
Peronienė Italijoj.
Popiežius ir Kardinolai.
“Krukas” May.
Pavyko!

Rašo R. MIZARA

žurnalistas John Meckliu 
rašo savaitraštyje New Repu
blic apie Peronienės — Maria 
Eva Duarte de Peron — vizitą 
Romoje.

Ši, buvusioji aktorė, o dabar 
žmona Argentinos diktato- 

t riaus, nusidažiusi šviesiai plau
kus, pernelyg gausiai apsika- 

. binėjusi auksais ir deimantais,
buvo pasitikta Romos liberalu 
didžiausia pagarba ir guodo-
ne.

Jai rankon bučiavo Italijos 
premjeras, prieš ją lenkėsi se
nelis Sforza, ją gerbė, ją kėlė 
j padanges tie žmonės, kūne 
sakosi esą fašizmo priešai.

★ ★ ★
“Penktadienį jinai pralei

do 20 minučių pas popiežių, 
kuris gyre Argentinos duosnu- 
mą ir josios pavyzdingąjį /pre
zidentą,**'toliau rašo kores
pondentas.

“Penktadienio vakarą Pe
ronienė buvo vaišinta didžiu
liame pokylyje, suruoštame 
Grand Hotelyj, — pokylyj, 
kuriame dalyvavo astuoni kar
dinolai... Buvo išgerta virš 
80 buteliu šampano. . . **

Jinai apsistojo Argentinos 
ambasadoje, kur buvo išleista 
$25,000 Peronienės butui 
įruošti, jam išpuošti.

Ties ambasada susirinko 
keletas tūkstančiu romiečiu ir 
ėmė kartoti: “Peron, Pe
ron!...’’ Visiškai panašiai, 
kaip kadaise jie šaukdavo 
“Dučė, dučė.’’

Tuojau minioje pasirodė la
peliai su šūkiu: “Šalin fašiz
mas!’* Policija pradėjo gau
dyti lapelių dalintojus, — su
imta 27-ni, — tai komunis- 

į> tai!. . .
★ * * f

Korespondentas kalbėjosi su 
socialistais lyderiais. Jis klau
sė, kodėl Italija taip šiltai pri
ima Peronienę, kuri, būdama 
Ispanijoje, išvien su budeliu 
Franko fašistiškus saliutus, 
siuntė.
' Jam buvo atsakyta: dėl to, 
kad Italija biedna, o Argenti
na bagota. Argentina teikia 
Italijai grūdų ir kitokios pa
galbos.

Pagaliau, jam buvo pasaky- 
. / ta:

1 —Kodėl mes turėtume kelti 
triukšmą dėl Peronienės, ’kuo
met pačioje Italijoje valdisko- 
se vietose tebesėdi daugybė 
atvirą fašistų, buvusių Musso- 
Jinio sėbrų ?!
. šitokį dalykai dedasi Itali
joje!

Jie labai skaudūs, nepasa- 
. kius prasčiau.

★ ★

v “Another Red-Baiter Nailed 
As Crook,” rašo Daily Wor- 
keris.

Kas tas “kitas krukas?”
Tai buvusis kongresmanas 

Andrew J. May.
Būdamas Jungt. Valstijų 

kongrese, užimdamas svarbią 
militarinių reikalų komiteto 
pirmininko vietą, karo metu, 
šis individualas ėmė kyšius iš 
kapitalistinių brolių Garssonų.

Už tai dabar May federali- 
niame teisme buvo surastas 
kaltu ir tebelaukia paskyrimo 
bausmės.

Kad nukreipti dėmesį nuo 
* savo žulikysčių, šis asmuo, at

simename, dažnai išstodavo 
* prieš komunistus ir Tarybų 

S ą j u n gą. Raudonbaubizmas 
jam tarnavo priedanga ky
šiams paslėpti.

' ' ' ★ * *
Amerikoje šiandien lengva 

visokiems žulikams pasirodyti 
gerais patrijotais: tik keik, 
pulk komunistus, šmeižk Ta
rybų Sąjungą ,na, ir tu jau 

< būsi skaitomas šimtanuošimti- 
niu amerikiečiu. <

Kiek daug visokių “krukų” 
šiandien Amerikoje yra ger
biami tik dėlto, kad jie laidi- 
na liežuvį prieš darbininkų 
judėjimą!
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ŠIAURINIAI MAINIERIAI 
IŠGAVO ALGOS PRIEDĄ 
IR KT. PAGERINIMUS

Unija Apėjo Tą Tafto-Hartley’o Įstatymo Punktą, Kuris 
Leidžia Traukti Uniją Teisman už Neužgirtus Streikus
WASHINGTON.—Jung- 

tinęs Mainierių Unijos va
dovybė susitarė su minkš
tosios anglies kompanijo
mis šiaurinėse valstijose. 
Taigi išvengta streiko. Su
tartis paliečia apie 190,000 
mainierių. Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis da
bar tęsia derybas dėl su
tarties su minkštųjų an- 
gliakasyklų savininkais pie
tinėse valstijose.

Angliakasių atstovai išsi
derėjo, kad padarytoje su
tartyje nebūti? įrašytas pa
sižadėjimas- nestreikuoti, 
kol ta sutartis bus galioje. 
Kiekvienas mainieris dirbs, 
“kol norės ir galės,” sako ši 
sutartis. Unija neatsakys 
už savaime kylančius vieti
nius streikus, įvykstančius 
be jos užgyrimo. Tokiu bū
du unija išvengs to Tafto- 
Hartley’o įstatymo posmo, 
kuris įgalina samdytojus 
traukti uniją teisman ir 
reikalauti atlyginimo už bet 
kokius streikus, kuomet 
yra pasirašyta nestreikuo
ti.

Unija dabar išgavo šito
kius sąlygų pagerinimus: 
Bus .pakelta algą po $1.20 
dienai, taip kad angliakasis

TURČIU BIČIULIAI 
SIŪLO TA PAT! 
TAKSU BILIŲ

WASHINGTON. — Re- 
publikonai kongreso nariai 
siūlo ta patį taksų nūmu- 
šimo bilių, kurį prez. Tru- 
manas neseniai atmetė. Jie 
vėl perša 30 nuoš. numuš
ti taksus už grynas paja
mas iki $1,000 per metus 
ir nuimti pusvienuolikto 
nuošimčio taksų nuo pelnų 
virš $302,000. Toks taksų 
mažinimas daugiausiai tur
čiams patarnautų. Teigia
ma, .kad demokratai įneš 
kongresui savo bilių, reika
laujantį numušt daugiau 
taksų nuo žemesnių įplau
kų.

Kas Dalyvaus, o Kas Nedalyvaus Paryžiaus Konferencijoj dėl Marshall© Plano
o

LONDON, liep. 8.—Mas
kvos radijas pranešė, kad 
Rumunija, Lenkija ir Jugo
slavija nutarė nedalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje, 
kur bus svarstoma Euro
pos ūkio-pramonės apvieni- 
jimas ir ugdymas pagal

šiuos žodžius rašant, iš 
Maynardo dar neturime žinių 
apie praėjusį mūsų pikniką.

Tačiau brooklyniškis pikni
kas nusisekė visais požvilgiais, 
žmonių buvo tūkstančiai. Vi
sas dalykas praėjo gražiai.

Įdomu tai, kad šiame pikni
ke buvo' daug jaunimo, — 
daugiau, negu kitados.

Smagu ’

gaus $13.05 per dieną; Mai- 
nieriai dirbs 8 valandas, 
įskaitant ir sugaištamą lai
ką “nuo vartų iki vartų,” 
vietoj buvusios 9 valandų 
darbo dienos. Bus penkių 
dienų darbo savaitė. Kom
panijos mokės po 10 centų 
į unijos gerovės-sveikatos 
fondą nuo kiekvieno tono 
anglies, vieton 5 centų.

Chinų Komunistų 
Atsakymas Chiaugui

NANKING, Chinija. — 
Kuomet Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas paskel
bė visuotiną mobilizaciją 
karui prieš chinų komunis
tus, tai komunistų radijas 
šaukė Chinijos žmones 
įsteigti sudėtinę demokra
tinę valdžią. Tik tokia val
džia “tegalės sustabdyti pi
lietini karą, įvykdyti taiką, 
panaikinti diktatūrą, pasto
ti kelią chinų tautos išda
vikams ir pasiekti tikros 
nepriklausomybės,” sakė 
chinų komunistų radijas.

Komunistai Veikia ir 
Pačioj Graikų Armijoj

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistų spauda rašo, 
kad valdžia susekė veikian
čią komunistų organizaciją 
Graikijos armijoj, kuri pa
siųsta pult demokratinių 
graikų partizanus. Su ko
munistais kariais bendra
darbiavę ir 7,000 tabako 
darbininkų Kavalijos srity
je. .Monarchistų valdžia su-’ 
ėmė 250 asmenų, kaip ka
rinio sąmokslo dalyvių.

vengrūaIūvaistybins
ALIUMINO PRAMONE

BUDAPEST, Vengrija.— 
Pramonės ministras Antai 
Ban pranešė, kad Vengrijos 
valdžia perims į savo ran
kas aliumino pramonę. 
Vengrijos žemėje esą apie 
trečdalį visos ' aliumino rū
dos pasaulyje.

Tuojau Apsiėmė Dalyvauti Turkija, Graikija, Portugalija; Nedalyvausiančios Lenkija, Rumunija ir Jugoslavija
amerikinį Marshallo planą. 
Anglijos ir Franci jos ■ užsie
niniai ministrai šaukė 22 
europinius kraštus j tą kon
ferenciją, kuri atsidarys šį 
šeštadienį.

Komercinė spauda ir ra
dijas antradienį .skelbė, kad 
Čechoslovakija sutikus at
siųsti savo delegatus į šią 
konferenciją. Rengiasi, gir
di, dalyvauti ir Vengrija. 
(Menama, kad čechoslova- 
kai atvyks į konferenciją 
ne iš pritarimo 
planui bet kaipo 
ir kritikai.)

Marshallo 
tėmytojai

.i • ,Y ' ‘ H''

/

Trys republikonai, darbininkams vergijos. biliaus 
piršliai, džiaugiasi kovoję ir laimėję. Iš kairės: sen. 
Irving M. Ives, newyorkietis; Robert A. Taft, iš Ohio; 
Joseph H. Ball iš Minnesotos. 

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

Muzikantą Unijos Vadas Žada Sustabdyt
Gaminimą Plokštelių-Rekordų, Kurie 
Atima Darbą Tūkstančiam Muzikantų
WASHINGTON .— Kon- 

gresmanų komitetas darbi
niais reikalais kvotė Jame- 
są C. Petrillo, Darbo Fe
deracijos Muzikantų Unijos 
pirmininką. Kopgresmanai 
kibo prie Petrillo, kaip uni
jinio “diktatorįaus.” Jie 
ypač del to “tarkavo” 
P e t r ii 1 o , kad u n i j a 
per kelis paskutinius me
tus privertė fonografų 
rekordų kompanijas mokėti 
tam tikrą nuošimtį į unijos 
fondą už pagaminamus re
kordus.

»Iš tokių įmokėjimų su
sidarė dvieju milionų dole
rių fondas. Jo pinigais uni
ja šelpė bedarbius muzikan
tus. Bet naujasis prieš- 
darbininkiškas Tafto-Hart
ley’o įstatymas pripažįsta 
panašius gerovės fondus 
tiktai darbininkams, ku
riuos kompanijos regulia
riai samdo; taigi kompani
jų įmokėjimai už unijinių 
muzikantų įdainuojamus 
arba' i įgrojamus rekordus 
būtų neteisėti, pagal tą 
įstatymą.

Petrillo- pastatė klausi
mą savo kvotėjams: Ką jūs 
žadate bedarbiams muzi
kantams? Jie nieko neža
dėjo. O už vienų metų bus

, Tikrai sutiko dalyvauti 
(fašistuojančios) Portuga
lijos, Airijos, Graikijos ir 
Turkijos valdžios, , taipgi 
Italija, Belgija, Holandija 

Luksemburgas.ir

“Jojikas ir Arklys”
MASKVA. — Sovietinis 

unijų žurnalas Naujasis 
Laikas lėmė, kad nepavyks 
Marshallo planas, kurį taip 
karštai priėmė Anglijos ir 
Franci jos valdovai. Tas 
žurnalas rašė, kad mažes
nės europinės į valstybės 
“atsisakys parduot savo ne

O# 

jau pusė muzikantų be dar
bo, jeigu jie gamins muzi- 
kos-dainų rekordus taip, 
kaip iki šiol. Petrillo pri
minė, jog šioje šalyje vei
kia 904 radijo stotys, o '603 
jų nesamdo jokių muzikan
tu, vien tik rekordus nau- 
do j a.

Čia Petrillo pridūrė, kad 
unija susitaiko su mažosio
mis radijo stotimis, bet 
vargas su atšiauriomis di
džiosiomis kompanijomis.

Todėl Muzikantų Unija 
nuo šių metų pabaigos at
sisakys rekordus gaminti 
kompanijoms ir jos nariai 
nedalyvaus tokiose radijo 
programose, kurios sklei
džiamos visoms Jungtinėms 
Valstijoms, kaip įspėjo mu
zikantų vadas. Su paskuti
ne šių metų diena baigiasi 

’senoji unijos sutartis su re
kordų ir radijo kompanijo
mis.

Toliau gal pati unija ga
mins rekordus, pastebėjo 
Petrillo, jeigu pasirodys, 
kad nesusidurs su įstaty
mais prieš trustus.

Kai kurie kongresmanai 
net krūptelėjo, Išgirdę, kad 
pati unija planuoja eiti į re
kordų gaminimo biznį.

priklausomybę visiškai ar 
dalinai už paramos priža
dus” (iš Amerikos).

Anglija ir Franci ja kVie- 
čia mažesniuosius kraštus 
bendradarbiauti su jomis ir 
Amerika. Bet tai būtų toks 
b e n d r adai’biavimas, kaip 
“tarp jojiko ir arklio,” sa
ko Naujasis Laikas, įspė
damas:

■ “Anglų-frahcūzų politika 
veda ne į draugišką ekono
minį bendradarbiavimą, bet 
į Europos skaldymą” (į va
karinį valstybių bloką prieš 
Sovietus ir jų draugus).

PREZ. TRUMANAS PRAŠO
PRIIMT REAKCINIUS
PABĖGĖLIUS 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - $$
Prezidentas Ragina Visų Pirma Įleisti i Jungt. Valstijas

Perbėgusius pas Nacius
WASHINGTON Pre- 

zidentas Trumanas liep. 7 
d. atsišaukė į kongresą,‘kad 
išleistų specialį įstatymą 
“priimti gana didelį skai
čių išvietintų žmonių į 
Jungtines Valstijas.” Tuos 
pabėgėlius jisai bendrai va
dina “demokratijos ir lais
vės mylėtojais.” Tačiau ži
noma, jog šimtai tūkstan-

Sovietai Pritaria 
Atom-Jčgos Kvotom

LAKE SUCCESS, N. Y. 
Sovietų delegatas Gromyko 
vėl reikalavo nutart sunai
kint visus atominius gin
klus ir nevartot jų kare. 
Po to, sakė jis, galima bū
tų lengviau susitarti, kaip 
įvairūs kraštai turi suma
žinti ginkluotas savo jėgas. 
Gromyko pritarė francūzų 
siūlymui, kad tarptautinė 
komisija spręstu, kiek ku
riai šaliai reikia atominėą 
jėgos civiliams tikslams, bet 
jokiu būdu ne kariniams.

