai rublių 
pašalpos. Daugiau kaip 750 
tūkstančių motinų buvo ap
dovanotos ordinais “Moti
nystės šlovė”, 5850 motinų 
gavo garbingą “Motinos 
didvyrės” vardą. Jokioje ki
toje valstybėje motina ne
gauna tokios paramos, kaip 
Tarybų Sąjungoje, niekur 
kitur ja taip nesirūpinama.

Tarybų valdžia atskleidė 
moterims plačias galimybes

vystyti savo gabumus, siek
ti mokslo viršūnių. Daug 
mūsų Tėvynės moterų Ta
rybų valdžios metais tapo 
mokslininkais, išradėjais, 
pramonės ir žemės ūkio va
dovais. Už įžymius moksli
nius darbus 116 moterų su
teiktas Stalino premijos 
laureatų vardas. Mūsų ša
lyje vra moterys — akade
mikai — Lina Štern, Olga 
Podvisockaja. D a u g i a u 
kaip 15 tūkstančių moterų 
dirba aukštųjų mokslo į- 
staigų profesoriais, docen
tais ir dėstytojais. Pramo- 

i nės darbininkų tarpe dau- 
| giau 250 tūkstančių mote
rų — inžinierių ir techni
ku. Žemės ūkyje daugiau 
250 tūkstančių moterų va
dovauja trakt orininkų 
brigadoms, vairuoja kom
bainus, traktorius, 365 
tūkstančiai -moterų vado
vauja kolektyv. ūkiams, 
brigadoms ir gyvulininkys
tės fermoms. Daugiau kaip 
milijonas moterų dirba 
švietimo ir sveikatos orga
nuose.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu matėm moteris greta 
vyru narsiai ir pasiauko
jančiai kovojančias prieš 
fašizmą. 120 tūkstančių mo
terų buvo apdovanota ko
vos ordinais bei medaliais, 
62 moterys užsitarnavo 
garbingą Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardą. Tarybinė 
liaudis šventai saugo savo 
didvyrių — Zojos Kosmo- 
demianskos, Lizos Čaiki- 
nos, Uljanos Gromovos, 
Marytės Melnikaitės ir kitų 
savo dukterų atminimą.

Dideli ir moterų, dirbusių 
užnugaryje frontui, nuopel
nai. Išleidusios į frontą 
savo vyrus, tėvus ir bro
lius, tarybinės patriotės 
stojo į jų vietas prie stak
lių, fabrikuose ir gamyk
lose. Jau 1941 metų spalio 
mėnesį pusė dirbusiųjų pra
monėje buvo moterys.

Tarybinių moterų didvy
riškas darbas buvo draugo 
Stalino aukštai įvertintas. 
“Visiems laikams, —sakė 
draugas Stalinas, — įeis į 
istęriją neturintieji pavyz
džio darbo žygiai tarybinių 
moterų ir mūsų garbingo 
jaunimo, pakėlusių ant sa
vo pečių pagrindinį darbo 
fabrikuose ir gamyklose, 
kolektyviniuose ir tarybi
niuose ūkiuose sunkumą.”

Už žymius darbo nuopel
nus trims moterims suteik
tas Socialistinio Darbo 
Didvyrio - vardas.

Tokios tad yra Lenino— 
Stalino partijos ir Tarybų 
valdžios išauklėtos tarybi
nės moterys.

FRANCIJA NEGERBS 
PERONO PAČIOS

Paryžius. — Atvyko Ar
gentinos diktatoriaus Pero
no pati Eva. Pranešama, 
jog Francijos valdžia ne
duos Peronienei jokios ofi- 
cialės pagarbos.

Pirmosios Gegužės parade, New Yorke, ši grupė 
vaizdavo 1886-sius m., kada gimė Pirmoji Gegužės.

Naujos Anglijos Motera 
. Sąryšio Žinios

Birželio 22-rą, Lawrence, 
Atlaikysime Savo Metini 
Pikniką ir Turėsime 
Pasitarimą Svarbiais Reikalais

Oi, 22-ra birželio jau čia pat! 
Menu, kad draugės kolonijose 
rūpinasi pikniko reikalais, ruo
šiasi jame dalyvauti' ir dovanų 
atsivesti. Juk vyksim į gražųjį 
Maple Parką, kuriame įvyko 
mūsų pirmas piknikas 10 metų 
atgal. Entuziastiškas, skaitlin
gas ir gražus jis buvo. Vertin
gų dovanų tada turėjome nuo 
draugių S. Sasnos ir Bondžins- 
kaitės, brooklyniečių. Gražią 
kalbą pasakė muzikė B. šaknai
tė.

Tame pirmame piknike įvyko 
mūsų pirmoj} rankdarbių pa
roda. Todėl, draugės, vykim ir 
į ši pikniką skaitlingai, ne tuš
čiomis, su gražiais praeities at
siminimais, su. energinga ir vii-
tinga pažvalga ateitim

Kiek teko girdėti, draugės 
lavvrencietės rūpestingai rengia

si prie šio pikniko. Apart vi
siems žadamų “karališkų” vai
šių, duos gražią dainų-muzikos 
programą. Prašom drauges iš 
Lawrence apylinkės—iš Lowell, 
Nashua, Haverhill, Lynn ir vi
sų kitų Mass, valstijos kolonijų 
būti piknike ir dalyvauti pasi
kalbėjime 3 valandą. S. M.

Kalbės Dešimtmečio 
Sukakties Piknike

M. K. SUKACKIENĖ
Naujosios Anglijos Moterų 

Sąryšio darbuotoja, kalbės są
ryšio 10-ties metu sukakties 
piknike ši sekmadieni, birže
lio 22-rą, Maple Park, Law
rence, Mass.

Eidamos į Susirinkimą 
Atneš Knygą

Brdoklynietės Moterų Ap
švietus Klubo narės šį ketvir
tadienį, birželio 19-tą, eida
mos į savo susirinkimą, Lais
vės salėje, nešis ir knygų do
vanoti Pietų Amerikoje gy-^ 
venančioms draugėms. Tai: 
bus vykdymas buvusio moterų 
suvažiavimo tarimo palaikyti 
kultūrinius ryšius su lietuvė
mis, gyvenančiomis kitose ša
lyse.

Jeigu nori didesnio patogumo 
sau ir brangiems karpetams 
sveikatos iy ilgesnio amžiaus, 
išklok po apačia minkšta tam 
tikslui gatava pirkta ar namie 
gaminta vienodo storio lyg ir 
kaldra.

Aukšty K ainy Reikšme 
Alkstančiai Šeimai

___ I_________ „___________

Jeigu jūsų vaikai verkia 
iiš alkio ir jūsų širdis slap
ta rauda jiems dalinant ir 
perdalinant paskutinį ga
balėlį menko maisto, jums 
nereikėtų šio rašto skaityti, 
nors jūs geriausia jį su
prastumėt. Mano tikslas 
priminti visoms dar valks
tančioms, jog nei viena 
darbininko šeima nebus nuo 
tos -padėties saugi, jeigu 
vis leisime kainas kelti ir 
kelti be galo.

Birželio 10-tą įvyko New 
York o vartotojų pažangio
sios šviesuomenės ir socia
lių darbuotojų bendrai su
ruoštas aukštoms kainoms 
ir jų kėlėjams visuomeniš
kas - viešas “teismas.” Pro
fesoriai, tūli teisėjai ir net 
vienas stambios firmos vir
šininkas liudijo įdomiai, 
liudijo gerai, rodos, viską 
pasakančiomis skaitlinėmis. 
Tačiau stojus eilinei šeimi
ninkei liudyti apie drama
tišką padėtį jos namuose, 
kapinyniška tyla užvaldė 
salę.

Mrs. Catherine McMillin, 
eilinė liudytoja, sakė:

“Sausio mėnesį suėjo me
tai, kuomet aš, turinti 10 
vaiką, iš kurią 8 tebėra 
namie, turėjau išeiti į dar
bą, nes mano vyro algos ne- 
beišteko kainoms vis kylant. 
Savo šeimą, apžiūriu dieno
mis, o naktimis valau ofi
sus Rockefeller Centre.”

Dirbančios svetur ir tu
rinčios prižiūrėti namus ir 
nors mažą šeimą supras, 
koks yra kamavimas tokios 
moters, kurią pakilusios 
kainos ir mūsų gyvenime 
esančioji socialė netvarka 

I priverčia uždarbiauti turint

Šeimininkėms
Piknikams Sandvičiai

Greitai .ir lengvai yra pa
sigaminami ir įsidedami ha- 
mės sandvičiai, jeigu kartą 
jau parsigabenome ją namo ir 
išvirėme ar iškepome. Tačiau 
hamės vis dar nesvietiškai 
brangios ir dar brangsta. O 
taip pat ir sunkus valgis. 
Karščiuose patariama valgy
ti po mažiau sunkių valgiu. 
Įvairumo dadės sekami: t

Lydyto Am. Sūrio
puodukas malto American 

sūrio
pusantro šaukšto sviesto 
suplaktas kiaušinis 
pusė puoduko pieno 
pusė šaukštelio (ar pagal 

skoni) druskos
šaukštas kukurūzų krakmo

lo (corn starch)
šaukštas muštardos miltelių 
pusė puoduko sukapoto pi- 

miento (šių pastarųjų dviejų 
prieskonių galima vartoti ir 
po mažiau, jeigu nemėgstate 
stipriai pipiruoto valgio).

Sumaišyk sūrį, sviestą, kiau
šinį ir pieną. Sumaišyk krak
molą mažame kiekyje pieno 
ir supilk į pirmąjį mišinį. 
Pridėk druską ir muštardą. 
Virk dubeltavaine puode iki 
su tirštos. Nukelk nuo ug
nies. Plak ' kelias minutes 
kiaušinio plaktuvu ir pridek 
sukapotą pimiento. Atšaldyk, 
tada daryk sandvičius. Iš čia 
paduoto kiekio bus 6 sandvi
čiai.

Kepenų
puse svaro virtų ir stirnai tų 

kepenų
pusė puoduko chili sauce 
pusė puoduko supjaustytų

celery
pusė šaulęštuko druskos 
du šaukštai mayonnaise 
biskelis pipirų.
Sumaišyk viską ir tepk ant

duonos. Viso bus 12 sandvi
čių.

Bananų ir Peanutų Sviesto
pusė puoduko peanut but

ter
ketvirtadalis puoduko svies

to
ketvirtadalis puoduko may

onnaise
dvi bananės
salotų.
Sumaišyk abu sviestus ir 

aptepk duoną. Ant antros 
riekelės užtepk mayonnaise, 
apdėk salotų lapais ir bana
nės griežinėliais. Šio kiekio 
užteks šešiems sandvičiams.

Agurkų ir Svogūnų
Supjaustyk agurką plonais 

griežinėliais, padažyk juos 
acte ir sudėk ant duonos. Į 
trečdalį puoduko mayonnaise 
įmaišyk du šaukštukus sutar
kuoto svogūno, druskos ir pi
pirų pagal skonį. Tepk- ant 
pasviestuotos duonos N.

prižiūrėti tokią šeimą.
Mrs. McMillin toliau kal

bėjo apie aukštų kainų at
nešamas motinoms kan
čias :

“Mano berniukai auga ir 
jie visuomet — jūs žinote, 
kaip būna su augančiais 
vaikais — visuomet sako: 
‘Mama, aš alkanas. Ko man 
duosi valgyti?’ O aš nieko 
neturiu. Išmoku po šešis ir 
■septynis dolerius dienai, 
Ibet vis nieko neturiu.

“Man buvo gėda šeimai 
vakarienei šį vakara paduo
ti tik pupelių su taukine. Aš 
pirkdavau po 7 kvortas pie
no per dieną, bet dabar ne
beišgaliu.

“Mes kas dieną vienam 
valgiui • turėdavome mėsos. 
Turėdavome ant stalo svies-j 
to. Būdavo vaisinių prezer-Į 
vu ar sviestu.

“Dabar, jeigu kad turiu 
stiklinėlę vaisinio sviesto, 
turiu stovėti prie vaikų įsa
kinėdama po mažiau tepti, 
kad ilgiau ištektų.”

Prižiūrėjimas šeimos iri 
apvalymas 8 kambarių po 
darbo paima labai daug jos 
laiko. Ji skundėsi, kad “to 
mano darbo pasekmių nesi
mato,” nes savininkas na
mo netaiso, tinkas nuo lubų 
krinta. Atidirbus ofisų va
lyme nuo 7 vakaro iki 2 ry
to, į tenai su važi nėjus ir 
atlikus namie tuos kalnus 
darbo, jai lieka miegui apie 
4 ir pusė valandų paroje.

Mėsos kainoms skriejant 
į dausas, aišku, Mrs. Mc
Millin nei milionai kitų 
darbininkių motinu neiš
teks šeimos pragyvenimui, 
nors dirbtų ir visai nemigu-

Būsimai Šeimininkei
Birželis — nuotakų mė

nuo. Didžiojo New Yorko 
Saugumo Taryba joms pa
taria :

“Jeigu buvai laiminga 
gauti” tinkamą vyrą ir dar 
rasti apartmentą ar stubą, 
nereikalauk iš laimės per
daug ... Nuotakos planai 
gyvenimui turi numatyti 
ir namų saugumą.”

Taryba nurodo, kad per
nai mūsų šalyje įvyko 34,- 
000 mirtingų nelaimių. 
Taigi, įrengiant namus, 
reikia žiūrėti ir saugumo.

Langams užlaidos darosi 
dviejų ilgių — iki lango apa
čios ar iki grindų, kitaip at
rodo neužbaigtomis.

So. Boston, Mass.
Iš LLD Moterų Susirinkimo, 
Atsibuvusio Birželio 12-tą

Buvo išduotas raportas iš— 
atsibuvusio LLD moterų ba- 
zaro, kuris puikiai pavyko.

Užsibaigus žiemos sezonui, 
užsibaigė ir parengimai sve
tainėse. Tad po tų visų sun
kių žiemos darbų nutarėm tu
rėti draugišką pailsio susirin
kimą, kuriame bus galima ra
miai pailsėti ir skaniai pasi
vaišinti.

Įvyks nedėliojo, liepos (Ju
ly) 6 dieną, dd. Tamošauskų 
darže, 91 Gardner St., West 
Roxbury, Mass.

Moterų Sąryšio Piknikas
Buvo plačiai aptartas mo

terų piknikas, kuris įvyks bir
želio 22 dieną, Maple Parke, 
Lawrence. J šį pikniką ren
giasi važiuoti visi Bostono ir 
apylinkės lietuviai. Daugelis 
sako : “Dabar bus proga gra
žiai pasivažinėti ir pas’žmonė- 
ti.”

'iš tikrųjų, rodos, jau taip 
seniai teko dalyvauti puikia
jame Maple Parke. LLD mo
terys nutarė -suruošti puikią 
pietų beskę ir nusivežti į pik
niką. Drg. Y. Niaurienė ir 
kitos organizuoja mašinas, 
kati ko daugiausia draugių ir 
draugų galėtų nuvažiuoti į 
pikniką.

Laisvės Piknikas
LLD moterys rūpinasi dien

raščio Laisvės pikniku, kuris 
įvyks liepos 4 dieną, Maynar- 
de. Laisvės pikniko tikietus 
moterys skleidžia pasiryžu
siai. Drg. A. Armanienė pa
siėmus seriją tikietų iš anks
to užmokėjo ir sako: “Juk 
vistiek parduosiu.”

Buvo nutarta prisidėti prie 
Laisvės pikniko moterų stalo. 
Tad anksti ketvirtadienio ry
tą, liepos 3-čią, 318 Broad
way, draugės susirinks kepti

sios.
Piliečiu džiūrė, su teisėja 

Anna Kross priešakyje, 
pripažino, jog kainu kėlimo 
vyriausiais kaltininkais yra 
Nacionalė Fabrikantų Są
junga ir visi tie stambiojo 
biznio interesai, kurie su
naikino OPA.

Tačiau vien tik suradimu 
kaltininko milionų šeimų 
alkinimas nepasinaikins. 
Pačios šeimos ir pirmoje 
vietoje tų šeimų pirmiau
sios prižiūrėtojos moterys 
privalo veikti, prieš pelna- 
grobystę. Prieš ją reikia 
panaudoti visokios legalės 
priemonės, tame skaičiuje 
ir politika. M-tė.

pyragų ir pyragaičių. Taip
gi, buvo nutarta atsikreipti į 
kitus Bostono ir apylinkės 
draugus ir drauges, kad prisi
dėtų prie Laisvės pikniko mo
terų stalo.

Visos draugės, kurios ką 
nors pagaminsite moterų sta
lui, nuvežkite savo dovaną 
tiesiog į pikniką ir priduoki- 
te prie moterų stalo.

Tad, iki pasimatymo liepos 
4 d., Laisvės piknike, Maynar- 
de.

H. Tamošauskienė.

Langas atrodys didesnis, 
jeigu užlaidas ir priedangas 
sugrupuosi tik kaipo rėmus, 
neuždengiant paties lango.

H SCRANTON-WILKES-BARRE; PA. II

DIDELE NAUJIENYBė scrantono ir 
WILKES-BARRE APYLINKEI! H

PIKNIKAS
H RENGIA H

LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR.
Įvyks

Sekmadienį, Liepos 27 July
11 Bus Labai Gražioje Vietoje

. ROCKY GLEN PARKE j
Moosic, Pa.

Labai paranku privažiuoti iš Scranton ir iš Wil- I 
Į1 kes-Barre. Tačiaus bus svečių ir iš toliau: Philadel- 
] i 4)hia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidomė- i 
Į j ję šiuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti^

Už $1.00 VALGIAI IR GĖRIMAI

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Birž. 18, 1947
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= FRANK KRUK s
arba Graborius Pranas Krukelis
* * *' (APYSAKA) * * *

.  ■■!■■■ —Parašė Petras Cvirkas ■ ru ..i'.-i.  'mu i   

DU MIESTAI BROLUŽIAI 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Birž. 18, 1947

BINGHAMTON, N. Y

(Tąsa)
Netrukus K rūkas gavo pranešimą, kad 

jis laikinai atleidžiamas iš bendrovės 
valdyboj užimamų pareigų. Visa tai at
sitiko po to, kai Frankas griežtai atsisa
kė dėti kapitalo likučiu^ į pašlijusio biz
nio gelbėjimą. K rūkas pamatė visą be
viltišką padėti: įdėti pįnigai nesiskubi
no* grįžti, o apie staigią ir pelningą 
elektrofikaciją nebuvo galima nė dalely
te viltis, padėjus tokias astronomiškas 
jos vartotojams kainas ir sukišus visus 
pinigus į kasdieninį mašinų remontą. 
Bet ir bendrai viskas pradėjo smukti, pi
nigų ėmė trūkti sumokėti net personalui, 
bankas atsidūrė beviltiškoje padėtyje, 
vienas po kito atsistatydino kompanijo- 
nai nuo įvairių direktorių pareigų, kra
tėsi atsakomybe dėl mažiausių netikslu
mų. Nenorėjo nė klausytis, kad aplinkui* 
— kalbos, pletkai apie tariamus išeikvo
jimus, apie greitą banko bankrotą, apie 
nepaprastus vieno kito prasilošimus, se
nas stoties mašinas... Maža to, kai visi 
spėliojimai pasirodė tikri; jog mašinos 
buvo nupirktos iš kažkokios sudegusios 
stoties, savo katastrofišku gedimu suda
rydamos vis didesnes išlaidas, netrukus 
paaiškėjo, kad Krukas, pagal seniau 
bendrovėj užimamas pareigas buvo pa
trauktas kaltinamuoju, kaip nesumokė
jęs kažkokiam* Maušamockiui pažadėtų 
mašinų pirkimo sutartimi dvylikos tūks
tančių... antru ratu... Apie tokių sutar
čių egzistavimą jis ne tik kad nebuvo 
girdėjęs, bet ir sapnuot nesapnavo. Juo 
labiau, kad bendrovėj buvo įrašyta išlai
dų knygose paimtos mašinų pirkimui su
mos. O vis dėlto teisme išsiaiškino, kad 
popieriuose, po sutartimi, figūravo tik
ras, nepadirbtas graboriaus parašas. 
Kada, kaip, ten pasirašė, nieku būdu 
Krukas neatsiminė ir pralošta byla su vi
somis išlaidomis užgriuvo ant jo pečių.