Indijos Riaušėse Dar 
50 Žmonių Užmušta

KALKUTTA, Indija. — 
Per naujas mirtinas riau
šes tarp indusų ir mahome
tonų žuvo dar 50 žmonių ir 
sužeista 300. Policija sten
gėsi išvaikyti riaušininkus 
ir šaudė. Suprantama, kai 
kurie krito ir nuo policijos 
kulkų. Riaušininkai stabdė 
gatvekarius, plėšė iš jų ir 
žudė priešingos srovės žmo
nes; degino vieni kitų na
mus ir krautuves.

ANGLAI UŽGYRĖ TRIJŲ 
ŽYDŲ KORIMĄ

JERUZALĖ.—Anglų ko- 
mandierius Palestinoj už- 
gyrė teismo sprendimą pa
kart tris žvdus slaptuosius 
kovūųus. Jie nusmerkti už 
tai, kad užpuolė anglų kalė
jimą ir paleido daug politi
niu kaliniu, v

Anot Naujojo Laiko, būtų 
galėjus pasisekti pirmes- 
nioji konferencija tarp An
glijos, Sovietų ir Franci jos 
užsieninių ministrų; bet an- 
glai-francūzai tyčia ją suar
dė, privesdami prie to, kad 
Sovietų ministras Moloto
vas turėjo ją apleisti. An
glijos ir Franci jos minis
trai norėjo “turėti laisvas 
rankas” politikieriauti su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
kaip rašė Maskvos Pravda.

Kaltina Beviną
LONDON. Darbietis 

Anglijos seimo narys lan

LAISVĖ-L1BERTY ‘
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Lietuvius, Latvius, Estus
čių jų savanoriai subėgo , 
Vokietijon pas savo drau- 
gus hitlerininkus, kuomet 
Sovietų armija ir Jugosla
vijos partizanai šlavė atgal 
nacius okupantus.

Savo atsišaukime į kon
gresą prez. Trumanas ypač 
prašo priimt Pabaltijo kraš-‘ 
tų bėglius — lietuvius, lat
vius ir estus. Jisai sako:

“Vakarinėse Vokietijos ir 
Austrijos srityse ir Italijoj 
dar tebėra apie 1,000,000 
išvietintųjų, kurie nenori 
grįžt namo, bijodami per-« 
sekiojimų dėl savo politinių 
nuomonių. Didžioji daugu- £ 
ma jų yra su vykę iš šiauri
nių Baltijos sričių, Lenki
jos, rusiškos Ukrainos ii* 
Jugoslavijos.” ; č

Trumanas giria jų gabu- . > 
mus ir ypatingai garbina! 
politines jų pažiūras; gir
di: i f 3

“Tai žmonės, kurie prie
šinasi totalitarinei (dikta
toriškai) valdžiai. Kadan- . 
gi jie nėra komunistai h* 
stoja prieš komunizmą, tai 
jie stipriai priešinosi vi
siems bandymams patrauki; 
juos grįžti į komunistų kon
troliuojamas sritis.” ' /

Prezidentas nemini žydų, 
tikriausiu hitlerizmo kanki
nių. 1 'M

VETERANAI GREITAI ' “ 
GALĖSIĄ GAUTI
BONU PINIGUS ; į

WASHINGTON. — Kon- < | 
greso atstovų rūmas, ne
paisant valdžios protestų, 
vienbalsiai nutarė leist ka
ro veteranams atsiimt pini
gus už galutinojo nrimoke- 
jimo bonus, pradedant nuo 
rugsėjo 2 d. šiemet. Viso 
tu bonu yra iki $1,792,000,- 
000. Pagal pirmesnį kon
greso nutarimą, veteranai 
būtų galėję tik po 5 metų 
gaut pinigus už šiuos bo
nus. Menama, kad kai ku
rie senatoriai priešinsis pa- . 
greitintam bonų atmokėji- 
mui, bet veteranų draugai 
laimėsią.

Mikardo kaltino užsieninį 
anglų ministrą Beviną už 
tai, kad Bevinas tiksliai 
stengėsi atšalinti Rusiją 
nuo dalyvavimo planuose 
dėl ūkio-pyamonės atgaivi
nimo Europoje. Mikardo 
sakė, jog Bevinas “iš pat 
pradžios žinojo,” kad repu- 
blikonų viešpataujamas 
Amerikos kongresas neža
da jokios medžiaginės pa
ramos Rusijai pagal Mar
shallo planą. ,

.< A

Washington. — Numato 
ma prastesnis kukuruzų 
kornų derlius, negu pernai.

ORAS.—Būsią giedra.
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Kurijozai
Peron žada Argentiną vesti tuo keliu, kad jinai būtų 

viduryje tarpe kapitalizmo ir komunizmo. Argentina 
parodysianti* kaip reikia gyventi be kraštutinybių.

Ispanijos “žmonės” nubalsavo už gen. Franco užkėlimą 
ant sosto. Kai Franco mirs, jis paskirs savo įpėdinį 

* Ispaniją valdyti.. Balsavo, žinoma, tie, kuriems Franco 
leido balsuoti.

Graikijos fašistinė-monarchistinė valdžia vėl paskelb
sianti partizanams amnestiją. Vien tik militarinėmis 
priemonėmis ji nesitikinti civilinį karą laimėti.

Francūzijos Socialistų Medaus Mėnuo
Ramadier kabinetui sekasi, nes jau antru kartu jis 

gauna parlamento daugumos pasitikėjimą.. Jį remia 
stambiosios buržuazinės partijos. Jo kabinetas taipgi 
turi pilną Amerikos ir Anglijos pasitikėjimą.

Pagaliau Ramadier laimėjo pasitikėjimą ir savo par
tijoje. Kairiojo sparno išstojimas su aštria kritika ne
paliko Ramadier generolu be armijos.

Viskas, taip sakant, plaukia, kaip iš pieno. Mūsų ko
mercinės spaudos supratimu, Francūzijos komunistai' 
viską gražiai pralaimėjo. Tik vienas dalykas tai spaudai 
ii’ Francūzijos soęialistams neduoda ramybės, tai Fran
cūzijos organizuotų darbininkų nusiteikimas. Visi ma
to, kad darbininkuose viešpatauja didžiausias nepasiten
kinimas. Ramadier vadovybės programa pravedama 
darbo žmonių kaštais.

O tai aišku, kad šis Ramadier-Blum laimėjimas tėra 
laikinas. Šis medaus mėnuo praeis ir sutirps. Dešinios 
partijos socialistus toleruoja prie šalies vairo tik tol, 
kol socialistai patarnauja joms. Vieną gražią dieną Ra
madier ir Blum bus išspirti iš kabineto.

DEMOKRATINIŲ 
LAISVIŲ GYNĖJAS

Dienraštis Vilnis rašo:
Eugene Dennis’o byloj liu

dininku buvo užkviestas kon- 
gresmanas Marcantonio. Pro
kuroras mėgino pervaryti jį 
per šerengą. Prokuroras, vei
kiausia, tikėjosi priremsiąs jį 
prie sienos.

Prokuroras užklausė: “Ar 
tamsta nesi Komunistų Parti
jos čampionas . (gynėjas) 
Kongrese?”

Marcantonio atsakė: “Aš 
esu čampionas liaudies de
mokratiniu laisvių. Aš esu 
Čampionas darbo, negrų liau
dies ir komunistų taip pat. 
Aš esu nusistatęs prieš ame
rikoniškus fašistus, prieš Ku 
Klųx Klaną. Aš kovoju už 
Komunistų Partijos konstitu
cines teises. Tą, ką dabar sa
kau, tankiai esu sakęs Kon
grese.”

Prokuroras nutilo, pasiju
tęs, kaip * musę kandęs.

Ar prokuroras pamislijo, 
ar jis prisiminė, kuo pradėjo 
savo karjerą hitlerininkai?
Viename iš politinių teis

mų, neseniai vykusių Wa
shingtone, vienas valdžios 
liudininkas šitaip daug maž 
pasakė:

—Kiekvienas, kuris kovo
ja fašizmą, yra komunis
tas! .. .

Taigi ir minėtasis proku
roras, matyt, kaip ans liu
dininkas, pagalvojo: jei 
Marcantonio kovoja už 
liaudies teises, už josios 
laisves, tai jis turįs būti ko
munistas !

= » z:

podraug tenka manytų kad 
jo pageidavimai išsipildys, 
kad Amerikos liaudis turės 
plačią savo politinę partiją.

Dar Vienas Smarkus Pasižadėjimas
Liepos 4 dieną Chinijoje buvo atžymėta dešimties me

tų sukaktis nuo Japonijos įsiveržimo. Prakalbas sakė 
visi,vyriausybės šuiai ir Kųomintango partijos vadai. 
Smarkiausia kalbėjo pats Chiang Kai-šekas. Jis pareiš
kė, kad nuo dabar “visa šalis” bus sumobilizuota visuo
tinam ir galutinam karui prieš komunistus. Iš Chinijos 
žmonių jis reikalavo pasiaukojimo ir ištikimybės.

Chiang Kai-šekas esąs tikras, kad šį sykį jis civilinį 
karą laimės ir baigs bėgyje šešių mėnesių, o, ilgiausia, 
vienerių metų! Iš Amerikos jis jau gavo be galo daug 
militarinės paramos ir tikisi iš jos gauti daug daugiau!

Tiek tik galima pasakyti, kad pagyvensime ir pama
tysime. Kasmet apie šį laiką Chiang Kai-šekas prisie
kia išnaikinsiąs komunistus į šešetą mėnesių. Visi ži- 

1 nome, kad tie pasižadėjimai pasiliko ant popieros. Tuo 
.tarpu Chinijos liaudis nežada Chiang Kai-šekui nei pa- 

v siaukojimo, -nei ištikimybės.

Kas Slepiasi po Ekonominės Nekaltybės 
Skraiste?

Didžiojo kapitalo spauda pradeda atvirai aiškinti, ką 
turėtų reikšti Europai garsusis “Marshall Planas.” Iki 
šiol buvo labai atsargiai plano siekimai pridengiami eko
nomine nekaltybe. Amerika norinti tiktai padėti Euro
pai ekonominiai atsistatyti, visiškai netrokšdama jai

■ J- diktuoti. 1
Bet štai The New York Times (liepos 7 d.) visiškai 

aiškiai atskleidžia tojo plano esmę. Pirmas, sako šis 
didlapis, Europa “turi suorganizuoti to sausžemio pro- 
dųktyvines pajėgas ir suderinti, savo įvairias tautines 
ekonomijas, nekreipiant dėmesio į jų tautines bei ideolo
gines ribas.” Vadinas, Europos tautoms nebereikia eko
nominės nepriklausomybės. Kas nors iš viršaus turi 
'sudaryti planą ir pravesti gyveniman. O kas tai pada
rys, tai aišku: Anglija ir Francūzija. O kas joms dik
tuos? Aišku: mūsų vyriausybė.

The. Times supratimu, Marshall planas “pirmiausia 
turi praskinti kelią atsteigimui Vokietijos ekonomijos, 
kaipo rakto į Europos atstatymą.” Ta pati istorija, kaip 
po Pirmojo Karo: pirmiausia ir svarbiausia atsteigti Vo
kietijos -ekonomiją, kad jinai galėtų ruoštis prie naujo 

Kį karo.
Ir to dar neužtenka. The Times reikalauja, kad šitoji 

anglų ir frąncūzų šaukiamoji konferencija praskintų ke
lią “psichologiniam atsistatymui, kuris^atsteigs politinį 
ir ekonominį pasitikėjimą, ir suteiks naują iniciatyvą 
kapitalui ir darbui, be kurios ekonoAiinis atsistatymas 
negalimas. O tai reiškia, kad konferencija turi siekti 
bent jau pertraukos konfiskavimuose ir nacionalizacijo
se, kurie dabar gąsdina ir paralyžiuoja privatiškąjį Eu-, 
ropos ekonomijos sektorių ...” ,

Aiškiau ir griežčiau pasakyti nebegalima. Lenkija, 
Francūzija, Čechoslovakija, Vengrija ir kitos šalys turi 
atsisakyti nacionalizavimo savo pramonės, bankų ir 
susisiekimo priemonių . Galimas daiktas, kad Marshall 
Planas reikalauja, kad turi būti privatiškiems kapita-
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KRZYCKI Už v
TREČIĄ PARTIJĄ

Lenkų kilmės amerikietis, 
Leo Krzycki, kaip rašo For
do darbininkas iš Detroito, 
ten kalbėdamas pasakė:

Jau laikas Amerikos dar
bininkams mesti sekti reak
cinių ’ politikierių uodegoj, 
bet patiems savo politiką 
pravesti taip, kaip liaudis 
daro -naujose demokratinėse 
šalyse Europoj.

Darbininkai turi naudoti 
savo, ekonomines įr politines 
rankas, jei nori, kad demo
kratija išliktų sveika.

Krzycki yra Amerikos 
Slavų Kongreso prezidentas 
ir Amalgamated Clothing 
Workers of America vice
prezidentas. ' Jis yra kadai
se buvęs Amerikos Socialis
tų Partijos prezidentas. 
Taigi Krzycki — stambus 
asmuo Amerikos darbinin
kų judėjime. Dėl to su jo 
žodžiu tenka skaitytis ir*

SAKO: De GAULLE 
SUGRĮŠ Į VALDŽIĄ

Iš Washingtono skelbia
ma, jog ten esą francūzai 
diplomatai kalba, būk seka
mą rudenį gen. Charles de 
Gaulle sugrįšiąs į valdžią,— 
kitais žodžiais: de Gaulle 
patapsiąs' Franci jos val
džios galva.

Kaip jis į valdžią sugrįš? 
Aiškinama, jog pagal kons
tituciją. Tai reikštų, kad 
socialistai iš valdžios būtų 
pašalinti ir Ramadiero vie
tą užimtų de Gaulle.

V eikiausiai degaullistai 
tikisi, kad de Gaulle sugrį
šiąs ne pagal konstituciją, 
bet per smurtą, kurį jo ša
lininkai ruošė ir teberuošia.

-A

traukia”teisman
Argentinos peronistų val

džia , ruošiasi traukti teis
man laikraštį, išeidinėjantį 
Rio de Janeiro mieste (Bra
zilijoj). Ruošiamasi su 
laikraščiu bylinėtis dėl to, 
kad tame dienraštyj buvo 
išspausdintas straipsnis po 
antrašte: “Peronas pasi
naudos Rio de Janeiro kon
ferencija ginkluodamas Ar
gentiną.”