Frankas pasijuto vienišas, apgautas, 
apleistas. Bet jis, kaip kitados Brukli
no, Gelbėjimo armijoje, kareivių verba
vime nepuolė visa dvasia, dirbo išsivil
kęs iš švarko. Tik dar labiau apleido 
barzdą, dai\ laidau suliesėjo, bet taip,t 
turbūt, Aukščiausiojo lemta — viena po 
kitos vis baisesnės ėjo žinios apie įvai
riausius ponų tamsius darbus bendrovė
je. Atsirado tiek nukentėjusių, tiek ne
šiojančių tas žinutes, kad už cigarą, už 
dolerį Krukas gaudė tokias paslaptis, 
jog ir pilvukas jo į mažą kamuolį susi
traukė. Užmiršo jis valgyti ir miegoti. 
Nebuvo skirtumo—diena ar naktis, puo
lė sugniaužtomis kumštimis į kompani
jomis, kad jie neturi teisės pašalinti jo iš 
pareigų, bet čia jį vėl ramino, guodė nu
slėpę pasitenkinimo šypsnius, kad viskas 
pagal įstatymus, kad sėkmingam elek- 
trofikacijos ir durpyno darbui reikalin
ga biznyje vienybė, gi Krukas pirmas pa
bėręs nepasitenkinimo sėklą ir nepagrįs
tai apkaltinęs buvusius draugus. Iš ben
drovės kurio nors nario pašalinimas, jo 
suspendavimas, ponas Krukai, nereiš
kia, kad bendrovė turi žlugti. Vieni ir ki
ti, nenorėdami su Krukti turėti reikalų, 
kai tik pajuto, kad jo’kišenė galutinai iš
valyta, pamatę jį ateinantį su skundais, 
tarnaitėms liepdavo pranešti, — pono 
nesą namie, arba tiesiog nuo jo pasislėp
davo. Daugelis arogantiškai graboriui 
šovė:

— Ką gi, ponas Krukai! Kam tas 
skandalas! Nešiojate po miestą, lyg... ne
gražu ir sakyti! Metė tai išmetė, bet juk 
mašinų, durpių nesuėdė. Vertybės pasi
liko! Esate kompanijonas. Taip? Patari
mas vienas — nurimkite ir laukite divi
dend)! Nepatenkintas? Skųskitės teis
mui ! Prašom! Kuo aš čia dėtas. Aš toks 
pat kompanijonas. Šiandien jūs, o rytoj 
gal ir manęs neliks! Vadinasi, aišku? 
Na, tai ko jūs burbiate?!

Krukas ne tik buvo pašalintas iš ben
drovės, teisinantis, kad jis visur kišosi, 
nenusivokiąs elementariniuose komerci
jos ir banko reikaluose, trukdąs dar
bą, įtarinėjąs draugus sukčiavimais, 

darąs intrigas, bet jo vengė ponai net 
paprastuose saVo rateliuose. Niekuo dė
tas amerikonas greitai buvo Sungailos 
atsivežtų vokiškų “dumermenšu” pra
mintas.

— Ė, ir vėl tas dumermenš! — galėjai 
išgirsti kompanijoje, ir visi žinojo apie 
ką eina kalba. — Vyt lauk!

Taip po teismus bevažinėdamas, be
rinkdamas liudininkus, Krukas sužinojo* 
vėl naujieną; pasirodo, kad durpyne iš
sibaigė visokį ištekliai ir darbininkai 
prisikasė prie paprasto dumblo, tuo tar
pu kai įvairūs žinovai buvo patvirtinę, 
kad durpynas tokiu pat tempu bus gali
ma eksploatuoti ištisus dešimtmečius. 
Pagal šitą tvirtinimą buvo ir žemės 
sklypas nupirktas keleriopai brangesne 
kaina, negu ištikrųjų jis buvo vertas. Ir 
tikrai, kiek besiknaisiojo aplinkui dalyko 
specialistai, visoje apskrityje daugiau 
ne tik durpyno, bet ir durpių kvapo neuž
uodė.

Tuo būdu, elektros stotis pastatyta ši- 
liminiu būdu, naudojant durpių kurą, 
atsidūrė beviltiškoje būtyje. Maža to, į 
naujai statomą vienos skerdyklos ben
drovę, kiek Krukas girdėjo, atkritę nuo 
durpyno dėjosi vienas kitas iš pačių val
dybos narių ir netrukus pradėjo statyt 
didelę dyzelinę elektros stotį, arba gry
nai savą biznelį... senosios elektros stoties 
ir durpyno sąskaiton, žinoma, neapsiei
nant be aiškios, smarkios konkurencijos.

Žemė ir dangus sukilo prieš- Kruką ir 
negausų jo smulkių šalininkų būrelį. Jis 
puolė į ministerijas, net į Amerikos kon
sulatą ir reikalavo skubių intervencijų, 
bet savo keistu elgesiu, apsitrynusiu 
švarkeliu, sulamdyta skrybėle, klaikio
mis akimis ir tenai jis sukėlė tik užuo
jautos šypsnį, o daugelis ir nenormaliu 
palaikė. Taip pas vieną aukštą referentą 
jis įbėgo nenusiėmęs skrybėlės, su lazdu
te, be pranešimo ir pradėjo be jokių 
“prašom” šaukti, kad jis Amerikos pilie
tis, kad jis parodysiąs boksą, pagaliau 
ir referentą jis vos su visu stalu neapvo- 
žė, taip, kad buvo mobilizuoti visi šveico- 
ria išprašyti keistuolį, o kad nebuvo 
kitų būdų graboriui nuraminti, jį nuve
dė patikrinti dokumentų, iš kur Krukas 
ištrūkęs vėl įpuolė į pirmą pakliuvusią 
įstaigą ir nei iš šio nei iš to užsipuolė po 
akimi palindusį valdininką. Daugelis ir 
nežinojo, ko jis nori, tiek buvo tas žmo
gus įjaudintas.

Vėl nauja žinia jį visai pribaigė: vi
sose' pasaulio biržose susvyravo nepaju
dinamo, galingo karaliaus dolerio sostas. 
Frankas apie tai išgirdęs garsiai nusi
kvatojo, laikydamas tą žinią visai paika, 
bet netrukus turėjo įsitikinti iš kalbų ir 
laikraščių pranešimų, kad tai nėra — 
joukun darbs.

Frankas stvėrėsi už širdies. Ji ėjo, 
tukseno, plakė. Širdis nebuvo sprogusi. 
Dar valandėlę, dar... Po alpulio, akyse 
vėl šviesu pusidarė. Ne. Negali būti! O 
jeigu dolerio vertė ištikrųjų puolė? 
Amerikos prezidentas gudrus, jis suma
nė biznį padaryti! Frankas tai žino! 
'Frankas pasitiki doleriu labiau, negu 
saulės, žvaigždžių buvimu... Bet jeigu 
doleris nustojo pusės savo įperkamos 
vertės? Kas tada?! To niekuomet neatsi
tiks! Nurimk, širdie, pailsėk, galva!

Tatai gali tik neprotingieji kalbėti, 
gąsdinti, bet tikri finansistai, matę tuos 
milžiniškus trustus, vertes, bankus, fab
rikus, dangorėžius — niekados! Doleris 
pasiliks ir gyvens pilnu savo svoriu, 
reikšme, kai nebebus žemėje nei žmo
gaus, nei... Bet jeigu doleris smuks, 
Frankai, kas tada?...

Frankas mušė telegramą į Brukliną, 
savo graborystės įgaliotiniui ir gavo 
trumpą atsakymą, kuris visiškai sutriuš
kino jo viltis.

Kažin kaip, begindamas Amerikos fi
nansų politiką, remdamasis jos milžiniš
kais aukso fondais, neišgelbėsi tos katas
trofos, kuri staiga užgulė ant šimtų, 
tūkstančių . finansistų, bankininkų, fa
brikantų, indėlininkų, smulkių pirklelių 
galvų, doleriui puolus.

Apskrities bankelio likučius išgrobstė 
indėlininkai. Bankelis nutraukė mokėji
mus. Ponai valdytojai pasiskubino viens 
už kitą greičiau paimti neribotų atosto
gų.