Iš sykio buvo manyta, kad 
tą straipsnį parašė ONA 
žinių agentūros korespon
dentas Nor. Pines, esąs 
Buenos Aires mieste, bet 
kai paaiškėjo, kad ne jis pa
rašė ,tuomet nutarta trauk
ti Argentinos teisman bra
zilišką laikraštį.

Tai retas toks atsitiki
mas. Kuo tas viskas baig
sis, teks palaukti ir pama
tytį.

BRAZILIJOS
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
REIKALAVIMAS

Argentiniečių “Vienybė
je” skaitome: ' •

Brazilijos Komunistų Par
tijos Tautinis Komitetas, ge
gužės 16 d. išleido manifes
tą į šalies liaudį, kuriame 
numaskuoja reakcinius gene
rolo Dutros valdžios tikslus 
ir pasimojimus užgniaužti vi
sas demokratines teises.

Minėtame manifeste šau
kia Brazilijos liaudį vienin
gai kovoti už išlaikymą bran
giausių savo teisių, už J946 
m. rugsėjo 18 d. Konstituci
ją, prieš Trumano karinį

<9

CIO National Maritime Unijos nariai linksmai svei
kina naują sutartį ir tuomi užbaigtą 4 dienų “stapičių.” 
Jiems pakėlė algas 5 nuošimčiais ir davė 9 apmokamus 
šventadienius ant jūrų. Senifiau, pirm unijos laikų, jie 
^‘švęsdavo” tik tuomet, kada išmesdavo juos iš darbo. 
Laimėjimas skaitomas “smūgiu dantysna Taft-Hartley 
biliui,” ant kurio atsidėdamos, laivų kompanijos tarėsi 
išgązdinti marininkus.
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planą ir amerikoniškąjį im
perializmą, prieš šalies par- 
davikus, tarnaujančius už
sieniniam imperializmui. Rei
kalauja tuojautinio gen. Du
kros atsistatydinimo ir šaukia 
liaudį į kovą prieš skurdą ir 
pragyvenimo brangumą, ųž 
didesnes algas ir geresnes 
gyvenimo sąlygas, už suda
rymą valdžios pilnu tautos 
pasitikėjimu, už demokrati
nę ir pilnai nepriklausomą 
Braziliją.

Tai balsas, išreiškiantis vi
sos Brazilijos liaudies sie
kius, ypatingai darbininkų, ir 
vargingųjų sluoksnių troški
mus. Tai kovingosios liaudies 
balsas, šaukiantis visus prie 
vienybės ir tuo atsakantis į 
reakcinį pasikėsinimą Brazi
liją nustumti į tamsius fašis
tinės priespaudos laikus.

RAGINA MUŠTI
New Yorko “Daily News” 

telpa “skaitytojų balsuose” 
toks patarimas tėvams: jei 
jūsų'vaikas—sūnus ar duk
tė—įstojo į komunistinę or
ganizaciją, tai jūs jį priva
lote fiziškai mušti, plakti, o 
tuomet, matysite, jis iš ten 
išeis.

’ Galėjo tasai vėpla dar to
kį dalyką pasakyti: jei jūsų 
vaikas įstojo j komunistinę 
organizaciją, tai jūs jį už- 
muškite, — lengviausias 
klausimo išsprendimas!

Pūvanti kapitalistinė sis
tema pagimdo visokių niek
šų, visokių idijotų, kurie 
plepa patys nežinodami 
ką!

TAI ŠITOKĮ
JIE PATRIJOTAI!

Amerikos Lietuvyj skai
tome: , .

Viename laiške iš Lietuvos 
broliui Amerikoje rašoma: 
“Broliuk, man. nieko nesiųsk, 
aš visko pilnas: žemę dirba 
kiti, o aš pareinu per žmo
nes ir gaunu.”

Vadinasi, tas “brolis iš 
Lietuvos” nori pasakyti, 
kad jis ubagauja, elgetau
ja Lietuvoje. Jis nieko ne
dirba, o tik pasiėmęs krep
šius vaikšto ir jam duonos 
duoda tie, kurie dirba.

Kodėl jis taip daro? Ma
tomai, todėl, kad jis Smeto
nos laikais buvo koks, nors 
ponas, dirbti niekad nedir
bo, dirbti jis nenori. Jis re
miasi kitų žmonių darbu ir 
geraširdiškumu. Gal kada 

4 nors darbingieji žmoneliai 
jam pasakys: Eik dirbti, 
tinginy!

Įdomų tai, kad Amerikos. 
Lietuvis tokiu tinginio pa
sididžiavimu džiaugiasi, 
uot jį išbarus!

Geras Piknikas Rengiamas 
Liepos 27-tą^ 

f

Darbininkų Progresyvė Ly
ga (Workers Progressive 
League) rengia gerą pikniką, 
sekmadienį ,liepos (July) 27- 
tą dieną, Freeman 
ton Road (27),' 
Mąss., k ui; mūsų 
piknikai rengiami'.

Šiame ' piknike 
įvairių tautų darbininkai ir 
smulkūs biznieriai; jų tarpe ir 
didelis skaičius lietuvių. Har- 
monistas V. Bilida iš Granite
ville smagiai linksmins pikni
ko dalyvius.

šiame parke rengiami pik
nikai visuomet įgauna 
rūšies smagumą. Tuomi 
giau, kuomet jie esti tarptau
tinio turinio. Gi lietuviška dai
na ir tarptautiškuose 
kuose skamba 
me jos apsčiai 
ke.

Šis piknikas 
jtas nuo estrados Laisvės pik
nike, liepos 4-tą, Maypard, 
Mass., todėl, manome, nema
žai žmonių dalyvaus ir iš ki
tų miestų, tad čia paduodu, 
kaip surasti šį lowelliečių pik
niką : Iš Lowell sekite Chelms
ford Street ir važiuokite į 
Ghelmsford Center. Iš čia da
bar imkite kelią 27, ir važiuo
kite apie) 4 ir pusę mailes, pa
kol privažiuosite vieną pasi
sukimą po tiesiai ir tame 
kampelyje matysite iškabą: 
“PICNIC.” čia Ffeemano par
kas, pastatai raudonais sto
gais. čia sukite po tiesiai — 
skersai gelžkelio ir čia pikni
ko vieta. Tai tas pats* kelias, 
kuriuomi važiuojame į May- 
nardą — į “Laisvės” pikniką.

Busas Nuvažiavimui
Ne visi turi progas nuva

žiuoti į pikniką mašinomis, to
dėl yra rengiamas busas žmo
nių nuvežimui ir parvežimui 
atgal; abi pusės kainuos ypa- 
tai tik 50c.

Park, Ac- 
Wacstford, 
lietuviški

dalyvaus

savo 
dau-.

pįkni- 
dailiai, duokl

ių šiame pikni-

buvo pągarsin-

UZ-

SAKO: ATVYKSTĄS
J. BUTĖNAS ,

Amerikos Lietuvis rašo 
kad “artimiausiais mėne
siais” Amerikon atvažiuos 
pabėgėlis Jonas Butėnas. 
Dainininkas Butėnas, kaip 
žinia, yra gyvenęs Ameri
koje, čia dainavęs.

Ko jis pabėgo iš Lietu
vos? Kodėl čia jam grįžti, 
iš kur jįs buvo pabėgęs ar 
varu išvarytas?

Jonas Butėnas, kaip ži
noma, kądaise turėjo ne
blogą balsą, bet ar jis gali 
kiek dainuoti dabar, *sunku 
pasakyti.

listams sugrąžintos tos pramonės, kurios visoje eilėje 
Europos šalių jau nacionalizuotos.

Taigi, Marshall Planas reiškia daug daugiau, negu 
mums iki šiol buvo viešai pasakyta. Priimdamos tąjį 
planą, aišku, Europos šalys netenka tiek politinės, tiek 
ekonominės nepriklausomybes. Todėl netenka stebėtis, 
jeigu kai kurios jų nesutinka pasinaudoti mūsų “mie- 
laširdyste.” Jos, atrodo’, geriau savo jėgomis stengsis 
atsikelti iš karo griuvėsių. Tai joms ims ilgiąu, supran
tama, bet jos bus tikrai nepriklausomos nuo diktavimo 
iš užsienio.

“ĮDOMUS”
iją. birželio 28-29 dd. 

Waterbury įvyko “Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos” 7 meti
nis seįma$. “Dirva” skel
bia, būk jįs buvęs įdomus. 
Gal būt įr įdomus: juokų, 
nesąmonių galėjo, tąutinin- 
į^aį užtenkąniąi / pakrėsti. 
Bet ką jis naudingo nuta
rė? Pati “Dirva” pripažįs
ta, jog nieko!
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Tai labai visiems prieinąma 
ir patogu. B ūsas iš Lowellio 
eis nuo Lietuvių Piliečių Kliu-; 
bo svetainės: 14 Tyler St., ly
giai, kaip 1 valandą po pietų.

Patys pasirūpinkite iš anks
to įsigyti buso tikietus, kad 
nereikėtų pasilikti namie vi
sai dienai. Pasigėrėkime vasa
ros taip puikiu laiku, nes tas 
laikas mums niekad neperil- 
gas.

Tą pačią dieną vieni gal 
važiuos į Montello partijos 
distriktinį pikniką, gi kiti, 
katriems arčiau Lowellis, pra
šomi Važiuoti į Lowellio pik
niką, kaip aukščiau nurodyta.

Mes mokėsime visus sve
čius, tolimus ir artimus, svet- 
myliškai priimti. Tad iki drau
giško susitikimo dar vieną 
kartą Lowellio piknike.

J. M. Karson.

Louis Saillant, Pasaulio 
Darbo Unijų Federacijos ge- 
neralis sekretorius, apie Ame
rikos darbininkų kovą prieš 
Taft-Hartley bilių išsireiškė: 
“Linkiu, kad visos
unijos — CIO ir AFL — susi
tartų išstatyti reikalingą ben 
drą pasipriešinimą.”

Amerikos

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. Jx
Tel. Humboldt 2-7964

AR GERAI MIEGOJAI?
Tavo miegas yra taip 

svarbus reiškinys, kad jis 
tau nustato visos, dienos 
veidą. Jei gerai miegojai 
ir gražiai pasilsėjai, tai ant 
rytojaus jausies energingas 
ir žvalus ir gerai tą dieną 
tau seksis darbas. Jei mie
gas buvo neramus ir išblaš
kytas, sunki ir nepaslanki 
bus tau galva ir nuvargęs 
kūnas. Bet koks darbas, 
ypač' protiškas, nebus taip 
sėkmingas. *

Yra keletas veiksnių, ku
rie veikia tavo, miegą. Visų 
pirma — tavo dvasinė nuo
taika, sąjūdžiai, emocijos. 
Prieš gult eidamąs bandyk 
būti ramus, nesusibalado
jęs jausmiškai bei protiš
kai. Kad nebūtum susiba
ręs, susikivirčijęs arba su
sipykęs su kuo. Kad ne
būtum persigandęs, neri
masties perintas, susirūpi
nęs. Kad nebūtum pavy
do arba pagiežos degina
mas. Visi šį tokie sąjūdžiai 

( sujaudina antinkstinesHiau- 
’ kas, ir jos tada išsunkia į 
kraują perdaug adrenalino, 
kuris sujaudina ir suerzina 
visą organizmą. Tada tau 
smarkiai ir neramiąi muša 
Širdis, tvinksi gyslos, trūk
čioja raumenys, neramios 
mintys skraido po galvą ir 
neduoda užmigti ir skalsiai 
pamiegoti.

Kad nuotaika būtų ra
mesne, prieš eidamas gulti 
paskaityk kokią knygą, 
žurnalą ar laikraštį.

Yra ir fiziškų veiksnių,, 
kurie šiaip ar taip veikia

miegą. Jei per visą dieną 
tinginiavai, sėdinėjai, guli
nėjai, tai miegas tau bus 
menkas . Vely būk judres
nis, pasivaikščiok, ,pasi- 
mankštyk arba bet kaip fi- 
zišl^ąi pasidarbuok .

Žiūrėk, kad tau visuomet 
būtų gryno oro kambaryje. 
Langus laikyk pravirus, kad 
ir žiemos metu, ir gerai ap^ 
siklok. Kad kojos tau bū
tų šiltos, mūvėk nakčia šil
tas kojines. Jei grįžai na
mo visas sušalęs, tai nė ne-1 
bandyk eiti gulki. Geriau • 
šiltai išsimaudyk, pasi- 
mankštyk, ir tik gerai įši
lęs eik lovon.

Miegamųjų vaistų vely 
nevartok. Ausis užsikimŠK 
vaškiniais kaipštukais, iš 
parafino arba žvakutės. 
Akis ir veidą užsidenk leng
vu rūbeliu, kad vėjas ar 
skersvėjis nej'audintų.

Gal tu netikusiai miegi 
dėl liaukų netvarkos. Gy
venimo pervarta pasižymi 
liaukų apsilpimu, ypač lyti
nių liaukų. Vartok lytinių 
hormonų — vyras vyriškų, 
moteris moteriškų. Tai 
miegas bus skalsesnis ir vi
sa kas seksis tau sklan
džiau. Vartok gyvą natū
ralų maistą ir vitaminų pre
paratus.

Dieną kada prisnūsk ar
ba bent kiek pagulėk pogu
lio. 'Jei naktį prabundi ir 
negali užmigti, atsikelk, pa- 
^imuistyk, pamostiguok ke
letą minučių, ir vėl gulk. 
Rytą pabudęs, nedrybsok,. 
bet greit kelkis ir; judėk, 
pasveikink naują dįęnele. 
-— ...................... . v "j iniiĮ^įįĮ t į ■“ ’ * y 4

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liepos 9, 194'
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j Kas' nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
------------------------------------------- *

Amerikos Motery Kongreso 
Siekiai ir Darbai

Prieš tūla laika Laisvės 
ir Vilnies dienraščių mote
rų žiniose jau buvo rašyta 
šis tas iš Amerikos Moterų 
Kongreso programos. Ir 
laiks nuo laiko telpa žinelių 
apie jo darbus. Vienok tarp 
lietuvių, gal tik išskyrus di
džiuosius centrus — Chica
go ir B rook lyną — mažai 
apie AMK girdime.

Chicagietės lietuvės, vi
suomet turėjusios geriau
sius ryšius su kitų tautų 
moterimis per savo veiklų 
Vidurvakarinių Valstijų 
Lietuvių Moterų Sąryšį, 
pirmos užmezgė ryšius su 
ta nauja, bet jau daug nu
dirbančia ir ateičiai daug 
žadančia Amerikos moterų 
organizacija.

Sekamos, kiek žinome, į 
AMK (angliškai: Congress 
of American Women, o su
trumpintai — CAW) įstojo: 
centralinis Lietuvių Litera
tūros Draugijos Moterų 
Komitetas ir brooklyniškis 
Moterų Apšvietos Klubas. 
Reikia tikėtis, kad netoli
moje ateityje taps to kong
reso narėmis visos mūsų 
draugijų moterų kuopos, 
taipgi vietinės kolonijų 
draugijos, klubai, chorai.