Visokios kalbos, aimana ir verksmai 
vargšo indėlininko,—piemens, samdinės 
mergos, kuri ilgus metus krovė kraitį... 
ir viskas nuėjo vėjais, — šiurpulingai 
paplito visoje apskrityje. Urnai ne tik 
banką, bet visas apskrities įstaigas už
puolė revizija, lyg kokia arši liga, ir be 
pasigailėjimo įkibo raudonu rašalu į są
skaitybą, cifras...

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

neperpils, nebijok! Jis eks
pertas pramogose dirbti už 
barelio.

Lietuviško jaunimo čia 
permažai — labai mažai. 
Nedvvai! Nedaug ir “se
niu.”

Bet “senimas” čia atrodo 
jaunesnis negu rytuose: jis 
energingesnis, gyvesnis, — 
daugiau turi “pep.”

Štai išeina šokti Kazlau
skas su Šiįkaitiene: atrodo, 
pabuvę, tačiau, jie taip 
lanksčiai ir graciškai šoka. 
Paaiškėjo: abu lankė ar te- 
belanko šokių mokyklą, kur 
už mažą mokesti vakarais 
moko šokti visokių tautų 
tautinius šokius. Jie šoka 
juos, taip sakant, kultūriš
kai. Abu šokėjai progresy
viai.

Nei iš šio nei iš to susi
meta būrys vyrų ir mote
rų ir užtraukia “Kai aš tu
rėjau kaime mergelę”!

Nelengva įsivaizduoti,'

krikti. Atsisveikiname. Su 
kai kuriais dar žadėjome 
susitikti rytoj vakarą pas 
draugus Baronus “paskuti
nei vakarienei.”

Rengimo komisija čia pat 
•ir vakaro atskaitą paruo
šė: Su viskuo nuo vakaro 
Laisvei liks virš 130 dol. 
Gerai!

Grįžtame į San Leandro, 
dalindamiesi dienos įspū
džiais.

Oras malonus. Trafikas 
praskystėjęs. Abu miestai 
brolužėliai eina gulti. Mes 
tą patį greit padarysime.

Na, būk sveikas!

LEISTA WALLACE’UI 
KALBĖT VALDIŠKAM 
AMFITEATRE

Washington. — Apskri-
ties teisėjas atmetė Pries- 
Komunistinės Sąjungos rei
kalavimą uždraust Henriui 
Wallace’ui kdlbėt valdiška
me amfiteatre pirmadienį 
Washingtone.

Faši siu o j ančių i ‘eakci o nier i ų 
kova prieš komunistus, išrodo, 
yra šiuo metu svarbiausias die
nos klausimas. Vietos spauda 
daug tuo klausimu dabar rašo. 
Tos kovos vyriaujanti agentai 
net apskaičiavo komunistų na
rių skaitlių šioje apylinkėje. 
Viso esą apie 60.

<. Tai panašu į dramblio kovą 
su uodu . . . Tačiau fašistuojan- 
tis elementas suskato “šviesti” 
publiką, kad ji suprastų komu
nizmą ne tokiu, koks jis yra, 
bet priešingai. Publikos “švie
timui” naudojamas radio, laik
raščiai, lapeliai ir brošiūros.

Tos didelės kalbos ir riksmai 
prieš komunizmą kelia publi
koje susidomėjimo mintį — pa
žinti peikiamąją ir niekinamą-
ją idėją ne vien iš blogosios pu
sės, bot ir iš gerosios, o tai nė
ra blogas reiškinys.* * *

Tas visas trukšmas prieš ko
munistini veikimą turi dvi itin 
'svarbi priežastį. Vięna, norima 
priruošti publiką, kad ji pro-

Mikai, kaip smagu Pacifiko 
pakraštyj išgirsti lietuviš
ką liaudies dainelę!

Frankis Strausas sako:
— Jei pageidaujat, užve

siu jus ant dvynuku kalnų 
•viršūnės — aukščiausion 
vieton šiame mieste — pa
matyti mūsų miestą vakaro 
metu.

Mielai sutinkame. Sėda
mės keli i jo limuziną ir 
neužilgo buvome pačiame 
čiukure. Regime tarsi ste
buklą: miesto centras žėri 
elektros šviesoj, o kai kurie 
rajonai tartum vandeniu 
užsemti vandens banga, 
atrodo, eina, plaukia nuo 
okeano tiesiog ant miesto- i 
kaž kokia tai tamsiai pilka 
banga, ten žemai, po mūsų 
kojomis!

Tai garsioji San Francis- 
ko migla, brolyti. Migla, 
kaip koks vanduo. Ji užse- 
mia ne visą miestą,, o tik 
dalis. Bet ji tokia tiršta!

Golden Gate tilto ir vėl 
nesimato, nors jis nušvies
tas,— tik du jo bokštai šiek į 
tiek kyšo j a.

Tirštoji migla — nuolati
nė miesto viešnia. Sakoma, ■ 
ji eina žmogui sveikaton; iš 
okeano, mat, sūri.

Nežinau, kiek tam glūdi 
tiesos, bet viena žinau:7 u

daug franciskiečių, išvyku
siu iš savo miesto ilgesniam 
laikui, miglos pasiilgsta, — 
gal panašiai, kaip pittsbur- 
ghietis savo dūmų, o čika- 
gietis — stockjardinių per- 
fiuihu.

Grįžtame atgal į pobūvį.
Ne po ilgo žmonės ima 

ruoštis eiti “kas sau”, nes 
rytoj dirbama diena, — net 
ir Kalifornijoj turi dirbti, 
jei nori valgyti ir gyventi.

Klausinėju senų francis
kiečių, kiek čia lietuvių 
biznierių ? Atsakymas: nei 
vieno! ' .

Tas pats Oaklande. Tas 
pats beveik ir Angelų mie
ste, apart Babičių šeimos, 
kuri užlaiko “monopolį”, — 
bųnkomis likerį pardavinė
ja-

Kalifornijoj daugiau ne
gu rytuose didžiulės kom
panijos (chain-štoriai) turi 
sugrobusios į savo rankas 
beveik viską, čia veikia 
milžin. manketai, kuriuose 
gali gauti pirktis visko: 
mėsos, duonos, bulvių, dar
žovių, vaisių, ' prezervuoto 
maisto “(kenuose”), cigare- 
tų, tabako, degtinės; alaus, 
vyno ir visokių minkštųjų 
gėralų; net ir laikraščių ir 
žurnalų kioskus kai kuriuo
se įtaisytos.

Lai pabando smulkus 
biznierėlis su tais milžinais 
lenktyniuoti!

Kas išdrįs ?!
Vakaro dalyviai pradeda

DIDYSIS MASS. VALSTIJOSIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Rengia Naujosios Anglijos Pažangiosios 
Lietuvių Organizacijos

Jvyks Liepos 4 July 
Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

N0RW0QD0 VYRŲ CHORAS PASIRODYS SU NAUJOM 
DAINOM ŠIAME PIKNIKE

. IŠTISA
VVORCESTERIO AIDO CHORO 

ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks Liaudies Šo- 
kius atidarimui pikniko kaip 1 vai. 
dieną.

WALTER GRANDALSKIO ORKE
STRĄ pradės groti šokiams nuo 1:30 
v. iki 3 v.

Nuo 3 vai. iki 4 v. bus pravestas 
sportas jaunimui ir mėgėjams.

Nuo 4 v. iki 5:30 v. v. Šokiai prie 
tos pačios garsios orkestros. . 

ANTANAS BIMBA, dienraščio Laisvės redaktorius-kalbėtojas, kuris po
kariniu laiku lankėsi Tarybų Lietuvoj.
OTIS HOOD, iš Boston, Mass. Žymus kalbėtojas, jis kalbės anglų kalboj.

Šis tūkstantinis lietuvių Festivalis šiemet susidės iš labai dailaus progra
ma. •• 1

Gražios dovanos bus duodamos prie įžangos tikietų.
Antanas Vasaris,, primieruos gražią Futrą laimėtojui-jai šiame piknike. 

Tony Vasaris, turistas iš Montello do vahoja gražią futrą progai laimėti prie 
įžangos tikietukų. Kitos dovanos taipgi bus geros.

Tad dalyvaukite visi ir naudokitės visomis progomis. '
PIKNIKO KOMISIJA.

tautų, pagal šios šalies valdovų 
vedamą užsieninę politiką, ir, 
antra, griauti darbininkų, or
ganizacijas, ypač darbo unijas.

Dviejuose Endicott -Johnson 
čeverykų kompanijos darbo 
skyriuose jau keli metai, kaip 
buvo suorganizuota unija. Ta
čiau kompanija pasimojo su
laužyti ją. Nuo birželio 1 d. at
sisakė skaitytis su unija, skelb
dama būk CIO unija nebeturi 

i tuose darbo skyriuose narių di
džiumos. Unija kreipėsi į Na- 

Įcionalę Darbo Santykių Tarybą 
reikalaudama pravesti naujus 
balsavimus ir įrodyti kompani
jai, kad narių didžiuma tebėra 
su unija. Tikimasi, jog balsavi
mas turės neužilgo įvykti.

Kompanijos klapčiukai daug 
veikia. Jie nori sulaužyti darbi
ninkų unijinį sentimentą. Bet 
protaują žmonės supranta unci
jos reikšmę ir jie nesiduos pa
laužiami. ’ Tmmpatcb.

Pulaski, Va. — Šimtai 
darbininkų ir farmerių 
smerkė Tafto bilių.

PROGRAMA:
Kai 5:30 prasidės didžioji dalis pro- 

į gramos. Dalyvauja:
į WORCESTER AIDO CHORAS, 

vad. J. Karsokienės.
NORWOOD VYRŲ CHORAS, vad. 

s Stasio Tauros.
į MONTELLO LIUOSYBĖS CHO

RAS, vad. Ed. Sugario.
! IG. KUBILIŪNAS, solistas-daini- 
ninkas.
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Detroito Žinios
Ekonominis Krizis-Bedarbė 

Jau Keikiasi
Frank Patterson, 960 E. 