AMK jau turi savo sky
rius daugelyje didimiesčių. 
Kitur skyriai tebesikuria. 
Kai kur skyrių dar nėra. 
Bet nesiranda tos valstijos 
ar žymesnio miesto, kur ne
būtų paskirų narių, tad 
ten ne už ilgo bus ir skyriai. 
Įdomu būtų, jei kur nors 
mūsų lietuvių moterų klu
bas ar kuopa taptų pirmuo
ju to miesto skyriumi.

Kongreso Pradžia ir 
Svarbieji Siekiai. ‘

1 Pats pirmasis sąskridis, 
kuriame įkurta tarptautinė 
organizacija, įvyko gale 
lapkričio ir pradžioje gruo
džio mėnesių, 1945 metų, 
Paryžiuje. Jį sušaukė fran- 
cūzės. Pergyvenusios tiek 
daug baisenybių ilgu karo 
laikotarpiu, vos tik nutilus 
kanuolių griausmui ir pir
mosioms moterims pradėjus 
sugrįždinėti iš hitlerinių 
koncentracijos kempių, mo
terys sušaukė tarptautinį 
suvažiavimą. Pirm visko ir 
virš visko, jos norėjo įkurti 
organizaciją darbui už iš- 

. laikymą taikos, kovai prieš 
kitą karą. •

Skaudūs, giliai įsirėžę 
mintyse ir jausmuose tebe
buvo ir amerikiečių moterų 
pergyvenimai. Nors ant 
mūsų žemės karo nebuvo, 
musų miestai ir namai išlit 
ko- sveikutėliai, mes nežuvo
me ir nekentėjome koncen
tracijų' kempėse, tačiau 
daugelio mylimieji buvo iš
vykę į daugeriopus frontus. 
Ne vienos sūnūs ten ir mi
rė. Mūsų šalies žymiausios, 
organizacijos pasiuntė virš 
desėtką atstovių į tarptauti
nį ‘moterų suvažiavimą.

Tais pat pergyvenimais 
remdamosios desėtkų kitų 
šalių moterys suvyko į Pa
ryžių. Jos visos bendrai ten 
įsteigė t arptautinę moterų 
organizaciją — Women’s 
International Democratic 
Federation.

Buvusios tame suvažia
vime amerikietės moterys, 
sugrįžusios, įkūrė Amerikos 
Moterų' Kongresą ir tuojau c JSSr "S*

įrašė dalimi tarptautinės 
organizacijos. • •

Kadangi federacijoje at
stovaujamos ir daugelio ša
lių unijistės moterys, tad 
tarptautinė moterų organi
zacija jau pat pradžioje, sa
vo kūdikystėje, įgijo didžią 
pajėgą. Paskiausioje konfe
rencijoje, įvykusioje birže
lio 6, 7 ir 8-tą, New Yorke, 
buvo raportuota, jog tarp-, 
tautinė federacija jau turi 
virš 81 milioną narių, 41-je 
šalyje.

Neseniai federacija krei
pėsi ir tapo priimta į Jung
tinėms Tautoms patarėjų 
organizaciją, B kategorijos. 
Naudodamosios šia daliną- 
ja privilegija, moterys dar
buojasi pasiekti kategoriją 
A, kuriai organizacija pri
klauso savo pobūdžiu ir na
ryste. Atsiekusios to laips
nio, moterys turės stipresnį 
balsą taikos ir kitais svar
biais socialiais klausimais.

Vien dėl to aišku, jog la
bai svarbu stiprinti Ameri
kos Moterų Kongresą įrašy
mu vis naujų organizacijų. 
Ir tuo patimi pačioms stip
rėti, kadangi yra didelė 
garbė ir nauda būti Kong
rese. Visos prisidėjusios or
ganizacijos gauna praneši
mus apie visus svarbiuosius 
AMK darbus — tarimus, 
kampanijas, gąįi prisidėti 
darbų pravedi me.

Kongreso visus jau nu
dirbtus ir veiksimus dar
bus neįmanoma viename 
rašte atžymėti. Užteks pa
minėti trumpai, kad AMK 
bendrasis nusistatymas 
yra: , ’

Kovoti pries bile kokų var
žymą liaudies teisių ir lais
vių, kadangi visoks žmonių 
pavergimas susiveda į dar 
didesnę beteisę, išnaudoji
mą ir nelaimes moterims.

Organizacijų ir Pavienių 
Narystė Kongrese.

Bile moteris gali įstoti į 
AMK pasimokėdama ne 
mažiau $3 metams. Yra 
mokančių po daugiau — tai 
rėmėjos moterų darbo, ka
dangi su $3 ne kažin ką nu
dirbsi.

Organizacijoms metinė 
mokestis yra $10 už pirmą 
tūkstantį ar dalį tūkstan
čio narių ir po $5 už kiek
vieną ekstra tūkstantį na
rių iki 5,000.

Yra galimybė įstoti į vie
tinį skyrių tik kaipo talki
ninkėmis vietinio skyriaus/ 
su $3 metine mokestimi. Ta
čiau organizacijoms nepa
tartina tuo skyriumi nau
dotis. Tam yra rimtos, prie
žastys :

Tridolerinės ' organizaci
jos nesiskaito pilnais, kong
reso skyriais. Jūs negalėtu
mėt turėti tiesioginės savo 
atstovybės AMK Konferen
cijoje. Iš kitos pusės, AMK 
negalėtų kalbėti ir jūsų 
vardu. Priežodis ^ako: “Ga
lingasis visuomet būna tei
sus.” Tad:

Lai Amerikos Moterų 
Kongresas būna galingas, 
kad jo žodis galėtų daug nu
sverti taikos ir dėmokrati- 
jos išlaikymui pasaulyje. ,

Organizacijoms reikėtų 
stoti į AMK dar ir dėl to, 
kad užtikrinti masinės įta
kos veikmę vadovybėje, nes 
be masių balso ir geriausios

Žymi aktore Helen Hayes ir taip pat talentinga te
atro srityje duktė Mary MacArthur paskiausia buvo 
girdėtos sykiu Teatro Gildijos radio programoje. Vi
durvasariu gildija programas pertraukė. Už 9 savaičių, 
rugsėjo mėnesį, vėl pradės programas sekmadienių va
karais nuo 9:30 iki 10:30, ABC ryšiais.

Mažai Yra Progų Šviesti 
Hollywoodo Žvaigždėmis

Spaudoje jūs tankiai pa
stebite šaukiamas audici- 
jas. Kas jos? Tai sukvieti
mas masių žmonių, ^dau
giausia, jaunuolių, iš kurių 
parenkama du, trys jaunuo
liai į kokį chorą, orkestrą 
ar šiaip sau roliukę kokia
me veikale.

Siekiančių ’ teatro, ' dainos 
ar muzikos aukštumų skai
čius yra toks didelis palygi
nus su skaičiumi galinčių į 
tenai patekti, jog mes be
veik niekad komercinėje 
spaudoje nematome, kiek 
suėjo kandidatų. O jeigu ir 
būna kada minėta, tai kaipo 
visai nežymus dalykas, tose 
kolumnose, kur sudedama 
apie šimtas trupinėlių, pa
sakant žodžiu ar dviemis 
visokį girdai, spėliojimai, 
pletkeliai ir retkąrtinė ži- 
nutytė.

Kaip jaučiasi tie šimtai* 
jaunučių ir kartais ne visai 
jaunų viltingųjų (hopefuls) 
po to, kuomet iš kelių šimtų 
kandidatų, parenkami tik 
keli, sunku ir įsivaizduoti z v
pačiam jų kedėje nesėdėjus.

Neseniai tokios dramos 
liudininkė buvo žymi mūsų 
šalies aktorė Helen Hayes. 
Ji buvo pakviesta. teisėja, 
parinkę ja į aktorius jau
nuolio ir jaunuolės Virgi
nijos teatrui. Jinai turėjo 
išrinkti du, o ten susirinko 
virš trys šimtai. Be to, kaip 
rodė vietinių sudarytos 
apie jaunukus jai žinios, 
minioje būvį tik apie trys 
dešimtys tokių, katrie gal 
galėtų patekti į teatrą, jei
gu teatrališkoje profesijoje 
būtų daugiau vietos. ,

Jautrią aktorę (nebūda
ma jautria vargiai būtų ge
ra aktorė) ta padėtis sukrė
tė. Ji po to rašė spaudoje 
savo rūpestį. Ji paskelbė iš
vadą, jog atitinkamos įstai
gos turėtų žinoti, kiek 
mums kokio talento reikia, 
kiek sunaudosime. Ir. tik 
patį geriausį reikėtų prie to 
ruošti, jam viskame pagel
bėti. O visą perviršį reikė
tų išravėti iš pačių pradžių, 
nedaleidžiant prie viltį su- 

vadovybės gali nuklysti nuo 
tiesos kelio.

Norint daugiau žinių, ga
lite kreiptis į LLD Moterų 
Komitetą, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y. S.

Atsargiai su Saule 
Kūdikiams

Saulė yra pripažinta ap
sauga ir net gydymu nuo 
daugelio ligų. Bet saulės 
spindulių paėmimas per
daug iš karto gali būti ža- 

. lingas kiekvienam, juo la
biau kūdikiams.

Apie saulės spindulius 
kūdikiams, žymus kanadie
tis daktaras D. Logpre, 
tarp kitko, rašo angliška
me Amerikos darbininkų 
savaitraštyje The Worker:

“Švitinimasis saule, ypa
tingai kūdikiams ir vai- 
kamš, reikalauja atsargios 
kontrolės. Privalote labai 
pamažu laipsniškai daugin
ti. Kūdikio galvutė ir akys 
visuomet turi būti saugo
mos nuo saulės. O šiltomis 
dienomis visai neišstatyti 
kūdikio prieš saulę tarp 
11-tos ryto ir 3-jų po pie
tų.

“Kūdikį nuo 4 iki 8 mė
nesių galima pradėti švitin- 

' ti tik pusę minutės užpaka
lį ir pusę minutės priešakį 
kartą per dieną. Tik po to
kią dozę saulės spindulių 
leisti kūdikiui per visą sa
vaitę. Paskiau švitinimo 
laiką ilgint po minutę kas 
dieną iki pasieks 8 minu
tes per dieną.

“Vyresnius vaikus gali
ma leist švitintis saule krū
tinę, rankas ir blauzdas po 
3 minutes per pirmas ketu
rias dienas; sekamomis ke
turiomis dienomis pratęsti 
švitinimą iki 5 minučių, o 
kitą savaitę jau galima pra
tęsti laiką iki 15 minučių.”

Daktaras primena, kad 
visa nauda iš saulės spin
dulių gaunama tik iš tiesio
ginių spindulių, ne * per 
langą, nes paprastas stiklas 
neperleidžia ultra-fijolka- 
vųjų (ultra-violet) spindu
liu:

PalinkoTBloga Del 
Blogy Sąlygy

daužančių audicijų.
Kitais žodžiais, neleistina 

jaunukus penėti vyliugin- 
gomis viltimis, būk jie ka
da nors švies Hollywoodo 
žvaigždėmis, būk nuo to jie 
nebetoli, kuomet tam nei 
sapniškos galimybės nesi
mato.

Tas pats mastas reikėtų 
atsiminti ir mums mūsų 
santykiuose su mūsų jau
nais vaikais ir anūkais.

Teatrališkos profesijos 
iš pažemių žiūrintiems, 
ypatingai vargo vaikams 
ar turintiems naturališkų 
polinkių į jas, atrodo žavin
gomis. Jauną sielą smelkte 
smelkia dar ir toms profesi
joms gretimas prabangus 
gyvenimas. Įsivaizduokime, 
kokią dramą tektų pergy
venti tiems, kurie tėvų ar 
tūlų lengvai giriančių mo
kytojų įkalbėti jaustųsi esą 
beveik Hollywoode, o tikro
vėje pirmos audicijos pa
bertų jų svajones dėl nepa
kankamo talento ar stokos' 
profesijoje vietos.

Akstinti jaunimą reikia, 
bet lai siekis būna dėl gro
žės ir naudos žmonijai. Tuo- 
mi išvengs nusivylimo.

M. M-ja.

ŠEIMININKĖMS
Šaltiems Valgiams Dresingai

Rusiškas: Į 2 puodukus 
mayonnaise įmaišyti pusę puo
duko chili sauce. Paduoti la
bai. šaltą.

Thousand Islands: Į 2 puo
dukus mayonnaise įmaišyti 
ketvirtadalį puodukę chili 
sauce, 2 šaukštus sukapotų 
žalių pipirų, 2 šaukštus suka
potų kimštųjų alyvų.

Šalti Geriau
Visokie dresingai ir salads 

daug skaniau išeiįia šalti. Na
mie del to retas kas turi sun
kumų, veik visi turi šiokius to
kius šaldytuvus.

Turint išsivežfitį laukus, gė
riau vežtis salads nesudarytus. 
Duoną ir bulves atskirai. O 
žaliąsias daržoves, gatavai nu
valytas, sukapotas ir sudėtas 
į stiklinę, taip pat ir dresingą 
atskiroje stiklinėje ((jar), su
statyti kibire ar didokame 
huode ir apkimšti ledu, o ki
birą aprišti balta popiera.

A—nė.
/ 1

Protestonų užlaikomos 
New Yorke .mokyklos ir 
bendrabučio mergaitėms
viršininkė Mrs. Cornelius 
B. Mušte- sakę, jog įstaiga, 
prie .seniau teiktų mokslo 
skyrių, įvedė psychiatrijos 
ir medikališko aptarnavimo 
skyrius.

Vedėja sako, jog mergai
čių paruošimas gyvenimui 
turi būti vedamas rūpestin
giau,, negu iki ^šiol yra. 
Ypatingai vaikų priežiūros 
agentūros turinčios progą 
numatyti jaunuolėms grę
siančius iškrypimo pavojus. 
Jų užduotis padėtį pataisy
ti. Reikėtų, sako jinai, “pa
gelbėti toms mergaitėms pa- 
sigelbėti save.”

Naujai paskirtas psychia
trijos skyriaus vedėju dak
taras William A. Console, 
sako, jog privalu būtinai iš
tirti, kokios nemalonios 
nuotaikos i akstino mergai
tes prasižengti įstatymams. 
Ir reikia tas priežastis ša
linti. O tos priežastys, kaip 
matyti iš daktaro raporto, 
yra visos visuomenės pro
blema, nes sako jis:

Tų mergaičių problemos 
daugiausia kilusios iš tėvų 
apsileidimo ar neišgalėjimo. 
Jos daugiausia paeina iš 
šeimų, kurios vos suveda 
galą su galu. Kitos iš pakri
kusių šeimų. Daugelis neži
nojo, kur gaus sekamą val
gį*

Moterų Vieta Mūsų Šalyje 
Šiandieną

kad pokariniam laikotar
piui reikėtų darbų tiktai 
vyrams. Jis pareiškė, jog 
mūsų šalis turi paruošti 60 
milionų darbų visiems, ku
rie nori ir gali dirbti.

Vėliausios valdinio Darbo 
Departmento skaitlinės ro
do, kad $34.55 savaitinės al
gos reikėtų uždirbti mote
riškei, kuri gyvena su šei
ma ir prisideda tos šeimos 
pragyvenimui tik su $10.50 
per savaitę. Tuo pačiu lai
kotarpiu New Yorko vals
tijos skaitlinės rodo, kad 
per savaitę tarnaitė viduti
niai uždirba $30, gražinto.- 
jos $30.50, skalbėjos $27.14.

Darbų moterims trūksta 
ir algos žemesnės dėl to, 
kad, nors skaičiumi viršy- ; 
damos, mes — visa didžiu
ma iš mūsų—paliekame or
ganizacinius ir politinius 
reikalus kitiems. Nesilai
kykime ilgiau tos nusenu- 
sios klaidingos galvosenos. 
Mrs. Roosevelt ir kitos ži
novės pakartotinai ragino 
mus tapti viešpačiais savo 
likimo, organizuotis, veikti.

Amerikos lietuviuose mes 
turime Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Klu
bus. Ištiestomis rankomis 
jie priims jus į savo eiles ir 
veikimą. Dėl daugiau in
formacijų apie moterų savi
veiklą skaitykite Moterų 
.Žinių puslapį dienraštyje 
Laisvėje kas trečiadienį. 
Arba rašykite į Lietuvių 
Literatūros Draugijos Mo
terų Komitetą,. 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N.Y.

Kur mūsų vieta?
“Nei vienas žmogus nėra 

sala,” sakė Join Donne žmo
nėms 17-me šimtmetyje, 
įspėdamas, kad / jų proble
mos yra reikalas visos žmo
nijos. Mūsų problemos yra 
tik tąsa esančiųjų ištisoje 
visuomenėje.

Šiandieną- Jungtinėse 
Valstijose randasi 470,000 
daugiau moterų, negu vyrų. 
Skaičiumi viršijame. Bet 
mes 'privalome turėti dar-, 
bus, turime išgalėti ekono
miškai prilygti, kad galė
tume atsiekti lygybės socia- 
lėje ir politiškoje srityse.

Mes pažengėme pirmyn. 
Nuo 1940 metų virš du mi- 
lionai-daugiau moterų įgijo 
teisę dirbti. Ir nors turin
čių darbus moterų skaičius 
mažėja, vienok New Yorko 
Valstija raportuoja, kad po 
karo pabaigos gamybinėse 
industrijose vis tebesiran- 
da 50 nuošimčių daugiau 
moterų, negu dirbo 1940 m.

Laike karo, virš 18 milio- 
nų moterų, dirbančių indus
trijose, taipgi amatuose ir 
profesijose, šuoliais pažengė 
link atsiekimo lygybės — 
ypatingai ekonominės lygy
bės — su vyrais. Ir Ameri
kos moterys garbingai atsi- 
rekomenduodavo visokiuose 
darbuose, reikalaujančiuo
se nagingumo ir išsilavini
mo, ko skeptikai nesitikėjo 
iš moterų.

Tačiau dabar, didėjant 
nedarbui, nedemokratinės 
jėgos mūsų šalyje prikelia 
iš numirusių teorijas, būk 
moterys “apsigimusios” 
protiškai ir kūniškai žemes
nėmis. Ir jie iškelia atgyve
nusį šauksmą, kad moters 
vieta namie. Kiti imasi ly
giai nusenusio ’ klaidingo 
supratimo būk moterys dir
bančios tik “užsidirbti dėl 
špilkų.”

Visai sutinkant, kad kū
dikiai ir namai yra didžiau
sia privilegija bile moters, 
kuri nori auklėti vaikus ir 
tą išsigali patogiai, laisva 
nuo skurdo ir baimės, vis 
vien liekasi milionai mote
rų, kurios turi dirbti .

Jeigu kas nors abejoja 
apie tai, ar moterims svar
bu darbas, lai jis — ar ji
nai — pažiūri į > valdinio 
Darbo Departmento Moterų 
Biuro pravesto apklausinė
jimo pasekmes. 1945 me
tais, dešimtyje parinktų 
miestų, apklausinėje mote
ris, dėl ko jos dirba. Iš 100 
užklaustųjų, 84 pasisakė 
dirbančibs dėl to, kad turi 
dirbti—kadangi jos iš dar
bo turėjo pragyventi pačios 
ir prigelbėti užlaikyti ki
tus. 15-ka nuošimčių buvo 
vienatinėmis išlaikytojomis 
šeimos, su kuria jos gyveno.

Vienok lapkričio mėnesį, 
1946 metų, Moterų Biuras 
aprokavo, kad tuomet ra
dosi virš vienas milionas 
daugiau bedarbių moterų, 
tebedirbusių lapkričio mė
nesį, 1945 metų. Dėl ko 
taip? Mūsų didysis prezi
dentas velionis Franklin 
Delano Roosevelt, girdamas 
darbininkus už jų pastan
gas karui laimėti, nesakė, I

Lewiston, Maine
Laisvės No. 115 — kores

pondencijoj iš Lewiston, Me., 
įvyko klaida. Ten pasakyta: 
J. Antanaitis pirko Vilnies šė- 
ru ; turėjo būti: S. Antanaitis. 
Atsiprašydamas, klaidą patai
sau. i P. V.

Today’s Pattern

Mergytei žaisminio aprėdo 
forma 9430 gaunama 2 iki 8 
dydžio. t

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad.4 Liepos 9, 1947
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J. DOVYDAITIS

AITVARŲ PELKE
(Pabaiga)

—Ar nepažįsti?—paklausė atvykėlis, 
mikliai apsidairydamas. — Ir nusigyve
nai, Justinai ... Jau žvirblis gerbsnį liz
dą turi, kaip tu. Papūs vėjas ir nuneš 
kurią dieną . . .

Gervė nusiėmė kepurę, žiūrėjo ir ro
dėsi jam, kad kažkur šis žmogus buvo 
matytas. Valsčiaus pirmininkas, < besi
sukinėdamas, pro šalį šnaptelėjo:

t—Nuo vyriausybės . . .
—Ko gi akis taip išpūtei, — kalbėjo 

instruktorius.—Pasuk smegenis. Nepa
žįsti ? O aš tave iš karto.

Staiga Gervė išmetė iš rankų kirvį.
—Barštys?.. Muliorius?
—Tas pats, tėvuk. Kiek jau, penki 

meteliai, kaip išsiskyrėm. O kaip mano 
senis? Gyvas?

Paskui buvo susirinkimas. Suėjo ir 
šeimininkai ir bobos. Pabuvojo jame ir 
Zagauskas, bet paskui kažkur ištirpo. 
Tik Kelmutis tupėjo ant tvoros susirau
kęs, lyg pavargęs po ilgos kelionės juod
varnis. O vyrąį savam žmogui atidarė 
širdis.

—Kiek skolos iš tikrųjų turim už sė
klą atiduoti?

—O arklius ar valdžia dalina?
—Kad taip troboms pašalpą . . .
Senasis Barštys, sūnaus neatsižiūrė

damas ir trypčiodamas vietoje, išraudęs, 
vis kitus permušinėjo:

—Naujai reikia žemę padalinti . . . 
Kai nežinai rubežiaus, tai visą amžių 
bėgsi ir bėgsi pas poną su prašymais .. 
Mes irgi galvas turime. Kam mums po
no klausti, ką ant savo sklypo sėti? Da
bar vienas tik dobilus, kitas tik miežius, 
o visa duona ten pas jį, svirne . . .

> Vyriausybės atstovas iš karto nesusi
gaudė toje painiavoje. Bet kai su vyrais 
porą valandų išsėdėjo, tai rūkė papirosą 
po papiroso ir vis rašė. O protarpiais 
tardavo:

—Pipirus valgote, vyručiai, o mielasis 
mūsų kaimynas pyragėlį.

Paskui jis dar išdrožė:
—Gyvenimas pas jus, kaip supuvusia

me riešute. Pasilipęs kirminas suėdė 
branduolį, o jums liko tik dvokiančios 
dulkės ... Jei eisite jūs, biedniai, atski
rai — panašūs ponai visą amžių jodi
nės ant sprando, o jūs patys ramybę ra
site tik karste.

Vėl išsiėmė iš odinio, ant peties kaban
čio krepšio naujų popierių pluoštą.

—Baigsime kalbas ir einame prie se
kančio dienotvarkės punkto. Apie kope- 
raciją jūs ką nors girdėjote?

5.
Justinas Gervė su Zagausku susikirto 

už savaitės. Senis, kelnes pasiraitęs, 
baigė versti iš pono tvarto mėšlą. Bet 
šiandien jis* dažnai staptelėdavo ir gal
vojo. Kaip pamatė pro šalį einantį kai
myną, kažkodėl įėjo į tvartą ir palaukė 
kol šis savo keliu nulinguos.

Paskui palengva per kiemą atžings- 
niavo Zagauskas. Pypkutę tebelaikė 
dantyse, bet kažkodėl ji jam šiandien vis 
gęso ir šeimininkas ją apaudė pirštu ir 
krapštinėjo, o kaktoje šokinėjo trys rie
bios raukšlės. .

.—Sveikinu ... — lėtai ištarė jis. 
Sustojo priešais rudom srutom aptašky
tomis kojomis Justiną.—Pas marle tvar
tus liuobei, o dabar bankininku pasidarei.

Senis- įsmeigė šakę ir taip stovėjo, nu
leidęs galvą.

—Įpainios jie tave su ta draugija . . . 
—Zagauskas neskubėdamas tęsė toliau. 
— Tu neapsišvietęs, parašyti kažin ar 
tris raides moki, o dabar prie pinigų. 
Tiesiai kelias į kalėjimą.

—Tai kad ne aš pirmininkas. Rau- 
davickas... Mane tik nariu pastatė.

Pono balsas pasidarė griežtesnis, lyg 
kas jo gerklėje skambintų į tuščią puo
delį: 1

*—Visiems atsakomybė viena. Ir kasi
ninkui, jeigu prigers, ir nariams, jei kas 
atsitiks. - ;

Justinas Gervė pastypčiojo ir nei šiaip 
nei taip pasijautė. Vakar valsčiuje jie 
kooperacinę draugiją sukūrė, o šiandien, 
va, ponas jau viską žino.

—Ar aš tau nepadėjau, kaip buvo blo
gai? Be rašto, be vekselio karvę gavai. 
Grūdų kiek išsinešei. Ir avį ar nepasi- 
piovei? Gero norėjau ir noriu tau, Ger
ve. Ir dabar kaip draugas perspėju. 
Mesk tu tuos šposus... Nei tu laiko po 
tuos posėdžius turėsi lakstyti, nei iš to 
bus naudos. Stepanauską irgi išrinko, o

pakalbėjo—atsižegnoja jis nuč to . . . — 
Paskui Zagauskas palinko arčiau. — Ar 
tu žinai, kam tai viską daro? Paskolins 
šimtą, kitųi, o neturėsit iš kur atiduoti 
—į Sibirą išveš . . . Legaliai, taip sakant.

Gervė pasižiūrėjo į pono akis. Pama
tė, kad jos piktos ir neramios. Ir stai
ga seniui topterėjo: “Kodėl ponas juo 
nesirūpino per keturiasdešimt metų,* o 
dabar pusvalandis, kaip stypso prie mėš
lo krūvos ir ko neverkia dėl jo, nudris
kėlio Gervės likimo?”

—Namo man reikia, ponas, — ištarė 
niūriai senis. — Padargų žemei, gyvulį 
kokį ... O draugija duos . . .

—Švilptelk ir pagauk . . . Kalbėti tai 
ten moka, o kaip plūgo reiks, vėl atbėgsi 
pas mane.

—Tamstos žemė, tamstos plūgas.
—O duoną ar nevalgai iš tos žemės?
—Kap savo įrankį turėsiu, tai ir javas 

mano bus.
Zagauskas sklėstelėjo rankomis, net 

pypkė tik neiškrito.
—Žiūrėk, koks tu, maniau . . .
—O kogi,—nei iš šio, nei iš to užkaito 

Gervė, čiupinėdamas šakės kotą. — Ar 
taip mes gyvenam, kaip kiti? Viskas po
no, o mums tik trupiniai. Tokia tai ir 
jūsų lygybe...

Šeimininkas neramiai pažiūrėjo į dre
bančią nuo susijaudinimo Gervės ranką, 
į atverstą mėšlo plaką, kuriame knibž
dėjo balti vikšrai, j senio nutylusį, raukš
lėtą, virpantį smakrą, baltais, Tėtučiais 
plaukais apžėlusį. Pasitraukė kiek at
gal.

■ ?• .US.'-ft?'
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Bet paskui ir pats ne kartą pakeldavo 
akis ir žiūrėjo į žalumynus ir į tą skai
driai raūdoną spalvą, kuri, lyg ugnis, žė
rėjo viršum jo naujojo namo.

Baltavo penkios naujos sodybos. Ti
kros pilys jos atrodė šalia vėjo supūstų, 
saihanų krūmais aptūptais stogais, su
smegusių, kreivais langiukais trobelių, 
kuriose tėvų tėvai gyveno ir kažin ar jų 
vaikai nebūtų praleidę savo amžiaus ten, 
dūminiam, musių nuzirstam kampe, už 
kurių sienos brūžinosi ir šiaudus gurš- 
dino gyvuliai, jei ne .. .

Keliuku, kuris ėjo pro Justino Gervės 
sodybą; atgirgždėjo du vežimai. Prieša
kiniame sėdėjo jaunas vežikas, suplyšti-,, 
šia kepuraite, suskirdusias basas kojas 
išmetęs į. šoną, nuolat pakasydamas bot
kočiu. Užpakalyje jo buvo dar du žmo
nės, blizgančia geltona dėže ir apkaus
tytu aliuminine galvute trikoju. Antra
sis vežimas taip .pat gabeno žmones iš 
miesto. Vienas iš jų visą Jaiką blykčiojo 
akiniais, o šalia, spalvota skepetaite ap
sigobusi juokėsi moteris, rodydama bal
tus dantis. Atvykėliai sustojo prie Ger
vės baltojo namo kampo. •

— Aitvarų pelkė toli, tėvai?
✓ —* —y

Čia, per miškąx — atsišaukė senis nuo 
viršaus. — Bet jums ko ten? Paiste ne
sunku galą gauti.

— Nieko, dėduk, — pakalbėjo iš an
tro vežimo akiniuotis. — Pažabosim mes 
tą raistą ir visus aitvarus iš jo išvysim.

Ir pats sausom kojom po jį vaikščiosi... 
Tai, sakai, tiesiai?