Palmer st., tik 28 metu am
žiaus, nusiminęs, kad negali 
surasti darbo, bandė atimti 
sau gyvastį, šokdamas nuo 
Belle Isle tilto. Policistas lai
ku pamatė ir sulaikė bedarbį 
nuo saužudystės.

Ewan Clague, darbo statis
tikų komisionierius, raporta
vo, kad nuo balandžio mene-Į 
šio atleista iš darbo 110,000 j 
darbininkų. “Tendencija link 
kylančios bedarbes nekurioše! 
industrijos srityse labiausiai 
reiškiasi New Yorke, kur su- ! 
koncentruota avalynės amatai 
ir kitos lengvosios industri-1 
jos,“ sako Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento pareigu- i 
nai.

To departmento pareigūnai 
raportuoja, kad Rhode Island 
valstiją bedarbė labiausiai pa

lietė nuo karo pabaigos. Ba
landžio mėnesį ten bedarbių 
buvo jau 28,000, t. y. 5,000 
daugiau negu kovo mėnesį.

Senatorius Taft, pirminin- 
■ kas komiteto, išrinkto sulyg 
I Employment Act of 1946, 
vietoj sušaukti savo komitetą 
ką nors veikti, šiomis dieno
mis perdaug užsiėmęs legisla- 
tyviais mieriais, kurie prisku
bina ateinantį ekonominį kri
zą.

Automobile Manufacturers 
Association raportavo, kad 
pasažierinių automobilių ir 
trokų per pirmus keturis mė
nesius šių. metų parduota 1,- 
567,308, palyginus su 533,262 
tuo pačiu laikotarpiu praėju
sių metų. Bet kompetentiški 
dalykų tėmytojai pranašauja, 
kad toks dalykų stovis neil
gai laikysis, jeigu nebus su
laikytas besivystantis ekono
minis krizis lengvojoj indus

trijoj. Jau ir dabar daug 
darbininkų dirba tik po ke
lias dienas į savaitę, kiti atlei
džiami kelioms savaitėms ir 
tt.

Betgi Michigan Unemploy
ment Compensation Commissi
on, pasidavus spaudimui gub. 
Kim Sigler, sulaiko pašalpą 
tūkstančiams negrių ir baltų 
moterų tuom biauriu pasitei
sinimu, jog “jos nenori dirb
ti.’’ Tas dar labiau sumažina 
pirkimo jėgą ir visaip dalykus 
blogina Detroito srityje.

Detroito darbo liaudis turi 
budėti ir rengtis tinkamai pa
sitikti 1948 (rinkimo) metus.

San Francisco, Calif
4š ALDLD 153 Kuopos 

Darbuotės

vo. Negerai draugai, kad aplei- 
džiate susirinkimus. Turime at
siminti, kad mūsų nėra daug,' 
tai kiekvieno nebuvimas yra di
delis trūkumas.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

BAYONNE, N. J.
DIDELIS METINIS

OUTINGAS
Rengia M. Panelis, savininkas 

MIKE’S MIDTOWN TAVERN
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 13 JULY, 1947
LITHUANIAN LIBERTY PARK 
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Bilietas — Nuvažiavimas ir j pikniką įėjimas $4. Už tą patį bilietų 
bus teikiama visų dienų įvairūs valgiai ir alus.

Bušai išeis nuo M. Panelio Įstaigos, kampas 26th St. ir Avenue E,
Bayonne, 10 vai. ryto. — Tad nevėluokit.

Automobilium Sužeistas 
J. Shiurmaitis

Plačiai Detroite žinomas, 
buvęs detroitietis, o dabar gy
venąs ant ūkio Pontiac, Mich., 
Jonas Shiurmaitis ((čia ge
riau žinomas kaip J. Markū
nas), kuris yra dienraščio Vil
nies skaitytojas, taipgi narys 
LLD 52 kuopos Detroite ir 
a.belnai geras pažangaus vei
kimo rėmėjas, liko ištiktas 
skaudžios! nelaimės. Gegužės 
30-tą ant kelio jam sustojus 
kaip ką apsižiūrėti apie jo 
paties automobilių, kitas 
smarkiai važiavęs automobilis
tas ’smogė drg. Shiurmaitį, 
skaudžiai sužeidžiant, ypač 
labai sužalotos kojos.

Dabar d. Shiurmaitis ran
dasi General Hospital, Ponti
ac, Mich. Pašaukus ligoni
nę telefonu birželio 9-tą die
ną, sužinota, kad ligonis dar 
randasi sunkioj padėtyj, duo
ta jam kraujo perleidimas ir 
kad dar per porą dienų nebus 
leidžiama lankytojai.

Daug Jono draugų ir pažįs
tamų Detroite ir apielinkėj 
reiškia jam užuojautą ir linki 
greito ir laimingo pasveikimo.

Detroitiete.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

★
Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksf- 
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

šeši Michigano valstijos 
miestai paskyrė birželio 16 
kaip reikalavimų dieną, kad 
prez. Trumanas atmestų 
Tafto’- Hartley’o vergijos 
bilių.

— ———— ....................................... .. ........... ........................ ......... ■ Į - - -

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

. Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 |

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

if*• •—» « —— ■" — • — ■i — M — —— M—— «l •M,_M——n —>M|—• M — miM —— M — W — BU — M —— M — M — IM —

| GREEN STAR BAR & GRILL į
i LIETUVIŠKAS KABARETAS į

iI Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina | 
I pas *‘Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti, | 
! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS. 1
• Geriausias Alus Brooklyne |

! PAĘĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ Į
I • * -I
i i

2 d. gegužės susirinkimas bu
vo pagirtinas, veik visi nariai 
dalyvavo.

Finansų sekr. B. Sutkus pra
nešė, kad mūsų kuopa jau yra 
garbės kuopa, jau visi nariai 
užsimokėjo duokles, o dabar 
lieka jieškoti naujų narių į kuo
pą. Taipgi, pranešėkiek 
ALDLD 153 kuopa yra išauka- 
vusi per balandžio ir gegužės 
mėnesius: į ALDLD knygų lei
dimo fondą $35.00, Moterų su
važiavimui $10, Trečiajam 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimui $15, Vilnies 
Bendrovės dalininkų suvažiavi
mui $10, F. Abeko paminklo 
statymui $5 ir ant blankos su
rinkta $5 per V. Sutkienę, tai 
pasiųsta $10 dėl F. Abeko pa
minklo. Dėl demokratinių tei
sių gynimo surinkta per V. 
Sutkienę $15.00. Tai gražiai 
paremta minėtos Įstaigos.

Komisijos narė V. Sutkienė 
pranešė, kad įvykęs Baltijos 
valstijų 4 tautų koncertas, ko
vo 22 d., buvo sėkmingas, da
lyvavo lietuviai, latviai, estai ir 
finai. Pelno liko padalinus į 4 
dalis po $64.32’ kiekvienai tau
tai.

Išklausytas raportas delega
tės K. Karošienės iš buvusių 3 
suvažiavimų Brooklyne. Sakė, 
visi 3 suvažiavimai buvo sėk
mingi. Iš svarbesnių tarimų 
yra, kad daugiau dalyvauti bal
savimuos ir raginti kitus, kad 
rūpintųsi rinkimais, jog kiek
vieno piliečio yra pareiga. 
Taipgi kreipti atydą į Moterų 
“auxiliaries” kur tik yra uni
jos, stengties traukti į “auxi
liaries” unijos narių moteris ir 
dukteris.

Draugė Karos ione labai džiau
gėsi mačiusi senų knygų paro- 

Idą. Sakė, tai mano gyvenime 
[viena iš įspūdingiausių parodų, 
kur tiek, daug galima pasimo
kinti, tik gaila, kad mažai lai
ko buvo. Sakė, būtų gerai, kad 
tokių knygų parodų būtų gali
ma ir daugiau suruošti. Rapor
tas buvo žingeidus; kuopa tarė 
širdingą ačiū drg. K. Karosie- 
nei už taip puikų raportą. Ji be 
jokio atlyginimo atstovavo mū
sų kuopą. Yra gerai turėti tokią 
draugę. /

Birželio 6 d.' susirinkimas bu
vo silpnas, mažai narių daly va-

i 459' Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 Į

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-i 
rikoniškais-. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio’ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

r fl ■H, f**]

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Birž. 18, 1947

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

: 426 LAFAYETTE STR.
/ Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Komisija pranešė, kad įvykęs 
parengimas gegužės 10 d- dėl 
Russian Institute buvo geras. 
Programa turtinga: gražiai 
sudainavo žydų choras, estų 
grupė pašoko liaudies šokių, 
rusų grupe paskambino ant ba
lalaikų, dainavo jauna mergai
tė ir jiems skambinant pašoko, 
finų šokikų grupė gerai pašoko 
liaudies šokių. Lietuviai ir ar
mėnai prisidėjo su maistu ir 
darbu prie parengimo. Paren
gimas davė pelno virš $300.

Drg. A. Shultz išplatino 5 
“Laisvės” parengimų tikietukų 
knygutes ir V. Sutkienė 2 kny
gutes' Vilnies. Drg. A. Baronas 
išrinktas kuopos atstovu į 
American Russian Institute ir 
Russian American Society, Ine.

Gegužės 18 d. įvyko pietai ir 
šokiai. Surengė San Francisco 
ir jDakland ALDLD kuopos pa
silikimui draugų Mizarų. Pa
pietavus drg. Mizarai pasakė 
reikšmingas prakalbas. Paren
gimas davė pelno $85.50. Pa
rengime daugelis užsimokėjo 
už " “Laisvės” prenumeratą ir 
nekurie paaukavo dėl “Laisvės” 
paramos.

Gegužės 19 d. buvo surengta 
vakarienė atsisveikinti su 
draugais Mizarais. Vakarienė 
įvyko San Francisco pas drau
gus A. ir M. Baronus. Baronai 
pakvietė visus prie puošniai 
parengto stalo, kuris buvo ap
dėtas visokiais valgiais ir gė
rimais, kurie buvo M. Baronie
nės ir jos sesutės K. šilkaitie- 
nės pagaminti, o T. Kingienė 
iškepė gardų kugelį. Visi link
smai ir draugiškai valgėme ir 
gėrėme, o 'pabaigus valgyti V. 
Sutkienė pranešė, kad nereiks 
nieko mokėti. Sako: drg. Baro
nai viską aukoja. Drg. T. Kin
gienė sako: mano kugelis irgi 
yra nemokamas. Tai ant šir
dies geriaus pasidarė, kad už 

j dyką teko pavalgyti, bet V. 
Sutkienė vėl sako, jei drg. Ba
ronai nieko neskaito už maistą 
ir gėrimus, tai ar nebūtų ge
rai sudėti po dolerį ar kitą dėl 
“Laisvės” paramos. U. Burdie. 
nė sako: aš perku Šerą už $10, 
P. Chiapas neatsilieka nuo jos, 
o kiti sako, vakar aukavom, tai 
dar šiandien pridėsim po dole
rį, ar kitą. Taip pas draugus 
Baronus sukelta $36 “Laisvės” 
paramai.

širdingas ačiū d raugam s ~A. ir 
M. Baronams už taip malonų 
priėmimą ii’ puikią vakarienę. 
Pavalgę, pasvarstę, padiskusa- 
vę mūsų veikimo klausimais, 
atsisveikinome su Rojų ir Eva 
M i žarai s.

“Laisvei” parama laike drau
gų Mizarų apsilankymo San 
Francisco - Oakland’© apylin
kėje.

Gegužes 18 d. parengimo pel
nas $85.50.

Gegužės 16 d. parengimo pel
nas $9.00.

Aukos surinktos svetainėje 
ir pas Baronus:
Telda King ____________  7.00
B. ir V. Sutkai__________ 7.00
J. ir K. Karosai________ 8.00
Frank Straus __________  5.00
Marie Straus-Baltulioniūtė 5.00 
Jolias Baker--------- ;--------- 5.00
Jonas Kazlauskas---------- 5.00
J. Chiaplik---------------------- 5.00
A. Šatas_______________  5.00
P. Chiapas ------------------- 3.00
J. Koblin ________________ 3.00
R. ir M. Mijat___________ 3.00
W. ir H. Jacobs -------------2.00
Jack Ruse_____________  2.00
F. ir J. Vesley______2.00
M. Rado ______________  2.00
V. ir U. Burda___________ 3.00
šilkaitienė -------------- .*— 2.00
K. Mugianicnė __________ 2.00
F. Learning ---------------------2.00

Po $1.00: F. Mačiulis, F. 
Balčiūnas, E. Vilkaitė.

A. Baronas 50c, smulkių $1.
Viso aukų $82.50.
šėrai:

P. Chiapas ----------------- 10.00
U. Burdienė --------------- 10.00

Viso šėrų $20.00.
Prenumeratų gauta — 35.00

Viso surinkta--------- 232.00
Madeline Mijat.

REIKALINGI DARBININKAI
PAPRASTI DARBININKAI

Šiftų Darbas 
GEROS ALGOS, ŠIFTŲ PREMIJOS • .

Kreipkitės 
PERSONNEL OFFICE 

9:00 A. M.— 5:00 P. M. Pradedant Pirmadieniu, Baigiant Penktadieniu

THE RICHARDSON CO.
CODWISE AVE., NEW BRUNSWICK, N. J. ' 

Važiuokite No. 4 Busu.
(140)

Rochester, N. Y.
JUNGTUVĖS

Birželio 7 d. įvyko civilės
jungtuves Thelmos Malinaus
kaitės su. Albertu Makutėniu 
iš Cranford, N. J. - Jungtuvės 
atsibuvo Malinauskų stuboje. 
Vedybų oficialūs liudytojai— 
pamergė (maid of honor) 
Stella Pažėraitė iš Toronto, 
pabrolis (best man) Richard 
Vaičionis iš Cranford, N. J.

Jungtuvių maršą skambino 
Edna Vaivodaitė-Bone.

Jaunavedžiai praleido me
daus mėnesį Kanadoje. Lin
kime Thelmai ir Albertui 
linksmo ir laimingo vedybinio 
gyvenimo.*

Thelma yra duktė Petro ir 
Onos Malinauskų, pažangių ir 
veiklių tėvų. Albertas yra sū
nus B. Makutėnienės iš 
Cranford, N. J., irgi iš pažan
gių ir veiklių tarpo. įApie Al
berto yeikimą rašantis nežino 
ir palieka eranfordiečiams.

Mūsų Thelma prigulėjo ir 
dainavo Gedemino Chore ir 
yra LDS 167 kuopos narė. Ir 
laike karo Thelma buvo pa
sirinkusi Alberto vardą iš 
LDS organo Tiesos, ir abu su
sirašinėjo, nepažindami viens 
kito. Po’ karo Albertas 
davė dėkingumo vizitą Thel
mai, ir vizitai užsibaigė jung
tuvėmis. Tos pačios dienos 
vakare Gedemino svetainėje 
įvyko svečiams vaišės. Ir kas 
per vaišės! Visokių valgių ir 
gėrimų, ir orkestras šokiams.

Malinauskai su Makutėnjo
ne turėjo per 300 svečių is 
visų Amerikos kampų, net iš 
Kanados. Iš Cranford, N. J., 
W. A. Lehad su duktere Elai
ne ir Vaičionienė su sūnum 
Richard. Iš Elizabeth, N. J., 
N. J. Skairus . Iš Toronto Pa- 
žerienė su duktere Stella ir 
A. Rusenu šeima. Iš Chica- 
gos Malinausko sesuo S. Ka
napė. Iš Cambridge, Mass., 
G. V. Kvietkauskai. Iš Ar
lington, Mass. ,J. T. Herma
nai. Iš Worcester, Mass., A. 
A. Vinskai ir B. J. Ambroz su 
duktere Jcnne. Iš So. Bosto
no A. Kvietkauskienė. iš 
Montello, Mass., Kasparienė. 
Iš Hide Park, Mass., IL Stu- 
kienė. Iš Washington, D. C., 
Alice Petresevičiūtė su vyru.

Paruošimas maisto šeštadie
nio pietums, apie 75 asme
nims, 300 vakarienei ir apie 
šimtui asmouų sekmadienio 
pietums—tai bent buvo triūso 
pridėtas. O tą triūsą įdėjo se
kanti asmenys: Prie maisto 
gaminimo: A. Bachulienė, L. 
Bekešienė, J. Kontenienė, 
Grižienė, A. Yančienė, A. Bal
takienė ir II. Stančikienė.

Ant stalų maistą išdėstinė- 
jo: A. Petravičiūtė, Helen ir 
Gertrude Stiraitės.

Prie gėrimo dirbo J. Laboi- 
ka ir G. Morkevičius. J. Gri
zas ir J. Stančikas manai!že
ria vo.

O F. Kontenis platino Vil
nies pikniko tikiotus. Parda
vė net kelias serijas. Taipgi 
gauta du nauji Liaudies Bal
sui skaitytojai.

Minimos vestuves pasiliks 
ant ilgos atminties.

Rochesterietis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Agotos Eizienės (Ai- 

zaitis), po tėvais Palubinskaitė. Iš 
Lietuvos paeina nuo Panemunės 
valsčiaus, žinau, *kad kada nors gy
veno Wilkes-Barre (Nanticoke), Pa. 
Iš jos paskutinio laiško supratau, 
kad sūnūs gyvena kur nors Brook
lyn, N. Y. Labai norėčiau su ja su
sirašinėti. Prašau kreiptis sekamu 
antrašu: A. Sanders (Sandarienė), 
P.. O. Box 514, Marlboro, N. Y.

(139-140)

REIKALINGI 
DAILYDES

Unijinė Skalė — $1.75 j Valandą 
9 Valandą Diena
Kreipkitės

GEORGE A. FULLER Co.
126 West St., Northampton ,Mass.

(143)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES 
TiMai tos • tesikivipkite. kurios esate 

patyrusio!, prie shoulder pads. 
ALLIED TRIMMINGS

256 W. 38TH ST., NEW YORK
/ (HI)

i

OPERATORES
Prie suknelių. Patyrusios prie Singer 

Sewing rnsišinų. Nuolat.
KOLDIN

501—Jtli Ave., New York
(Hl)

. REIKALINGA
Moteris prižiūrėti vieno mėne
sio amžiaus kūdikio laike va
saros mėnesių. Atostogos prie 
Jersey Shore. Rašykite į P. O.

Box 43, Closter, N. J.

REIKALINGA PRESERKŲ
DIRBTI PRIE MERGAIČIŲ SUKNELIŲ

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Linksmos Sąlygos

ROYAL TOGS, Inc.
123 Whitehead Ave., South River, N. J.