Senis staiga subruzdo:
— Galiu pats parodyti. Tuojaus...
Vežimai įriedėjo miškan. Ratai, poš

kėjo, atsimušdami į šaknis, o šio garso 
išgąsdintos voverės liuokčiojo, ilgu, mik
liu žingsniu ore plevėsuodamos uodego
mis. ’

Pakelėje technikai papasakojo:
— Kokia čia pelkė, tėvai. Du metrai 

vandens ir dumblo, o paskui kietas dug
nas. Pameni, pernai čia sukinėjosi mūsų 
žmonės ...

O vyresnysis, tas, kuris važiavo su sa
vo padėjėja, Gervei dar pasakė:

— Vietos pas jus žemos ir drėgnos. 
Pagal penkmečio planą šiais metais čia 
pravesim melioracinę magistralę. Ir pel
kė pavirs puikia pieva ...

Ne viską suprato senis Gervė. Apie 
tokius painius dalykus jis girdėjo pirmą, 
kartą. Per ilgą savo gyvenimą Gervė tik 
žinojo, kad Aitvarų pelkė buvo dalis jo 
nelaimių. Nepažabota, godi, pilna rūs
tumo, nešanti tik nelaimes ji buvo jam 
priešas. Ir niekad nepagalvojo nei jis, 
nei kiti Aitvarinės gyventojai, kad rais
tą galima nugalėti.

Tačiau juk buvo kitas laikmetis. 1/ 
Justinas Gervė, žingsniuodamas šalia 
vežikų, tikėjo,—kaip nesipriešintų, bet ir 
paskutiniai -piktieji aitvarai turės pasi
duoti.

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp. rengia pikniką, 

•sekmadienį, 13 d. liepos, Sab
les Grove Parke. Pradžia 10 
vai. ryto. Tai gražiausioj ir 
patogiausioj vietoj, prie ku
rios veda geri White Rd. ir 
Bishop Rd. keliai.

Parko salė yra prie didelės 
girios, patogumų daug. Bus 
gera muzika. Prie įžangos bi
lietų bus ir gera dovana. Įžan
ga tiktai 35 centai ypatai. 
Prašome visus ir visas' atsilan
kyti.

Kelrodis: clevelandiečiai, 
važiuojanti Euclid Ave., va
žiuokite iki Route No. 6 ir lai
kykitės po dešinei iki Rich
mond Rd., skersai jį bus
White Rd. iki Bishop Rd.
Skersai Bishop Rd., po deši
nei, už pirmo kampo ir bus 
pikniko vieta.

Corletiečiai, imkite Rins- 
man Rd. iki Richmond Rd., 
sukite po kairei ir važiuokite 
iki White Rd., ten sukite po 
dešinei ir skersai Bishop Rd., 
pirmas kampas ir bus LDS 
pikniko vieta.

Visus kviečiame. Rengėjai.

Dunbar, W. Va.—Į “sur- 
paipę” įkritęs šuva išimtas 
gyvas po 43 dienų. /

Springfield, III.

—Jau užgiedojai, broliuk. Keliauk tu 
sveikas namo ir man karvę atvesk, ši
taip už jausmą, už širdį . . . Nelaikysiu 
aš tavęs po .savo stogu.

Justas Gervė staiga pajuto, kad iki 
šiol ant jo krūtinės gulėjo kažkokia sun
kenybė, o dabar ji nukrito po kojomis. 
Pasidarė jam kažkaip giedra, smagu.

—Nors šią minutę. Nereik man to
kių, tavo, ponas, dovanų.

Senis išlipo iš rudų srutų klano, neat- 
sisukdamds nuėjo per kiemą ir pagalvo
jo, kad smagiai nežinia kada žingsniavo. 
Gėda jį slėgė jau kelios dienos. Bet da
bar, seniai lauktam vėjui pūstelėjus, ji 
pranyko.

6.
Aitvarynėje tomis dienomis buvo gau

sybė kalbų ir įspūdžių. Atvažiavo iš 
miesto komisija. Buvo joje ir vyriausy
bės atstovas, matininkas, visa valsčiaus 
vadovybė. Iš trobelių išėjo nestik vyrai 
ir vaikai, bet lazeles pasiėmę seniai, 
raukydamiesi- prieš šviesą, kosėdami nuo 
šviežio oro gurkšnio.

Dalino žemę. Bet visai ne taip, kaip 
tai darė mielaširdingas ponas. Virpan
čiomis rankomis laikė valstiečiai ploną, 
žvangantį matininko kaspiną, skambėjo 
kirviai, mušdami baltus eglinius ribų 
kuolus į išpurusią, sausai gurgždančią 
žemelę. Pačius skurdžiausius gyvento
jus perkėlė laikinai gyventi į Zagausko 
sodybą, kurios pilkieji namai buvo di-z 
džiuliai, su daug kambarių, bet juose 
pats šeimininkas užėmė tik trejetą, o 
kituose gulėjo stori dulkių sluoksniai. 
Naujakuriams . tai buvo ir parankiau, 
nes kai kurių naujieji sklypai dabar pri
ėjo prie pat sodybos, o ne gulėjo prie miš
ko pabalės'e, tarp kurmių kupstų, kaip 
ūkvedis su Zagausku buvo • išskirstęs.

Lyg griaustinis netrukus drioktelėjb 
ir kita naujiena. Aitvariečiai per savo 
kooperatinę draugiją gavo kelias dešim
tis tūkstančių statytis naujoms troboms. 
Aštrino žmonės pinklus ir kirvius, rin
kosi ir tarėsi, / kas kuriam padės vežimu 
ir rankomis rąstą ant rąsto risti, važia
vo į mišką.

Giria tarsi atbudo. Virto raudonžie- 
vės pušys, o aitvariečiai, išsivilkę, kapo
jo šakas, matavo, piaustė rąstus, paki
šę buomus vertė medžius ant vežimų ir 
rėkė:

—Vienas, du, trys. Op ... z
' 7. .

Justas Gervė apsidairė. Stovėjo jis 
aukštai, ant lentos, permestos per bal
kį, o virš jo buvo susikabinusios, lyg pa
keltos rankos, eglės. Jų priekyje lėtas 
vėjukas bruzdeno ąžuolų vainikėlio la
pus, perrištus raudonu popierių. Tai 
vaikai ir boba padarė. O senis, nenorė
damas parodyti-, kad ir jam kažkur ger
klėje nuo susijaudinimo sausa, tik ranka 
mostelėjo: ' z

—-Išsimanote .. .

Birželio 21 dieną mirė Sta
nislovas Makarauskas, 69 me
tų. Paliko nuliūdime žmoną 
Agniešką, du sūnus — Joną ir 
Franciškų. Jonas turi krautu
vę valgomų daiktų ir tėvui už
rašydavo pasiskaitymui Vil
nies dienraštį.

Velionis skaitė Vilnį ir Tė
vynę. Jis dažnai sakydavo: 
“Negaliu suprasti, katras me
luoja,, vienas rašo vienaip, o 
kitas kitaip.” Jam atsakyda
vau, kad SLA organas yra pa
verstas agitacijai už pro-na- 
cius ir prieš liaudies demokra
tiją. /

Buvo gavęs du laiškus iš 
Lietuvos nuo savo giminių. Jo 
žmonos brolis rašė, kad daug 
prikentėjo karo laiku, vokie
čiai visas trobas sudegino. Blo
gai, kad dabar reikia gyven
ti pas kitus, taip duonos turi. 
Jonas norėjo pasiųsti pinigų į 
Lietuvą, bet negalima, nes 
mūsų saldžia neleidžia ir ban
kas nepriima. Dėl tokių sąly
gų žmonės pyksta, bet ir ne
žino, kas kaltas.

1 Birželio 25 d. mirė Stasys 
Vaitkus, 58 metų. Paliko nu
liūdime žmoną Konstanciją, 
dvi dukras ir vieną sūnų.

Liepos 2 d. mirė Adomas 
Sugentas, 80 metų. Paliko nu
liūdime žmoną, 3 dukras ir 3 
sūnus, taipgi anūkų.

Mirusieji buvo angliakasiai 
ir dirbo anglies kasyklose. Lai 
jiems būna lengva Amerikos 
žemelė. Reiškiu užuojautą gi
minėms. i .

Darbai mūsų mieste 'jau 
silpniau eina. Anglies kasyk
los “švenčia” ir gali būti strei
kas. Viršutinių fabrikų ir daug 
nedirba, - tūlus iš jų būk tai 
pertaiso.

Oras, kol kas nėra per karš
tas, lietaus buvo perdaug, že
mė buvo* permirkus. Maudy
nės, kol kas darė prastą biz
nį, nebuvo šilto oro. Yra įreng
tas miesto gražus maudymosi 
prūdas, kada šilta, tai čia 
daug maudosi vaikų.

A. Čekanauskas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Ontonjetrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. '

' ’ fel. ST. 2-8842
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žydai Reikalauja, Kad 
Jtihgtines Tautos Laikinai 
Globotų Palestiną Jiems

JERUZALĖ..— Žydų at
stovai, kalbėdami tyrinė
jančiai Jungtinių Tautų ko
misijai, reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos laikytų 
Palestiną savo globoj, kol 
susidarys žydų gyventojų 
dauguma tame krašte; tuo
met, girdi, visa Palestina 
turėtų būti pervesta jiems, 
kaip žydų valstybė. Arabai 
reikalavo Palestinos tik* 
sau. ‘

CHICAGO. — Nuo lie
pos 4-sios šproginių žuvo 3 
Darb. Sveikata 
amerikiečiai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- z v 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-f ]1||\
rikoniškais. Rei-‘ sMPfrO 
kalui esant ir * ĮmmI
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 

Knmpas Broadway 
prie Chauncey St.,

Stone. Avė.
Broadway Line

JONASSTOKĖS
512 Marion SL, Brooklyn, . .. >

Tel. GLenrpore 5-6191

ir

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. Į
530 Summer Avenue,

■ I t g

Newark N. J. B
HUmboldt 2-7964 f
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ADAM V. D.D.S.
DAKTARAS—bENTIStAŠ

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

550 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ŠOuth 8-5569

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEČTINė, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1D AT
411 Grand S., 

Brooklyn 11, N; Y.

H SCRANTON-WILKES-BARRE, PA.
• t-----

DIDELĖ NAUJIENYBĖ SCRANTONO IR 
WILKES-BARRE APYLINKEI!

PIKNIKAS
11 RENGIA

LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR.
Į Į - Įvyks

Sekmadienį, Liepos 27 July
Bus Labai Gražioje Vietoje

ROCKY GLEN PARKE
Moosic, Pa.

Labai pdranku privažiuoti iš Scranton ir iš Wil- 
]| kes-Barre. Tačiaus bus svečią ir iš toliau: Philadel- 
| Į phia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidomė- 
\ Į ję siuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti.

UŽ $1.00 VALGIAI IR GĖRIMAI
: : . / ' - . - . • »

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8634 '

TELEPHONE 
8TAGG Ž-5043

MATTHEW P. BALLAS
j (BIĖLIAUSKAS)V ■

> i e
Laisniuotas Grabonas

f Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai ,

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Saja

4 pUSi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liepos 9, 1947 & J?B -a



M. GEDVILAS

Tarybų Lietuvos Penkmečio Antrieji Metai
1946 metai, pirmieji penk

mečio metai, Lietuvos Ta
rybų Socialistinei Respubli
kai buvo rimtų pasiekimų 
metais. Didi broliškų Ta
rybų Sąjungos tautų pa
galba lietuvių tautai įgali
no sparčiais tempais atkur
ti pramonę, pakelti žemės 
ūkį ir kultūrą.

1946 m. Liaudies ūkio 
planas Lietuvos Tarybų So
cialistinėje Respublikoje 
buvo įvykdytas daugiau 
kaip 100 nuošimčių. Nuo 
Lietuvos išvadavimo iš vo
kiečių okupacijos atstatyta 
ir paleista į darbą apie 1,- 
700 pramonės įmonių. Pra
monės gamyba tik per pra
ėjusius metus išaugo 57.5 
nuoš.

1946 m. respublikos pasė
lių plotas tik grūdinėms 
kultūroms išaugo 36.5 tūks
tančių hektarų. Sparčiai 
išsiplėtė cukrinių runkeliu, 
daržovių, pašarinių šaknia
vaisių ir daugiamečių žolių 
pasėliai. Pirmais penkme

čio metais Tarybų Lietuvos 
laukuose prinoko puikus 
derlius. Palyginus su 1945 
m. pakilo derlingumas: linų 
pluošto —*16 nuoš., cukri
nių runkelių — 4.4 nuoš., 
pašarinių šakniavaisių —7.- 
4 nuoš.

Žymiai padidėjo gyvulių 
skaičius. Kaime vis dau
giau autoriteto įgija žemės 
ūkio kooperacija, kurios 
narių skaičius per praėju
sius metus išaugo dvigubai. 
Praėjusiais metais respu
blikos darbo valstiečiai ne 
tik laiku įvykdė duonos pri
statymus valstybei, bet da
vė viršaus plano dar mili
joną pūdų grūdų .

Rimtų pasiekimų yra ir 
kultūros srityje . Buvo at
statytas ir išplėstas ^moky
klų ir aukštojo mokslo 
įstaigų, tinklas. Besimo
kančiųjų skaičius žymiai 
prašoko prieškarinį lygį. 
Vėl pradėjo veikti Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija. 
Buvo atidaryti nauji tea

trai, knygynai, klubai-skai- 
tyklos.

Pasiaukojantis lietuvių 
liaudies darbas vykdant 
penkmečio planą ' Tarybų 
Sąjungos Vyriausybės auk
štai įvertintas. Už pasiek
tus laimėjimus vystant pra
monę, žemės ūkį, kultūrą ir 
meną Tarybų Sąjungos or-" 
dinais ir medaliais apdova
noti 668 geriausieji mūsų 
respublikos sūnūs ir duk
ters.

Remdamiesi pirmųjų 
penkmečio metų pasieki
mais Lietuvos TSR darbo 
žmonės [ėmėsi vykdyti 
1|947 m. planą.

Pirmą kartą šiais metais 
Lietuvos TSR biudžetas 
viršija milijardą rublių. Pa
lyginus su praėjusiais me
tais jis išaugo 40.2 nuoš. 
Didelės investicijos į res
publikos liaudies ūkį liudija 
apie tuos milžiniškus dar
bus, kuriuos teks įveikti 
Lietuvos liaudžiai antrais 
penkmečio metais.

Bendri respublikos liau
dies ūkio asignavimai suda
ro 202 milijonus rublių. 
Šiais metais turi pradėti 
veikti tokios įmonės kaip 
“Žalgirio” staklių gamybos 
fabrikas, “Elfos” elektro- 
motorų gamykla, fosfatinių 
trąšų gamykla, pilnu pajė
gumu pradės dirbti di
džiausias Lietuvoje teksti
lės fabrikas “Trinyčiai” ir 
daugelis kitų. Bendroji pra
monės gamyba, palyginus 
su 1946 metais, išaugs 40%.

Respublikos statybos me
džiagų poreikiams aprūpin
ti užplanuota pastatyti ce
mento gamykla, paleisti į 
darbą kalkių gamykla, pa
didinti plytų, čerpių, lan
gams stiklo gamyba. Res
publikos kuro bei energetiko^ 
.bazei išvystyti bus toliau 
didinama durpių gamyba ir 
pastatytos bei paleistos į 
darbą naujos galingos elek
trinės.

Lengvoji ir tekstilės pra
monė, palyginus su 1946 m.,

duos 50% gamybos dau
giau. Medvilnės audinių 
gamyba numatoma išaugin
ti 6 kartais, o vilnonės me
džiagos gamyba padidės 14 
nuoš., odinės avalynės—66 
nuošimčiais.

Žemės ūkio srity šiais me
tais numatoma tolesnis pa
sėlių plotų praplėtimas 
(padidės 174 tūkstančių 
hektarų), višų kultūrų der
lingumo pakėlimas ,pirmoje 
eilėje, grūdinių, cukrinių 
runkelių. Numatoma, kad 
galvijų skaičius pasieks 775 
tūkstančių, arklių — .445 
tūkstančių, kiaulių 600 
tūkstančių. Žymiai išaugs 
šiais metais ir, kiek gali
ma, bus sutvirtinti esantie
ji krašte MTS, tarybiniai 
ūkiai ir žemės ūkio koope
racija, kuri yra svarbus 
veiksnys Lietuvos TSR že
mės ūkiui pakelti bei pla- 
čiausiųjų valstiečių masių 
gerbūviui užtikrinti.

Pirmieji žingsniai vystant 
žemės ūkio kooperaciją, jau

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

v

VYRAI ir MOTERYS ~ 
MALE and FEMALE

REIKALINGI DARBININKAI
MOTERYS—7:00 A.M. iki 5:00 P.M. ar 
5:00 P.M. iki 11:00 P.M.
Elektros Pajėga Presu Operatorės
Koja Minamų Presų Operatorės
Prie Stalų Darbininkės

VYRAI—7:00 A.M. iki 6:00 P.M.
Elektros Pajėga Presų Operatoriai
Abelnai Patikrintojai, Press Departmente

VYRAI—6:00 P.M. iki 5:00 A.M.
Vyras nustatymui elektros pajėga presų 
Elektros Pajėga Presų Operatoriai 
Tumbling Barrel Qperatoriai

Kreipkitės į The Whitney Chain & Mfg. Co.
237 Hamilton Street, Hartford, Conn.

CHICAGOS ŽINIOS

Pirmas Barmenas

padaryti . Daugelis koope
ratinių draugijų turi pasie
kę gražių darbo rezultatų. 
Jau dabar respublikoj esa
ma daugiau kaip 72 tūks
tančiai darbo valstiečių 
ūkių, susijungusių į koop.,

Antrais penkmečio me
tais numatyti dideli asigna
vimai kultūros bei sveika
tos apsaugos įstaigų staty
bai. Auga moksleivių skai
čius mokyklose. Lietuvos 
TSR studentų skaičius dvi
gubai didesnis negu prieš 
karą . Atidaromos naujos 
sveikatos apsaugos įstai
gos, statomi nauji teatrai, 
klubai, kultūros rūmai .

Du didžiausiu dvasios pa
kilimu Lietuvos darbo žmo
nės ėmė vykdyti stalininio 
penkmečio antrųjų metų 
planus. Jau pirmieji šių 
metų mėnesiai atžymėti 
stambiais laimėjimais . vi
sose liaudies ūkio srityse.

Antai 1947 m. vasario mė
nesį Lietuvos TSR visos 
pramonės bendroji gamyba 
pralenkė praėjusių metų 
vasario mėnesio gamybą 
43.8 nuoš. Prieš terminą 
įvykdė pirmojo ketvirčio 
planą fabrikų — “Ūdra,” 
“Žibutė,” “Skarda,” HZefi- 
ras” ir “Apavas” kolekty
vai, kurie nenori tenkintis 
pasenusiomis normomis- bei 
metodais ir sukuria visas 
sąlygas sparčiai žengti' į 
naujus laimėjimus.

Mūsų gimtinės darbo 
žmonės, sutikdami Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos 30 metines, pasi
statė uždavinį pirm laiko 
įvykdyti šių metų planą, ir 
nėra abejonės, kad šis už
davinys bus įvykdytas.

Liaudies Teatras Smarkiai Au
ga; Ima Mokintis Tris Veika-

SKALBYKLAI DARBININKAI 
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED' LAUNDRIES
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

I’KOSYTOJAI, LEIDĖJAI. PRIĖMĖJAI, 
TAISYTOJAI. MAZGOTOJAI, PAKUOTO-
JAI, SURISEJAI, IŠTRAUKIMUI VYRAI.

• Tylus—Be ortraukių—Be sPtarkių papūtimų—Be
virpėjimo. . ’ > • ,

• Galimo, v ar tol kaip stalas ar kėde... nereikia užkampiu 
atidėt.

I

• Tinka visiems melams... padeda vėdinti vasarą, šildyti 
žiema.

% f

• Kilnojamas—lengvo svorio ... pagamintas iš aliumino.

• Tikriniai pastatytas motoras—tiktai AC.

• 15’ aukščio—15" skersainyj—3 sparnelių 12” propeleris.

• Saugus... specialės grotelės apsaugo vaikys ir gyvulius.

• Lėšuoja mažiau kaip l/2c per valandą operuoti.

• Puikiausias raštinei, krautuvei ir dirbyklai, lyaiai kaip
ir namams. * '

KAIP TIK KUOMET labiausiai reikia— 
nes vis dar stokuoja vėdintuvų—Conso
lidated Edison suveda daiktan gamintoją- 

paskaidytoją ii’ Kooperuojančius Verslinin
kus, kad duotų jums nebrangų, tinkamą pa
togumą per ištisus metus.

Šis stebėtinas naujas Qro Cirkuliaotrius 
tikrai atgaivina , tvankų orą—palaiko jį visą 
nuolatiniame judėjime—be orvalkos ar smar
kai^ papūtimo, kuris nupūstų jūsų popie
rius arba sukeltų šiurpulius jūsų nugaroje.

Jūs galite užsisakyti tuojautiniam pristaty
mui vieną ar daugiau Rex Cole Oro Cirkulia- 
torių bet kuriame Con Edison’o parodų kam
baryje arba pas bet ku
rį Con Edison tarnauto
ją, arba telefonuojant 
(Manhattane) Lexing
ton 2-0100; (Bronxe) 
Mott Haven 9-4000; 
(Brooklynę) Main 5- 
1200; (Queense) Stil
well 4-8000. Jūs taip 
pat galite jį pirkt iš 
Kooperuojančių Prietai
sų Verslininkų ir de- 
partmentinėse krautu
vėse, kur išstatytas šis 
ženklas. /

4eigu jumis mes iš buto už 
neišgalėjimą mokėti pakeltos 
rendos, “padėkokite” ir jam. 
Tai Michigano republikonas 
kongresmanas Jesse Wolcott, 
kuris patenkino stambiųjų 
“real estate” interesus pieš
damas į kongresą neseniai pri
imtąjį “ąavąnorio” rendos kė
limo bilių. Tuojau po biliaus 
priėmimo, po visą šalį kilo rei
kalavimai iš rendauninkij dau-

lus Sykiu; Mokinsis Vaidybos 
Ir Abelnai Lavinsis

Ketvirtadienio vakare, Lie
tuvių Auditorijos žemutinėje 
salėje, įvyko Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas. Valdyba 
raportavo savo tarimus ir da
vė susirinkimui • kelias reko
mendacijas.

Kilo daug diskusijų dėl su- 
vaidinimo žemaitės veikalo 
“Klampynės.” Valdybos var
du, V. Andrulis raportavo, 
kad valdyba siūlo suvaidinti 
veikalą Liaudies Teatrui, bet 
Radijo Kliubas prašo, kad 
jam tas veikalas būtų suvai
dintas, ir kad vaidintų Liau
dies Teatro artistai.

J. Stulgaitis aiškino, kad 
veikalas dar oficialiai nepa
skelbtas išleistu, dėl to nega
lima vaidinti. Tas argumentas 
tačiau kitų narių atmestas. J. 
Stulgaitis tuomet sakė, kad 
Ciceroj jau seniai nutarta tas 
veikalas vaidinti. Pastebėta, 
kad susimokinus teatrą bus 
galima ir Ciceroj pakartoti. 
Veikalas yra didelis ir reika
lauja ne vien vaidintojų, bet 
šokikų ir dainininkų, dėl to 
sunku kuriai nors mažesnei 
grupei jis suvaidinti. Geriau* 
šia galėtų, tai atlikti Liaudies 
Teatras.

Nutarta, daugumos prieš 
tris, imti mokintis tas veika
las.

Be to, Moterų Kliubo už- 
kvietimas suvaidinti nedidelį 
veikaliuką jų parengimui bu
vo susirinkimo priimtas. Už- 
kvietimą įteikė ir paaiškino 
Qna Garšinskienė. Kvietimas, 
kaip minėta, priimtas ir nu- 
tąrta suvaidinti veikalas, ko
operuojant su Klidbo valdyba.

Pranešta, kad Liaudies Te
atro planavimo komisija turi 
gerą anglišką “skečia,” kuris 
galima bile kur perstatyti. Nu
tarta komisijos planas užgirti.

Buvo užkviestas geras būrys 
vaidylų, seniau gerai pasižy
mėjusių mūsų teatre. Jie at
vyko, ir visi stojo į Liaudies 
Teatrą, tai pagirtina. Yl’a dar 
daugiau reikalingų mūsų teat
rui. Jie bus kviečiami į sekan
tį susirinkimą ar vėliau kada.

Liaudies Teatro nariai mo
ka po dolerį metinių duoklių. 
Į trumpą laiką jau prisirašė 
35 nariai. Apie 20 yra pasiža
dėję stoti prie pirmos progos.

Verta pastebėti, kad Liau
dies Teatro valdyboj yra visi 
.jauni žmonės, apart pirminin
ko; J. Pateckas — vice-pirmi- 
ninkas, Aldoną Svitoris — fi
nansų sekretorė, Helen Juška 
— iždininkė, Mildred Chipas 
—sekretorė.

Tai; pagirtina. Abelnai pu
sė Liaudieę Teatro narių yra 
čiagimiai ir yra gan geru vai
dylų, "* 'dainininkų <ir šokikių 
grupė. ''

Atrodo, kad Liaudies Teat
ras pajėgs gerokai pakelti mū
sų vaidybą ir abelnai teatrą.

Kaip jau parodo patyri
mas, jaunieji gali dirbti ir turi 
kantrybės, jie pastatyti į at
sakingas vietas ir padedami, 
senesnių, patyrusių darbe. Pa

in r. PRICE—ASBURY PARK 2-1400 
1100 SIXTH AVE., NEPTUNE, N.J.
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vyzdžiui, kada ruoštasi vai
dinti operetė “Rio Rita,” LKM 
Choras kartais net keturis sy
kius laikė pamokas ir choris
tai lankėsi. Ir tai tęsėsi gan il
gai.

Atlankyti pamokas keturis 
kartus savaitėje — nelengva. 
O juk yra dar kitų susirinki
mu ir savo darbų.

Iš savo jaunesnės kartos 
Liaudies Teatras daug laukia 
ir gal neapsivils. Rep.

FILIPINŲ POLICIJA 
NUKOVĖ 2 PARTIZANU

CABANATUAN, Filipi
nai. — Karinė policija sa
ko, kad ji užtiko 32 Huk- 
balahap partizanus, kovoto
jus prieš fašistuojančią val
džią. Policininkai nušovę 2 
partizanus ir suėmę 30.

St. Louis, Mo.—Dar grę- 
sia Mississippi upės potvi- 
niai.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

'■ Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
K * i

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAiūoTUvrę >
DIREKTORIUS

>•<

426 LAFAYETTE STR., : 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172 
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giau pinigų ir grąsinimąi iš
mesti iš buto.

............. 1 1 ' —
5 pU5l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liepos 9, 1947



Iš LOS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko liepos 3 
d., Laisvės svetainėje. Narių 
atsilankė nedaug. Valdybos 
raportas priimtas be diskusijų.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija pateikė raportą už pirmą 
pusmeti 1947 m. Įplauk'! per 
6 mėnesius — $2,636.32. Iš
laidų $2,584.52. Ižde lieka 
$75.77. Finansų sekretoriaus 
V. J. Senkevičiaus knygos ve
damos švariai ir tvarkiai. Ko
misija: George Kuraitis ir An
tanas Balčiūnas.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės ragi

na darbuotis šiame vajuje ga
vimui naujų narių ir senųjų 
neprarasti. Padiskusuota. Pa
sirodo, kad mūsų kuopa šie
met dar mažai gavo naujų 
narių. Nurodinėta, kad vien 
tik ant organizatorių negali
me tikėtis. Pavyzdžiui, drau
gas J. Grubia pernai prirašė 
daug narių. Tai reiškia, kiek 
žinojo, visus surašė. O kiek
vienas turi draugų ir pažįsta-1 
mų, tai visi padėkime organi-'

Eiliniai Žmones ir Kėlimas Subway Fėro
Pasiūlius pakelti New Yor- 

ko subway ir kitų važiuotos 
linijų fėrą iki 8 centų, kilo 
mūsų visuomenėje ginčai. Ki
taip ir būti negali. Kaip vi
suomenė susideda iš skirtingų 
luomų, taip kas nors naujo 
mūsų santvarkai įneša skirtu
mus minčių. Kas vieniems ge
ra, kitiems bloga.

Faktinai, fėro klausimu yra 
trejos kraštutinybės. Kokios 
j os ? t

Tie, kurie važinėja į savo 
fabrikus, krautuves ar ofisus 
ir visur kur limozinais ir tak- 
sikais, visi stoja už kėlimą fė
ro. Tačiau jie skiriasi dėl ke
liamosios sumos. Jie sudaro 
dvi kempes. Viena tų, kurie 
sutinka kelti 8 centus, kita no
ri kelti iki 10 centų.

Trečiojoje kempėje yra vi
si tie, kurie visur važinėja 
miestavomis linijomis, neturi 
kitų priemonių važiavimui ir 
yra tos klasės žmonės, kurie 
neturi stambių turtų — namų, 
fabrikų ir 1.1.

Tačiau ir šioje trečiojoje 
kempėje dar yra grupė su kiš

kį skirtingais išrokavimais. 
Tai tūli smulkių namų savinin
kai. Jie vartoja subways, bet 
jie turi ir taksuojamą nuosa
vybę, tad jie galvoja, kaip ge
riau. , \

Trečiųjų kempės visi tie, 
kurie gali surokuoti, jog du ir 
du bus keturi, stipriai stovi 
prieš kėlimą fėro, nes taip 
jiems pigiau pareina ir nori 
paremti nieko neturinčiųjų ko
vą. Kita dalis šių trečiųjų, ku
rie neišgali apsirokuoti, o iš 
turėjimo stubelės yra įgiję mi- 
lionieriškas nuotaikas, tie sto
ja už kėlimą fėro, nori būti 
“saugiojoje” pusėje tvoros, 
kur milionieriai, nors pakel
tas (eras jiems pareis bran-I 
giau už pakeltus ant tos stu
belės taksus.

Pakeltu fėru šeima išmokė
tų mažiausia $30 iki $35 eks
tra begiu metų laiko.

Ar yra kita išeitis. Darbi
ninkų organizacijos, jų atsto
vai miesto taryboje, jų spau
da sako, kad yra. Kokia ta iš
eitis, teks pakalbėti apie tai 
ateityje. T-as.

Policistas Autobuse 
Nušovė Plėšiką

zatoriams.
Iš sveturgimiams ginti ko

miteto atsiuntė blankas aukų 
rinkimui. Dabar eina vajus už 
sukėlimą $25,000 apgynimui 
200 sveturgimių, kuriems ne
leidžia tapti Amerikos pilie
čiais. Kam jie prasikaltę? In
dustrijų, dirbtuvių savinin
kams. Jie organizuoja darbi
ninkus ir kovojo už geresnį 
gyvenimą visuomenei. Tai to
dėl juos noių ištremti iš šios 
šalies. Tūli išgyvenę daugiau 
pusės šimto metų mūsų šalyje 
ir šeimas išauklėjo.

Mūsų LDS 1-mos kuopos na
riai įvertino tą paaiškinimą, 
atjautė persekiojamiems ir 
daugelis aukavo jų gynimui.

Apie Bendro pikniko rengi
mą raportavo G. K. Tikietai 
jau padaryti, atnešė į kuopą. 
Mūsų kp. pasiėmė 50 tikietų iš 
anksto pardavinėti. Kaina, 
įskaitant taksus, 50c. įvyks 
rugpjūčio 23-čią, Woodsideje.

Kuopos .stovis: Ligonių vie
nas, eina prie susispendavimo 
7. Daug kartų mes prašome na
rių nedasileisti būti suspenduo
tais. Kas gi dėl to nukentės? 
Konstitucijos nurodymais, su
spenduotas negali gauti ligoje 
pašalpos nei pomirtinės. Taigi, 
draugai ir draugės, rūpinki
mės savais reikalais. Du mėne
sius praleidus, 3-me mokėkite, 
visuomet būsite gerame stovy
je. Kor. Jurgis Kuraitis.

South Ozone Park Vaizbos 
Butas pasiūlė porto autoritetui 
pravesti subway pagal Van 
Wyck Blvd, iki New York Air
port, pirmiau vadinto Idlewild. 
Už važiuotę juomi imti ekstra

'Išvyko Atostogų
Gavęs porą savaičių atosto

gų, dailininkas Robertas Fei- 
feris su žmona Elena ir sūne
liu Freddie išvyko į apylinkes 
pas artimuosius pasisvečiuoti 
ir pailsėti. Abu Feiferiai daug 
darbavosi meno srityje per vi
są žiemos sezoną. Fred is taip
gi neužsileidžia tėvams. Nu
liekamu nuo mokyklos laiku 
jis lankė Juozo Byrono vestą 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlę ir 
mokėsi vaidinti “Jonuko Li
ga,” kurį veikaliuką persta
tant jis buvo vienu iš geriau
sia atsižymėjusių berniukų.

Ona Balčiūnienė, Varpo ke
pyklos savininkė, šventes pra
leido Worcester, Mass., kur 
buvo nuvykusi j giminaičių 
vestuves. Grįžti, sako jinai, te- 

i ko subruktiems į vagoną, kaip 
silkėms. Tiek daug žmonių va
žiavo, jog gelžkelių firma su- 

I rankiojo kiekvieną supelėjusį 
; vagoną ir tai stokavo vietos.

Jai sugrįžus, vengdamas il
go nuovargio, prie to, mažai 
turėdamas laiko, Antanas Bal- 

: čiūnas su dukra Ruth skriste 
į išskrido į Toronto apsilankyti 
I pas savo brolį.

Laisvės kaimynas Frank Žu
kas, kriaučių atostogų proga, 
su šeima išvyko į svečius pas 
giminaičius ^Liužinus į Bing
hamton, N. Y. Abi šeimos yra 
Laisvės skaitytojai ir geri prio- 
teliai.

Laisvietis Roy Sidney'- - di
džiūnas, kitaip žinomas kaipo

Teks Balsuoti Del Fėro
New Yorko subway fėro 

klausimu miestavoji budžeto 
taryba kalbėjosi praėjusį pir
madienį, bet nieko nenutarė. 
Tačiau majoras’ skaito jo ko
misijos raportą priimtu, jeigu 
nieko nebuvo tarta prieš. Reiš
kia, piliečiams teks balsuoti 
kelti ar nekelti fėrą.

Lankėsi Kazys 
Danisevičius

Praeitą pirmadienį lankėsi 
LDS* raštinėje ir sykiu Laisvė
je waterburietis Kazys Dani
sevičius. Jis vyksta į “viršuti
nę” New Yorko valstijos da
lį, tai sustojo ir čia, nes turė
jo reikalų LDS raštinėje.

Prisiminęs, kad jis negalėjo 
dalyvauti Laisvės piknike, 
draugas Danisevičius sako:

—čia, va, bus Laisvei pen
kinė, — tai pabauda už ne
buvimą jūsų piknike.

Linkime draugui Danisevi- 
čiui laimingai praleisti atosto
gas pas savo brolį ant Par
mos !.

Profesorius Krienas, savo ato
stogų pradėjo žuvaudamas 
Canarsie pavandenyje. Neteko 
išgirsti, kaip jam pavyko, bet 
reikia daleisti, kad jam sekė
si. Jam viskas kita sekasi: 
raštai pavyksta, muzikoje ga
bus, spaustuvininkas taip pat 
geras ir šeimyną išaugino ga
bią.

Linkime visiems draugams 
gerai pailsėti. R.

nikelį.

MIRĖ
Josephine Mineikis, 53 m. 

amžiaus, gyveno 67 Hudson 
Ave., Brooklyne, mirė liepos 
6 d., Cumberland ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed-

- ford Ave. Laidotuvės įvyks lie
pos 9 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime a vy
rą ir sūnų, abu

Pažįstami ir

laidotuvėse.
■ Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Juozai.
giminės kvie-
koplyčioie ir

Rise, Stevens, viena iš daugelio gražuolių dainininkių 
ir žymiųjų muzikų, vaidinančių nepaprastoje muzika- 
liškoje filmoje “Carnegie Hali,”

v Charles Yuras, 60 m. am
žiaus, gyveno 123 Johnson A v., 
Brooklyn, N. Y., mirė liepos 6 
d., namuose, kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avė. Brook
lyne. Laidotuvės įvyks liepos 
9 d., 10 .vai. ryto, Šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nuliūdi
me brolį Petrą ir brolsūnį Al
bertą. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius S. Aromis-

Keturios dešimtys keleivių, 
važiavusių crosstown autobu
su praėjusį pirmadienį turėjo 
išgąstingą prietikį. Ir tai pasi
taikė ne kada pusiaunaktyje, 
o vidurdienyje ir ne kokiame 
miesto užkaboryje, bet prie 
W. 42nd St. ir Avenue of the 
Americas, New Yorke, kur 
mažiausia tikėtasi kokio plėši
kų pavojaus.

Jeigu kas šio prietikio dė
lei išsigando, visai negalima 
laikyti bailiu, kadangi bėgiu 
dviejų minučių autobuse pa

rleista dešimtis šūvių.
Įvyko maždaug taip: poli

cistas Daniel B. Murphy, 28 
m., įsi vi jo į autobusą įbėgusį 
plėšiką Joe N. Fernandez, 23 
m. Jis bego po apiplėšimo 
auksoriaus ir patekęs į busą, 
pasistatęs priešais save arti
miausią* keleivį, keleiviu užsi
dengęs save, šaudė į policis- 
tą. Policistas, rizikuodamas 
savo gyvastį, per žmones ne
šaudė, bet spraudėsi per pil
nutėlį busą artin prie plėšiko 
ir spėjo prieiti ir nušauti jį 
pirm pats krito nuo žaizdų 
apalpęs. 1

Murphy nugabentas į ligoni
ne, jo gyvybė pavojuje.

Pas nušautąjį Fernandez ra
do du revolveriu. O tuščiame 
buse, iš kurio išsigandę kelei
viai išbėgiojo jau po viskam, 
rasta skrybėlių, piniginių, už
rašams knygelių. Tuščią busą 
nugabeno į policijos stotį pri
buvę du kiti policistai.

padeIa-
Benjamin ii- Nellie Skublis

kai iš Richmond Hill, N. Y., 
nori išreikšti širdingą padėką 
draugams, kurie suruošė jiems 
surprizo “parę” paminėti jų 
25-kerių m. vedybinę sukak
tį.

Vlado ir Elenos Driskių ini
ciatyva “pare” buvo suruošta 
birželio 29 d., Driskių namuo
se, 123 Davis Ave., Kearny, 
N. J. žinoma, viskas buvo ruo
šiama slaptai. Draugams Sku- 
bliskams užėjus i “svečius” 
pas "dd. Driskius, . pasidarė 
nuostabu, kuomet juos netikė
tai prie durų pasitiko muzi
kantai.

Tad šia proga, Benjamin ir 
Nellie Skubliskai nori širdin
gai padėkoti sekamiems arti
miems draugams už puikias 
dovanas: Kari ir May Ches- 
nai, Brooklyn, N. Y., Tom ir 
Ann Mitkus, Newark, N. J., 
Waiter ir Helen Driskus, 
Kearny, N. J., Alex ir Jose
phine Simonavičiaip Newark, 
N. J., Walter ir Isabele Dillis, 
E. Orange,. N. J., Aldona Ta- 
melis, Woodhaverf, N.' Y. Taip
gi už puikią elektrinę lempą, 
kurią įteikė bendrai visi sve
čiai.

Dėkoja pagelbininkams Ta
rnui ir Onai Mitkams, - New
ark, N. J., gaspadinei Mrs. 
Norbutięnei, No. Arlington, N. 

[ J., patarnautojoms Virginia 
Driskus, Laura Mitkus ir Jean.

Svotui Tarnui Mitkui už pui
kias vaišes ir svočiai Josephine 
Simonavičienei už’ puikų tor
tą.

Svečių dalyvavo iš* New 
Jersey ir New Yorko valstijų.

Apart puikios “pares,” 
draugai Skubliskai džiaugė
si, kad jų sūnus Benjaminas, 
kuris tarnauja Dėdės 'Šamo 
laivyne, gavo special) leidimą 
parvykti namon iš Norfolk, 
Va., dalyvauti tėvų “parėj” ir 
praleisti kelias dienas atosto
gų su tėvais. Jis neužilgo iš
vyks į Europą ir North Afri
ca.

Benjamin ir Nellie Skublis
kai yra pažangūs žmonės, to
dėl juos gražiai pamylėjo jų 
artimi draugai. Skubliskai pa
dovanojo dienraščio Laisvės 
reikalams $5 ir įstojo į Lietu
vių Radio Klubą su $10.

Linkime jiems laimingai su
laukti 50-nio - auksinio jubi- 
lėjaus vedybiniame gyvenime.

Rep.

MARIA MONTEZ 
filmoje “Atlantis” vaidina ro
lę žiaurios karalienės Antinea, 
kuri 50 savo meilužių nužudė.

Liepos 7-tą laivas Henry Gib
bons atgabeno dar 168 karo 
nuotakas ir jų kūdikius.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas jVyks liepos 10 
d., Laisvės salėje ,419 Lorimer St., 
8 v. v. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turėsime atlikti svarbų rei
kalą, nominuoti viršininkus j LLD 
Centrą 1948 metams.

Kurie dar nepasimokėjote duok
lių už 1947 m., ateikite pasimokėti. 
.Gausite knygą "Prisikėlusi Lietuva” 
ir žurnalą "Šviesa,” 2-ras numeris. 
— G. K., org. (157-158)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis furnišiuotas 

kambarys. Galima lengvus valgius 
pasidaryti. Visi įtaisymai, gesas, 
karštas vanduo, kabinetai. Prašome 
kreiptis po antrašu: 200 South 2nd 
Street, Brooklyn, N. Y. (15'/-159)

REIKALAVIMAI
Reikalingi 4 ar 5 kambariai, garu 

šildomi ar be garo. Pageidaujama 
Queens ar Brooklyne, kur nors. Šei
ma gavo pranešimą nuo savininko, 
kad tuoj turi apleisti dabartinius 
kambarius. Kas žinote arba turite
kambarius, malonėkite pranešti se
kamu antrašu, būsime labai dėkingi. 
Peter Skučas, 282 Union Ąve., 
Brooklyn, N. Y. (156-157)

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6888 
221 South 4th Street

Valandos: J
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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.

LLD 1 Kuopos Susirin
kime Bus Daug Naujo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinkime 
šį ketvirtadienį, liepos 10-tos 
vakarą, Laisvės salėje, turėsi
me trumpą pasikalbėjimą 
apie biznio reikalu*, diskusuo- 
sime apie mūsų šalies viduji
nę ir užsienių - politiką ir no
minuosime LLD Centro valdy
bą 1948-9 metams.

Visi 1-mos kp. nariai būti
nai ateikite. Kurie dar nemo
kėję duoklių už 1947 metus, j 
ateikite pasimokėti, gaukite | 
knygą “Prisikėlusi Lietuva” ir 
žurnalo ^‘šviesos” numerį an
trą.

Oj*g. G. Kuraitis.

Pradėjo Valyti UN 
Centrui Žemę

Liepos 8-tą, su iškilmingo
mis ceremonijomis, prasidėjo 
darbas nugriauti Jungtinių 
Tautų Centro plote esamus 
pastatus prie 1st Avė. ir 42nd 
St.

' Nuvalymas šešių blokų tarp 
4 2nd-48th Sts. ir 1st Ave.-East 
River imsiąs apie 4 mėnesius 
laiko ir lėšuos $300,000.

O pirmiausi naują pastatą 
tikisi turėti gatavą 1948 me
tų rudenį.

Shanghai. — Amerika at
siuntė Chinijai dar 100 gar
vežių (lokomotyvų).

Staten Islande areštuota 23 
metų amžiaus mergina jai ban
dant iškeisti $1,181 vertės če
kį, kuris, antot policijos, buvęs 
vogtas.

Colorado Springs, Colo.— 
Trenkė perkūnas į arklių 
lenktynių stadiumą ir su
žeidė 50 žmonių.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

B AR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

I GREEN STAR BAR & GRILL
I LIETUVIŠKAS KABARETAS
I 1 1
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
I pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

H > ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS. i
"• Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
1
I 1

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus, pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-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 pare. Pra
šome užeiti .pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais ■ aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.

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

Branzalįetai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

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 StM ąrti Graham Ave., Brooklyn.

g pU8l,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liepoj 0, 1947