(H2)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

teratūra bus labai naudinga 
į žemės Ūkio Akademijos stu
dentams ir profesoriams.

i ________

Lietuvis pasilieka lietuviu, 
nepaisant kur jis gyventų, 
štai Brazilijos lietuviai, patys 

Įgyvendami dideliam • varge, 
sudėjo ir atsiuntė aštuonis 
tūkstamus keturius šimtus do
lerių Lietuvos paramai.

Jau matėte spaudoje, kad 
tais pinigais bus pasiųsta Lie
tuvos žemės ūkio Akademi

jai labai svarbių mokslo prie- 
Į monių.

Šitaip padorūs, patriotingi 
lietuviai rūpinasi savo gimti- 

j niu kraštu. O ką daro fa- 
į šizmo sugadinti žmonės? Jiė 
nepajudina nė piršto dėl su
teikimo pagalbos karo nualin- 

i lai Lietuvai. Jie kainus ant I
' jos verčia ir ugnimi spiaudo.

Nanking, Chinija. — Chi- 
Į ang Kai-sheko tautininkai 
sakosi atmušę įsiveržusią 
Išlaukinės Mongolijos ka
riuomenę.

RANDA VOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duonke- 

pykla) Haverhill, Mass. Biznis iš- 
į dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenkų ir 
i rusų. Yra namas ir keletas lotų že
mės. Pečius naujas, visi moderniški 
įrengimai. Gera proga pirkti. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Pcnkauskas, 33 
Chestnut St., Lawrence, Mass. Tel. 
5809. (136-143)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Klubo susirinki- 
[ mas įvyks birželio 19 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visos narės daly
vaukite, gal kitą mėnesį susirinki
mas neįvyks. — Mattes, Sekr. j (139-140)

BOSTONO APYLINKĖ
Massachusetts lietuvių didysis pik

nikas įvyks 4-tą dieną liepos 
[(Fourth of July). Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass. Bus labai 
įdomi dainų ir sporto programa. 
Sekite dienraštyje šio pikniko skel- 

Įbimus' ir susipažinkite su ištisa pro- 
Igrama. Taipgi iš anksto pasiruoški- 
jtc dalyvauti šiame dideliame sąskri- 
[dyje. (139-143)

SHENANDOAH, PA.
Prašome jsitemyti, pirmeivių žmo

nių SLA 199 kp.. Shaft, Pa., rengia 
pikniką 29 d. birželio. Brandvillės 
Giraitėj, kur visi piknikai įvyksta. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Taipgi pirmos klasės mwzikantai. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Val
dyba. (140-141)

i
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Lea Kairytė Gavo 
Naują Laipsni Moksle

Praėjusią savaitę Lea Kai
rytei buvo suteiktas naujas 
mokslo laipsnis — Master’s 
Degree in Education — New 
York University mokslo už
baigimo ceremohijose. Lea 
yra labai gabi mergaitė, pra
dėjo savo aukštesni mokslą 
kaipo slaugė (nurse), bet 
tuom nepasitenkino. Ji siekė
si toliau ir Įstojo Į New York 
University, kur praėjusiais
metais užbaigus mokslo kursą 
gavo Bachelor of Science 
laipsni ir pradėjo mokytojau
ti bakterijologijos ir biologi
jos mokslus, tuom pačiu sy
kiu tęsdama savo mokslą pa
siekti Master’s laipsnį.

Lea Kairytė
Lea yra. duktė Juozo ir 

Onos Kairių, gyvenančiu 
Ridge woode. Juozas Kairys 
yra žinomas veikėjas lietuvių 
tarpe ir yra Laisvės Board of 
Directors narys. Tai a Kairy
tė taipgi veikia sulig išgalės. 
Ji yra buvus LDS Nacionalio
Jaunimo Komiteto narė karo 
laiku ir dabar da veikia LDS , 
200 kuopoj ir'LDS Sorority! 
(merginų grupėj).

Labai gaila, kad d-gė Kai
rienė, kuri serga jau ketvirta 
savaitė. negalėjo dalyvauti 
savo dukters naujo laipsnio 
gavimo ceremonijose, nors, ži
noma, ji, kaip ir visa šeima, i 
labai džiaugiasi, kad Kairytei į 
taip sekasi moksle, šia pro
ga ir Laisvės štabas sveikina 
Lea ir linki geriausių pasek
mių pasiekti sekantį aukštesnį 
daktaro laipsnį artimoje atei
tyje. Rep. .

Užuojauta
Teikiame širdingiausios už

uojautos mūsų komiteto se
kretorei d-gei Alice Lideikie- 
nei jr d. Frank Lideikiui jų 
širdis veriančioj nelaimėj — 
mirus jų brangiai dukrelei 
Frances.

ALDLD II Apskr. Komit.:
P. Janiūnas
J. Skiparis

Ona Depsienė
Geo. Warisonas 

J. Stankaitienė 
A. Gilmanas.

Du ligoniai iš Marine Hos
pital, Ellis Island. įkritę ar 
įšokę jūron. Manoma, kad 
jie prigėrė.

DIDŽIULIS PAVASARINIS

PIKNIKAS
Dariaus ir Girėno Paminėjimui Keturiolikos Metų 

Sukakties Nuo Skridinio

DELEI BLOGO ORO TAPO PERKELTAS Į

Šeštadienį, Birželio-June 21 d., 1947
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga 60c.

ŠOKIAM GROS ANTANO PAVIDIS ORKESTRAS
Bus ir Kalbų. Visus ir Visas Nuoširdžiai Prašome 

t Atsilankyti.
PIKNIKĄ RUOŠIA KELETOS BR00KLYN0 
DIDŽIŲJŲ DRAUG JŲ ATSTOVAI R 
PAMINKLUI STATYTI KOMITETAS

| Pas Lietuvių Vyturėlį
Lankėsi Žymus Svečias

Vyturiečiai, lietuvių 'stygi
nio ansamblio nariai, šiomis 
dienomis jaučiasi taip, kaip 
kad būtų jautęsis Mahometas, 
jeigu pas jį būtų atėjęs jo 
lauktasis kalnas.

Vyturėlis čiulba-praktikuo- 
jasi kas trečiadienio vakarą, 
Laisvės salėje. Praktikuojasi 
disciplinuotai, kaip pritinka 
tikriems menininkams, tarsi 
jie grotų koncerte, publikai 
prieš akis, tad jų nenustelbia 
bile svečio užėjimas i jų prak
tikas. Vielok birželio 11-t.osĮ 
vakarą tūli iš jų vos išsilai
kė nepasvirę nuo kėdžių. 
Priežastis ?

Vyturėlį atlankė žymusis 
didžiausios New Yorko bala
laikų orkestros vadas Alexan
der Kutin, kurio orkestrą 
koncertuoja žymiausiose mies
to pramogose ir koncertų sa
lėse. Su Kutinu lankėsi ir jo 
sekretorė.

Nereikia nei aiškinti, kaip 
pagerbti jautėsi mūsų dar tik 
pusmeti gyvuojančio stygų an
samblio Vyturėlio nariai, kad 
toks muzikos meistras teikėsi 
paaukoti vakarą išklausyti jų 
pamokų, teirautis apie jų sie
kius ir problemas, teikti pa
tarimų ir viltingų pažadų.

Visas ansamblis, kaipo dar 
labai .jaunas, galima skaityti 
jau gražiai susimokinusiu ir 
turinčiu ateitį. Ir mažiausia 
bent trys iš.grupės jau prasi
siekę tiek, kad būtų priimtini

Barbara Stanwyck ir Barry Fitzgerald dramatiškoje 
filmoje “California.”

MINYŠKOS IŠKELIAVO .
Į TARYBŲ LAIVU

Tarpe plaukiančiųjų iš 
1 Amerika į Europos portus lai- 
i vu Rossia 397 keleivių rado- 
; si ir trys minyškos (sister- 
; kos) : M. Athanosia iš Holy 
i Family of Nazareth ir Fede- 
; lis iš Mount Carmel bažnyčių, 
i Jersey City, ir G tustina iš Ho- 
! ly Rosary bažnyčios, Newark, 
i Tarybų Sąjungos laivas iš- 
i plaukė sekmadienį.

I ir į jo ar kitą kurią aukšto 
į laipsnio orkestrą, sakė muzi- 
! kas. Jis žadėjo pagelbėti an- 
jsambliui ateinantį koncertų 
i sezoną dasigauti kaipo dalies 
į programos ar visos programos 
i pildytojais į vieną žymiausių 
! koncertiniu saliu didžiajame I c
i New Yorke.

Kutinas jaunajam Vyturėlio 
i vadui Ed Sidney nurodė ir 
: trūkumus. Jis sakė, didžiu- 
I mai vyturiečių reikia geresnių 
instrumentų. Reikia ansamblį 
ugdyti ne vien meniškai, bet 
ir nariais. O čia ir vėl susi
duria su stoka instrumentų. 
Ne visi norintieji tapti orkes- 
trininkais išsigali pirkti instru
mentus. Reikia ir unformų.

Visa tai primena, kad mes 
visi privalome labiau susirū
pinti Vyturėliu, stoti jam į 
talką. Tiesa, kad jie gaus žy
maus muziko pagalbą muzi- 
kališkose problemose, bet mes 
patys privalome Vyturėlį ap
rūpinti medžiaginiai. Net ge
nijai ant šluotos nuostabios 
grožės nesukuria — ieško in
strumentų.

Taip pat reikia geresnės, 
liuosesnės vietos praktikoms 
visai grupei ir atskiriems jos 
nariams. O tai reiškia, kad 
privalome paskubėti ir su įsi- 

' gi j imp naujo namo, kur ne 
i vieną tik vakarą ar dali va- 
j karo per savaitę, fret nors ir 
j kas vakarą orkestrininkai ras- 
i tų vietos praktikoms. D.ė.

NEW YORKO DEMOKRATŲ 
VADAI PRAŠO VETO

New Yorko valstijos demo
kratų organizacijos komitetas 
ir visi 62 apskričių vadai pa- 

| sirašė prašymą prez.Trumanui 
atmesti vergijos bilių, kitaip 
žinomąjį Taft-IIartley biliumi. 
Valstijos pirmininkas Paul E. 
Fitzpatrick nuvežęs prašymą 
į Washingtona.

Albanės majoras Erastus 
Corning taipgi pasmerkęs bi
lių, kaipo “įkaitinamąjį ir 
baudžiamąjį mierį.”

Julius Weinberg, gavęs 
naują auto, iš Teaneck, N. J., 
atvyko į New Yorką. Mašina, 
tarsi kapriznas ožys, tvojo 
kakta į kelio užtvaro galą ant 
West Side Drive, prie 79th 
St., ir ten pasiliko sugurinta 
“nosimi,” o vairuotojas nuvež
tas į ligoninę.

Net Vagystėj Reikią Patyrimo
Trys jauni vyrukai pastvėrę 

nuo Mrs. Tenner piniginę su 
$1,410 jai vaikščiojant parku- 
tyje, Bronx e. Sekamą dieną 
parko prižiūrėtojai atrado pi
niginę numestą su visais pini
gais apart buvusių $3 smul
kiais kitoje piniginės dalyje.

New York. — Davega 
krautuvės per metus gavo 
$1,327,032 pelno.

Dr. Henry Yuska 
Chemisty Konferencijoj

šią savaitę, prasidedant su 
birželio 16-ta diena, įvyksta 
didelė visos Amerikos chemiš
kų konferencija, kurią rengia 
American Association for the 
Advancement of Science. 
Konferencija vyksta New 
London’e, Conn. Suvažiavę 
chemistai svarsto, ką jie nu
veikė, ką veikia ir ką veiks 
ateityje.

Ir ot, yra smagu pranešti, 
kad ir mums gerai žinomas 
jaunuolis Dr. Henry Yuska, 

’menininko Jono Juškos sūnus, 
dalyvauja konferencijoje kai
po atstovas nuo Interchemic- 
al kompanijos.

Svečiai
šiomis dienomis Brooklyne 

lankėsi Pranas Cvirka iš Mi- 
ami, Fla. P. Cvirka kadaise 
gyvendavo New Yorko valsti
joj, Queens apskrityje. Prieš 
metus laiko jis išvyko į Mi
ami ir ten jam patiko, tad da
bar įsigijo ir VBaltnamĮ.” Jis 
sako, kad tai vienas iš di
džiausių lietuvių viešbučių 
Miamėj. Pranas Cvirka yra 
pusininkas “Baltnamio” su 
Mrs. Liaudanskiene, buvusia 
Stamford, Conn., gyventoja.

Jis kviečia lietuvius, kurie 
mano vykti į Miami, sustoti 
pas juos “Baltnamyje,” 7945 
N. W. 6th Ave., Miami. Už
tikrina, kad būsite patenkinti 
jųjų patarnavimu ir kainos la
bai prieinamos.

Pranas Cvirka taipgi da
lyvavo kaliforniečių parėję 
šeštadienio vakarą. Pasitikęs 
šią rašytoją, pasveikino ir da
vė $6 kaipo auką ir narystės 
duokles įstojimui į Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubą. Jis 
džiaugiasi, kad įkurta toks 
klubas. Palinkėjo ilgai gy
vuoti.

Ačiuojame Cvirkai už para
mą ir linkime jam ir jo dali
ninkei Liaudanskienei daug 
pasisekimo savo viešbutyje — 
“Baltnamis.”

L. K.

Gimtadienio Puota
Kazys ir Paulina Meškėnai, 

brooklyniečiai, birželio 14-tą 
dieną suruošė savo dukrelei 
Lina Valatkaitei gimtadienio 
puotą, namuose. Svečiams be
sikalbant, drg. Briedis suges- 
tavo, kad reikėtų paremti Lie
tuvių Laisvės Radijo Klubą. 
Sekami asmenys aukojo: Po 
$5': Mr. ir Mrs. Meškėnai, Mr. 
ir Mrs. Biedžiai,

Po $2: Mr. ir Mrs. Valatkai, 
A. Maželis, veteranas.

Po $1: Mr. ir Mrs. Deizi- 
kai, Mr. ir Mrs. Danilevičiai.

širdingai dėkojame už gra
žią paramą. < Rep.

šeši Raymond St. kalėjimo 
sargai nubausti 14 iki 30 die
nų kalėti už apsileidimą — 
daleidimą devyniems kali
niams pabėgti iš td kalėjimo 
praėjusį sausį. Taip pat nu
bausti ir du Bronx kalėjimo 
sargai < už pabėgimą iš ten 
dviejų kalinių.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Lankėsi Laisvėje
Birželio 16-tą mus atlankė 

trys viešnios iš tolimos Kali
fornijos, Mario Baltulionytė, 
Ksavera B. Karosienė ir Elz
bieta Vilkaitė. Atvyko pasi
matyti su įstaigos darbininkais 
pirm išvykstant atgal į Ka
liforniją. Jos ir d. Juozas Ka
rosas išvyko atgal anksti an
tradienio rytą. Pakelyje, re
gis, atlankys ir vilniečius, Chi
cago j e.

Atsilankiusios, viešnios 
duosniai apdovanojo įstaigas. 
Karosienė nupirko dienraščio 
du Šerus už $10 savo anūkui 
Ronald Stanley, jos dukters ir 
žento Eugenijos ir Eugenijaus 
Stanley sūneliui, Cranford, N. 
J. Ir įstojo į Lietuvių Laisvės 
Radijo Klubą, pasimokėjo $5. j 
Vilkaitė aukojo Laisvei $3 iri 
L. L. Radijo Klubui $2. Bal
tulionytė—Laisvei $10.

Savaitė laiko pas saviškius 
artimuosius ir visus senus 
draugus buvo labai trumpa, 

i liūdnai nusiskundė jos, prabė
go tarsi nebuvus. Turėjo mė
nesį atostogų, bet kada jis 
pasidalino į tris dalis (dvi da
lys kelionėms), po mažai liko 
visur.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris vasarnamyje 

pagelbėti prie virtuvės darbo. Gera 
proga pagyvent laukuose, atostogau
ti ir pinigų užsidirbti. Atsišaukite 
greit. Avanta Farm, Ulster Park, 
N. Y. (140-142)

Radijo Programoje ir 
Vėl Buvo Kas Naujo

Praėjusį sekmadienį I,. L. j 
Radijo Klubo programoje I 
naujove buvo Anelės Ven- 
tienės ir Elenos Feiferienės 
duetai, pianu akompanuojant 
dailininkui Robertui Feiferiui. 
Jos švelniai sudainavo tris 
dainas.

Jonas Siurba, anaunseris, 
pranešinėjo vietos lietuvių ir 
Lietuvos žinias, taipgi skaitė 
daktaro Jono Kaškiaučiaus 
sveikatos patarimus. Ir vėl 
paskelbė* geroką skaičių var
dų naujai Įstojusių į L. L. R. 
Klubą, jo rėmėjų.

ši sekmadienį, birželio 22- 
rą, 10:30 ryto, nustatykite sa
vo radiją ant stoties WBYN, 
1430 klc., ir vėl išgirsite ką 
naujo. R.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Jau laikas viską pasiruošti di
džiam Laisvės piknikui, kuris įvyks 
4-tą dieną liepos (Fourth of July), 
Clinton Park, Maspeth, L. I. Laisvės 
piknike programą duos Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn., Sietyno 
Choras iš Newark, N. J. ir Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y. Laisvės 
piknike bus daug svečių iš kitų mie
stų. Ypač daug jaunimo atvyks su 
'chorais. (139-143)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD ir LDS 1-mų kuopų bendro 
komiteto rengimo pikniko susirinki
mas jvyks birželio 19 d. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Visi, kurie esa
te kuopos išrinkti, būkite susirinki
me kaip 8 v. v. — Įgaliotas.

(140-141)

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo labai 

svarbus (paskutinis pirm vasaros 
vakacijų) susirinkimas jvyks birže
lio 19-tą d., 419 Lorimer St., Brook
lyne. Visos narės prašomos atvykti. 
Kviečiame ir ne nares. Prašome at
nešti knygų paaukoti pasiuntimui 
draugėms Pietų Amerikos kraštuo
se. -Valdyba. (139-140)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.'

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

TONY’Š
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkai
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį <ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Joe Dobrow Parvyko 
Atostogų

Joe Dobrow, per eiję meti) 
tarnaująs pajūrio sargybiniuo
se ir jau pakilęs į oficierius, 
šiomis dienomis parvyko pas 
tėvus mėnesiui atostogų. Juo
zo tėvas, Mr. Joseph Dobrow, 
užlaiko real estate ir apdrau- 
dų agentūrą-raštinę 580 

i Grand St., Brooklyne.
Juozas tikisi su visais savo 

jaunais ir vyresniaisiais drau- 
j gaiš pasimatyti dienraščio 
i Laisvės piknike liepos (July) 
4-tą, Clinton Parke, Maspe- 
the.

Penkių dešimtų] svarų ak- 
■ muo nukrito nuo pastato an- 
’ tro aukšto ant šaligatvio prie 
798 Eighth Ave., New Yorke. 
Akmuo ištiško. Laimė, nie
kas tuo tarpu nepasitaikė ten. 
sėdėti ar praeidinėti, niekas 
nuo to nenukentėjo.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimasųVisoltių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

. DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
. nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

1 . ...—
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Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

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

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants




