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Palestinos Kompartija, pa
sirodo, visą reikalą ima esmi
niai ir bešališkai: dėl Palesti
nos žmonių vargų ir nelaimių 
vyriausias kaltininkas yra An
glijos imperializmas.

Dėl. anglų imperialistų ly
giai kenčia žydai ir arabai, sa-

I Fašistai Šaukia Jungtines 
Tautas Užpult Balkanų 

Demokratijas

Trečiadienis, Liepos-July 16, 1947

NANKING, Chinija. — 
Chinų komunistai daro ap
supimo žygius prieš Chiang 
Kai-sheko tautininkus Ta- 
ierchwange ir grūmoja ka
riniam tautininkų centrui, 
Suchowo didmiesčiui. Ko
munistai atgriebė Tsinana, 
Šantungo provincijos sosti
ne, ir užėmė Taian miestą, 
33 mylios į pietų rytus nuo 
Tsinano. i

Chiang Kai-shekas išme
tė iš komandos Mandžuri- 
joj generolą Tu Yu-mingą 
todėl, kad chinų komunistai 
atėmė iš gen. Tu tautininkų 
didžiulius to krašto plotus. 
Be to, generolas Tu kalti
namas už suktybes.

šūkis Sutraukyt Diplomati
jos Ryšius su Sovietais
WASHINGTON. — Re

publikonas kongresmanas 
N. M. Mason ragino Jung
tines Valstijas sutraukyti, 
diplomatinius ryšius su So
vietais ir “izoliuot (ati
tveri) Rusiją nuo 
šaulio ir tol laikyt ją ati
tvertą, iki Rusija sutiks 
bendradarbiauti su kitomis 
šalimis” (Amerika - Angli-

gariją. Jie pasakoja, būk 
tos šalys siunčia ginkluotus 
būrius karui prieš* monar- 
chistus.

tams, tai jie, girdi, galės 
nuslinkti Į Sovietų įtaką. O 
jeigu taip atsitiktų, tai, pa
sak Marshallo, būtų blogas 
dalykas “mūsų šalies gero
vei ir saugumui ateityje.”

PHILADELPHIA, Pa. — 
CIO Maisto, Tabako ir Že
mės Ūkio Darbininkų Uni
ja neduos jokių klausimų 
spręsti naujajai valdiškai 
Darbo Santykių Komisijai, 
pareiškė tų darbininkų su
važiavimas. Naujoji komi
sija yra įsteigta vykdyti 
prieš-darbininkiškam Taf- 
to-Hartley’o įstatymui. Ši 
DarboSantykių Kbmisija 
yra samdytojų įnagis prieš 
darbininkus, kaip sako tų 
darbininkų priimta rezoliu
cija. Suvažiavimas atsto
vauja 100,000 darbininkų.

Kelios kitos CIO unijos 
taipgi atmetė naujosios ko-

Valdininkas Prieš Maisto 
Paramą Lenkijai ir 
Kitiems Sovietų Draugams

WASHINGTON 
rikos žemdirbystės sekreto
rius Clinton P. Anderson 
patarė, kad Jungtinės Vals
tijos neduotų daugiau- mai
sto paramos Lenkijai, Če- 
choslovakijai ir kitoms tau
toms, palaikančioms drau
giškus santykius su Sovietų 
Sąjunga. Anot Andersono, 
tegul Rusija jas šelpia.

WASHINGTON 
republikonaį, kongresmanai 
šaukė sutraukyt diplomati
jos ir prekybos ryšius su 
tais kraštais^, kurie nedaly
vauja Paryžiaus konferen
cijoj dėl Marshallo plano 
Europai.

Trumano ir Kukluksų Mokymai 
Tie Patys, Sako Jų Galva '

Pirmadienį, liepos 14 d., 
mirė Mrs. Anna Milčius, 
žmona Augusto Milčiaus, 
gyvenusi 855 Clifford Ave. 
Pašarvota laidotuvių direk-

SALT LAKE CITY, 
Utah. — Valstybės sekreto
rius Marshallas ragino šią 
šalį planingai ir duosniai 
remt vakarinės Europos 
šalis, atspirčiai prieš Sovie
tų Sąjungą. Kalbėdamas 
gubernatorių konferencijo
je, Marshallas įspėjo, kad 
jeigu Amerika neduos gana 
medžiaginės paramos va
kariniams Europęs kraš-

agentūros ONA
Athenuose

Stetsonas Kennedy, auto
rius knygos Southern Ex
posure.

Kennedy tyčia įstojo į Ku 
Klux Klaną. Jis norėjo iš 
vidaus . patirti tų ameriki
nių fašistų veiklą. Kenne
dy taip .gabiai pridengė sa
vo tikslą, kad buvo pakel
tas į kukluksų organizato
rius.

Dabar jisai sakė reporte
riams: Kukluksų vadai pri
pažįsta, jog Trumano mo
kymas prieš bolševizmą ir 
komunistų persekiojimas iš 
valdžios 'pusės sutinka su 
Ku Klux Kldno obalsiu: 
“Kovot prieš komunizmą.”

Ablavos prieš Unijų Vadus 
ir Demokratinius žmones

ATHENAI. — Graikijos 
žandarai areštavo dar 2,000 
unijų vadų" ir demokratinių 
graikų; taigi per savaitę 
suėmė jau *6,000 laisvesnių 
graikų.

ko komunistai. Jie stoja už ne 
priklausomą Palestiną, kurio 
je turėtų būti 
tautom

Tegu anglai pasitraukia iš 
Palestinos, tegu palieka visą 
reikalą spręsti patiems Pales
tino^ gyventojams, — viskas 
gražiai išsispręs ir abi tautos 
galės sukurti laimingą gyve
nimą. *

Ar jūs manote, Bevinai to 
klausys ?

Progresyviai Piliečiai 
Reikalauja Suvalstybint 
Geležinkelius ir Kasyklas

LOS ANGELES, Cal. — 
Progresyvių Amerikos Pi
liečių organizacijoj pirmi
ninkas Robertas W. Kenny 
savo kalboj reikalavo, kad 
Amerika perimtų į valdžios 
nuosavybę geležinkelius, 
Tkasyklas ir atominės jėgos 
įrengimus. * ■'>

Įdomų pareiškimą
Palestinos Komunistų Partijos 
vadai Jungtinių Tautų komisi
jai, tyrinėjančiai tenaitinę pa-

Fašistiniai - karališkoji 
Graikijos valdžia atsišaukė 
į Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kad tuojau pavar
totų karines jėgas prieš Al
baniją, Jugoslaviją ir Bul-

Lenkijos Pasipriešinimas
PARYŽIUS. — Lenkija 

ypač todėl atmetė pakvie
timą į konferenciją dėl 
Marsįiallo plano, kad tas 
planas pirmoje vietoje sten
giasi iš naujo atauginti ir 
sustiprinti Vokietijos ūkį, o 
ne tų kraštų ūkį, kurį na
ciai nuteriojo.

misijos “patarnavimus, 
nes per derybas su samdy 
tojais “galima daugiau lai 
mėti.”

Maisto ir Tabako Darbininkai 
Atmeta T aito - Hartley Įstaigą*

NANKING, Chinija. — 
Chinų komunistai per savo 
radiją iš Shensi provincijos 
atsišaukė į Chinijos žmo
nes, kad nuverstų Chiang 
Kai - sheko diktatūrą ir 
įsteigtų žmonišką valdžią, 
sudarytą iš visų demokrati
nių partijų. Komunistų ra
dijas smerkė Chiang Kai- 
sheką ir jo sėbrus valdovus 
už paliaubų sutarties sulau
žymą ir už naminio karo 
panaujinimą prieš komunis
tus. Dėl to, girdi, Chian- 
gas ir jo šaika turėtų būti 
baudžiami kaip karo krimi
nalistai.

versitelo studentas.
Tarnaudami armijoj, jie

du dirbo kaip technikai ta
me atominiame fabrike. 
Abudu sakosi tik dėl pa
prasto žingeidumo pasiėmę 
iš ten tūlus nesvarbiais at
rodančius dokumentus. Da
bar visi tie dokumentai su
grąžinti valdžiai. Supranta
ma, kad šiedu ex-saržentai 
neišdavė jokių atominių se
kretų jokiem svetinių kraš
tų agentam.

mos reikia tam ar kitam 
kraštui.

Sovietų ' atstovybė toje 
trijų ministrų konferenci
joje nurodė, jog tokie pa
siūlymai yra noras kištis 
į vidujinius Europos valsty
bių reikalus, varžyti jų pre
kybą ir tuo būdu padary
ti šių valstybių ūkį pri
klausomą nuo'Amerikos.

Sovietų ministras reika
lavo paaiškinimų kas liečia 
laukiamas paskolas iš Jung
tinių Valstijų ir siūlė tokią 
programą, kuri užtikrintų 
visiems europiniams kraš
tams ūkinę ir politinę ne
priklausomybę . Anglijos ir 
Franci jos ministrai atmetė 
sovietinius reikalavimus ir 
pasiūlymus. Štai kodėl So
vietų ministras turėjo ap
leisti tą konferenciją.

“Tad, parodo, kad komunis
tų agentų visose Amerikos 
įstaigose ir visur yra privisę.”

Nesistebėsime,' kai išgirsime 
tokią kunigų Draugo dejonę: 
komunistų yra privisę ne tik 
pekloje, čyščiuje, bet ir dan
guje ir jie’ ten varo savo “pik
tą propagandą.”

Nesistebėsime, kai kunigai 
reikalaus, kad ir danguje bū
tų pritaikyta “Trumano dokt
rina.”

Sovietų delegatas Jungtinių 
Tautų Atominės jėgos ko
misijoje, Andrius Gromyko, 
pareiškė, kad jeigu iš tikrų
jų norima tarptautiniai 
kontroliuot atominę jėgą, 
tai visų pirma tifl’i būti su
naikintos atominės bombos 
ir uždrausta atominių gin
klų dirbimas ir vartojimas. 
Atominė jėga turi būti iš
vystoma tik civiliams žmo
nių reikalams, sakė jis. O 
jei Amerika pasilaikys 
atom-bombas, tai nebus jo
kia" kontrolė.

WASHINGTON. — Tapo 
suimti du buvusieji armijos 
saržentai, Ernest'D. Wall
is, ir Alexander von der 
Luft, už tai, kad jiedu pa
ėmė kai kuriuos popierius 
ir fotografinius paveikslus 
iš atominių bombų dirbyk- 
los Los Alamos, New Mexi
co. Jiedu laikomi teismui 
po $10,000 užstato vienas 
ir kitas. Wallis yra foto- 
grafistas Chicagoj, o von 
der Luft—Princetono Uni-

. Retas operų lankytojas nė
ra matęs ir girdėjęs “Boris 
Godunovo” — žymaus rusų 
kompozitoriaus Mussorgskio 
operos.

Tūli žmonės Tarybų Sąjun
goje buvo besisiekią šią ope
rą pataisyti, ištraukiant iš jos 
kai kurias scenas, kaipo reak
cines.

Tačiau dienraštis “Pravda” 
griežtai išstojo prieš tai, saky
damas, jog “Boris Godunovas” 
meniškai atvaizduoja anų lai
kų Rusijos žmonių jausmus ir 
požiūrius ir dėl to tenka pa
likti opera čielybėje.

ATLANTA, Ga.—Balta
sis šerifas Herrington nu
šovė 65 i metų negrą B. 
Smithą, girdi, jtodėl, kad tas 
negras neleidęs areštuot sa
vo sūnų, 17’metų berniuką. 
Praeitą savaitę ^kalėjimo 
viršininkas Brunswicke su
šaudė 7 negrus kalinius 
būk dėl to,ekad jie mėginę 
pabėgt iš kalėjimo ir kitus 
išvest.

S. Caroline j baltieji ap
šaudė negrus Boy Scouts ir 
sužeidė tris?

WASHINGTON. — Pen
kiolika senatorių inešė kon- v v
gresui sumanymą atšaukti 
prieš-darbininkišką Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Šiam 
sumanymui vadovauja de
mokratai senatoriai Pep
per, Glen Taylor, James 
Murray ir newyorkietis se
natorius Robertas Wagner. 
Prie sumanymo prisidėjo ir 
du republikonai — Wayne 
Morse ir William Langer. 
Tuo pačiu laiku ir kongres- 
manų grupė, vadovaujama 
demokrato Johno Lesinskio, 
įteikė kongresui biliu. rei
kalaujantį panaikint Tafto- 
Hartley’o vergijos įstaty
mą prieš unijas.

‘ STOCKHOLM, Švedija.— 
Sovietų Sąjtmga' atsiuntė 
Švedijai notą, kurioje aiški
na, kodėl užsieninis Sovietų 
ministras Molotovas aplei
do pasitarimus su Anglijos 
ir Francijos užsienio reika
lų ministrais Paryžiuje dėl 
Marshallo plano ūkiui-pra- 
monei gaivinti Europoje. 
Suprantama, jog . Sovietai 
pasiuntė tokią notą ir tryli
kai kitų mažesnių kraštų, 
dalyvaujančių dabartinėje 
Paryžiaus konferencijoje. 
Sovietų nota sako:

Anglijos ir Francijos mi
nistrai buvo iš anksto pasi
darę tam tikrus tarimus 
amerikiniam Marshallo pla
nui remti ir slėpė tuos tari
mus nuo Sovietų ministro.

Marshallo plana# neužti
krino paramos visoms jį 
priimapčiom šalim ir nesa
kė, kokiomis sąlygomis 
Amerika duotų paskolos 
toms šalims. Tačiaus Ame
rika rągino įsteigti vado
vaujantį europinių kraštų 
komitetą; kuris apskaičiuo
tų kiekvieno krašto gam
tos turtus, fabrikų ir lau
ko ūkio našumą ir nusa
kytų, kiek amęjįkinės para

žinių 
respondentas 
chard Mowrer primena:

“Greta viso to, policija bu
vo pasiųsta areštuoti tuos as
menis, kurie jau yra mirę prieš 
kelerius metus. . . ”

Areštuoti negyvus, — kaip 
tai išaiškinti?

Šitaip: Graikijos valdžia tu
ri “neištikimųjų” sąrašą, pa
liktą vokiečių, kai jie Graikiją 
buvo okupavę.

Buvo areštuotas vienas as
muo, kuris dirba Jungt. Vals
tijų Informacijų Teikimo Įstai
goje. Tik Įsikišus amerikiniams 
valdininkams, tasai pareigūnas 
buvo paleistas.

Mr. Mowrer 
kijoje vidurys 
žmonės stoja 
(liaudimi), kiti 
siais (fašistiniais 
tais).

Amerikos vyriausybė remia 
ir palaiko pastaruosius. . .

, Apie mirtį pranešė gra- 
borius George J. Savage.
• Velionė buvo uoli Tarybų 
Lietuvos ^žmonių rėmėja, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto talkininkė.' Nu- 
kentėjusiem^ nuo karo ir 
hitlerininkų okupacijos Lie
tuvos žmonėms ji numezgė 
600 sveterių, kaip pranešė 
suvažiavimui Rochesterio 
organizacijų delegatė Beke- 
šienė.

Mezginiai — ne vienintelė 
jos parama Lietuvai. Jinai 
duosniai parėmė kiekvieną 
tam tikslui prambgą, kiek
vieną rinkliavą.

Ramaus atilsio draugei 
Milčienei! Užuojauta ve
lionės našliui Augustui Mil- 
čiui. . -,

Graikija i 
muose laikraščių puslapiuose. 
Tos šalies liaudis, pastiprino 
savo kovas prieš fašistinius 
monarchistus. Athenuose “lau
kiama ko nors nepaprasto,” 
sako žinių antraštės.
/Praėjusią savaitę 

Graikijoje, kur valdo monar
ch istai, Įvyko daugybė areš
tų: tūkstančiai asmenų suim
ta, sukišta Į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas.

Tūkstančiai dar bus suimta.
Areštuojami k o m u n i štai, 

areštuojami socialistai (kai
rieji), areštuojami Sofulio va
dovaujamos liberalų partijos 
nariai 
niai!.

ONA MILČIENE

toriaus George Savage Fu
neral Home, 1080 North St. 
Kūną išlydės ketvirtadienio 
rytą, liepos 17-tą, 8:30 vai., 
į Šv. Jurgio bažnyčią, o iš 
ten į H61y Sepulchre kapi
nes. / ‘

Chicagos kunigų Draugas 
aimanuoja:

“Amerikos militarines oku
pacijos zonoj Vokietijoj karo 
departmento personale dirbę 
ir dirbą komunistuojantieji ir, 
net tiesioginiai su komunistų 
veikla susirišę žmonės. Komu
nistų esą ir vokiečiams leidžia
mų laikraščių redakcijose ir 
Nuerenbergo teismo amerikie
čių advokatų tarpe ir tiesiogi
nių militarinių pareiąūnų tar-

pnmena: Grai- 
nyksta; vieni 
su kairiaisiais 

— su dešiniai- 
monarchis-

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas atsišaukė į ang- ' 
lies ir plieno kompanijas-A o 
nekelt kainų dėl to, kad 
minkštųjų angliakasyklų , 
mainieriams pakelta alga 
po $1.20 dienai. Preziden- ‘ 
tas priminė, jog tos kompa
nijos iki šiol turėjo stam
bių pelnų.

Tačiaus vidutinės anglies 
kaina Pittsburgh© srityje 
jau pakelta $1.20 tonui, o 
geresnioji, “bedūminė” an- -Į 
glis pabranginta dviem do
leriais. Plieno fabrikantai < 
tuo tarpu planuoja pakelt 
jo kainą penkiais doleriais 
tonui. • •

Graikijos Valdovai 
Kursto Karą prieš 
Graiką Kaimynus

Fašistiiojanti Graikijos Valdžia Šaukia Jungtines Tautas 
Karan prieš Graiką Partizanus; Suėmė 6,000 Demokratų
ATHENAI, Graikija, liep. 

15.—Graikijos monarchistų 
valdžia paskleidė pasaką, 
girdi, apie “naują įsiverži
mą” iš Albanijos' į Graiki
ją; sako, būk 2,500 albanų 
ir graikų partizanų puolę 
monarchistus ties Kalpaki 
miesteliu ir maršuoją ar
tyn loanninos miesto, Už 25 
mylių nuo Albanijos rube- 
žiaus.

Monarchistų Provokacija
TIRANA, Albanija.—Al

banijos premjeras Enver 
Hoxha pareiškė, jog Ameri
kos ir Anglijos reakcinin
kai stengiasi iššaukti susi
kirtimus palei sieną tarp 
Graikijos ir Albanijos; jie, 
girdi, ieško priekabės nau
jam karui. Albanų valdžia 
užginčijo Graikijos fašistų 
išmislus, būk albanai drau
ge su graikų partizanais iš
siveržę iš Albanijos į Grai-

Areštuojami Mirę Žmonės
“Kaip Danguje, Taip ir

Žemėje.”
Dėl “Boris Godunovo.”
Kam Turi Priklausyti

Palestina?
Rašo R. MIZARA
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Diktatūra ant Vakarinės Europos
Paryžiaus šešiolikos europinių šalių konferencija ei

nanti labai sklandžiai, nes joje nedalyvauja Tarybų Są
junga.' Taip teigia mūsų šalies komercinė spauda.

Kitaip nė būti negali. Tos mažos šalys, kurios ten 
susirinko, ištikimai klauso Anglijos ir Francūzijos. Vis
ką padaro ir nutaria Bevin ir Bidault.

Konferencija suorganizavo taip vadinamą “Coopera
tion Committee,” į kurį įeina po vieną atstovą iš kiek
vienos šalies. Bet šis komitetas neturės jokios galios. 
Tikra galia priklauso šio komiteto pildomajam komite
tui, kurį sudarys anglai ir francūzai. Per šį pildomąjį 
komitetą Amerika teiks Europai pagalbą.

Kaip diena aišku, kad čionai yra uždedama ant va
karinės Europos diktatūra. Ko negalėta pasiekti “Tru
mano doktrina,” siekiama laimėti “Marshall planu.”

PAKAITA DAILY W0RK- 
ERIO REDAKCIJOJ .

Daily Worker praneša, 
kad ligšiolaikinis jo re
daktorius Morris Childs pa
sitraukia iš redaktoriaus 
pareigų; jo vietą užima 
John Gates.

Morris Childs pasitraukia 
dėl nesveikatos,—gydytojas 
įsakė jam pasitraukti ir pa
silsėti. Maskvos Konferen
cijos metu Morris Childs 
buvo Maskvoje, aprašė kon
ferencijos eigą ir, grįžęs, 
parašė keletą įdomių strai
psnių apie Tarybų Sąjun
gos žmonių buitį.

Naujasis redaktorius yra 
dalyvavęs Ispanijos kare, 
buvo Tarptautinės Briga
dos nariu. Antrojo pasauli
nio karo metu jis tarnavo 
Jungt. Valstijų kariuome
nėje — 101-mojoj Lakūnų 
Divizijoje. Be to, John 
Gates yra USA Komunistų 
Partijos Nacionalinės Ta
rybos narys ir gabus žurna
listas.

Rytinėje Europoje- Prekybos Sutartys
Tos europinės šalys, kurios nepasiuntė delegatų į Pa

ryžiaus konferenciją, uoliai organizuoja savitarpinės pa
galbos sistemą. Centre tos sistemos, aišku, stovi di
džioji Tarybų Sąjunga su savo beveik neišsemiamais 
gamtinių turtų šaltiniais ir su beveik neribotomis eko
nominėmis galimybėmis.

Tarpe Čechoslovakijos ir Tarybų Sąjungos pasirašy
ta prekybos penkerių metu sutartis. Tarpe abiejų ša- 

, lių prekių pasikeitimas pasieks šimto milijonų dolerių 
vertės. Taip paį pasirašyta prekybos sutartis tarpe Ta
rybų Sąjungos ir Bulgarijos. Ten prekių pasikeitimas 
pasieks 87 milijonų dolerių vertės. Tarpe Vengrijos ir 
Bulgarijos prekybos sutartis bus dešimties milijonų do
lerių vertės. Plati Rumunijos delegacijos pribuvo į Bul
garijos sostinę Sofiją tartis prekybos reikalais. De
legacija buvo labai draugiškai pasitikta. Abi šios šalys 
norinčios taikoje gyventi ir bendradarbiauti.

Prekybos reikalais pasitaffhiai tarpe Suomijos ir Bul
garijos duosią sutartį greitoje ateityje.

Laukiama paskelbimo labai plačios prekybos sutarties 
'tarpe Čechoslovakijos ir Lenkijos. Pagal tą sutartį, 
Čechoslovakija suteiks Lenkijai labai reikalingos pra
monei mašinerijos, o iš Lenkijos gaus anglies.

Ir taip savitarpinėmis ekonominėmis ir prekybos jė
gomis rytinės Europos kraštai stengsis atsistatyti be 
Amerikos kapitalo diktavimo. Tai gal, žinoma, ims 
daugiau laiko ir pareikalaus didesnių pasiaukojimų, 
tačiau tos šąlys jausis tikrai laisvomis. Tos šalys, rei
kia pripažinti, puikiai mato, kokioje tragiškoje padė
tyje “Trumano doktrina” ir “Marshall’planas” pastatė 

- Graikiją. Jei ne Amerikos ir Anglijos kišimasis į Grai- 
. kijos vidinius reikalus, tos šalies žmonėms šiandien ne

reikėtų kentėti civilinio karo žaizdas.

Egyptas ir Sudanas
Egypto vyriausybė įteikė Jungtinių Tautų Saugumo 

'Tarybai reikalavimą, kad Taryba priverstų Angliją išsi
kraustyti iš Egypto ir Sudano. ^Anglijos ginkluotų jė
gų buvimas Egypte ir jos viešpatavįįnas Sudane, rei
kalavimas sako, nesuderinama su

PARTIJOS IR PARTIJA
Uruguajiečių “Darbe” 

randame tokį skaitytojo 
laišką:
- Drauge Redaktoriau :

Pavelykite ir man pareikš
ti vieną pastebėtą dalyką. 
Urugvajuje prieš kiekvienus 
rinkimus pridygsta, kaip gry
bų. po lietaus, klubų Įdubėlių, 
komitetų komitetėlių. Visi jie 
būna gausiai apšviesti, pla
čiai atidarytomis durimis ir 
langais, aprūpinti garsiais 
mikrofonais, per k u r i u o s 
smarkiai šūkaujama prieš so- 
cialę neteisybę, prieš pragy
venimo brangumą ir žadama 
visa tai atitaisyti po rinkimų, 
jeigu jų kandidatai bus iš
rinkti.

Ant rytojaus po rinkimų 
į;os patalpos uždarinėjamos ir 
apleidžiamos. Net ir didžiuo
se partijų centruose nesima
to gyvybės ženklo. Visi pa
žadai už geresnį būvį, už ly
gybę, tepasi laiko iki rinkimų 
dienos.

Tačiau yra viena partija, 
kuri ir prieš -rinkimus ir po 
jų įtemptai organizuoja liau
dies mases, jom išeitį rodo 
kovoje prieš spekuliantus, 
prieš didžiuosius dvarponius, 
prieš imperialistų kišimąsi. 
Kviečia visas’ demokratines 
jėgas į vienybę. ,

ši partija neuždaro savo 
patalpų ir po rinkimų.

Tokia vienintelė partija yra 
Komunistų partija.

Ar neverta visiems įsidė
mėti šį didelį skirtumą?

gų buvimas Egypte ir jos viespatavunas budane, 
kalavimas sako, nesuderinama su .Jungtinių Tautų čar- 
teriu. Visos derybos dėl anglų išsikraustymo iš Egypto 
nedavė teigiamų rezultatų. Darbiečių atėjimas prie val
džios nepakeitė Anglijos imperialistinių siekimų tame 
pasaulio kampe.

Ką į tai atsakys Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, 
dar per anksti Spręsti. Tačiau labai daug tikėtis neten
ka. Amerika neišdrįs arba nematys reikalo pritarti 
Egyptui^iries Angliją. O Amerika ir Anglija Saugumo 
Taryboje sudaro daugumą, nes nei Francūzija, nei Čhi,- 
nija prieš jas neišstos. Kasdien vis aiškiau darosi, kad 
Jungtinės Tautos yra bejėgės pasipriešinti suvienytiems 
anglų ir amerikiečių interesams. Kąip ilgai' tie interesai 
vlikia išvien, taip ilgai jų vaidmuo yra nulemiamas.

PATARIA BŪTI. ATSAR
GIEMS SU PABĖGĖLIAIS

Uruguajiečių Darbas (š. 
m. geg. 24 d.) žymi, kad 
Montevidejųje išeidinėjąs 
dienraštis “EI "Pais” iš
spausdino įdomų straipsnį 
po antrašte: “Atsargiai 
___________________ L__________________  

Palestinos Komunistai
Jungtinių Tautų Palestinos Tyrinėjimo Komisija išgir- 

t do balsą ir Palestinos Komunistų Partijos. Palestinos ko
munistai reikalauja, kad iš Palestinos be jokio delsimo 
anglai kraustytus! laukan. Jų ten buvimas, jie sako, 
erzina lygiai žydus ir arabus. Anglams išsikrausčius, 
žydai ir arabai surastų bendrą kalbą ir įsteigtų Pales
tinoje žydų-arabų valstybę.

Iš to galima spręsti, kad Palestinos komunistai prie- 
. šingi Palestinos padalinimui į dvi valstybes. Kraštas 

per mažas ir biednas dėl dviejų valstybių. Abi tos ma
žos valstybėlės, aišku, būtų kontrolėje ir įtakoje di
džiųjų valstybių, pirmoje vietoje — Anglijos. Jos nebū
tų bepriklausomos šalys nei ekonominiai, nei politiniai.

Palestinos Komunistų Partija susideda iš žydų ir ara
bų. Toje partijoje abi tos tautos gražiai sutelpa ir su
gyvena. Tuo būdu komunistai nemato priežasties, ko
dėl visi abiejų tautų žmonės negalėtų draugiškai sugy
venti ir bendradarbiauti vienoje valstybėje.

CIO uniją viršininkai susirinko i uždarą sesiją studijuoti Taft-Hartley įstatymą n 
ir išsidirbti būdus koyai už jo atmetimą. P rezideritas Philip Murray pareiškė, Jog iš
naudos visus galimus būdus “prieš biliaus politinius varžtus/’ Iš kairės: Textile 
Workers prez. Emil Rieve," Amalgamated Clothing Workers prez. Jacob S. Potofs- 
ky Murray, generalis patarėjas Lee Pressman, United Auto Workers vice-prez. R.
J. Thomas. ' ’ /

Reikia Atrinkti . Emigran
tus.” Tame straipsnyj, sa
ko Darbas, “El Pais” prie*- 
mė Uruguayans Lietuvių 
Centro delegacijos įspėjimą 
ryšium /SU avantiūristo Ša- 
cikausko ruošiama nauja 
afera, kurią jis pradėjo su 
pagarsinimu, “jog visi lie
tuviai pabėgėliai esą ‘pui
kūs žemdirbiai,’ kuriuos 
Ūruguajui verta parsiga
benti «iš vakarų Vokietijos 
ir kitų valstybių.”

Toliau’Darbas rašo:

Žinant šacikausko pavo
jingą veiklą, ĮJLC nutarė pa
siųsti savo delegaciją) į minė
to dienraščio redakciją ir jai 
šį klausimą objektyviškai nu
šviesti, kad išvengus kontūzi
ju, kuriomis bandoma su
klaidinti šio krašto ateivių 
reikalų autoritetus. “El Pais” 
redakcija maloniai priėmė 
pažangiųjų lietuvių delegaci
ją, ją nufotografavo ir aty- 
džiai išklausė jos perspėji
mus. Už kelių dienų pasirodė 
mūsų delegacijos patriotinga 
nuomonė, lydima pačios re
dakcijos nuodugniu komen
taru. Delegacija nurodė, jog j konferencijai nepranašauja 
Lietuvos pabėgėlių .tarpe ran
dasi didžiausių karo nusikal
tėlių, kurie per savo agentus 
stengiasi pasprukti nuo tei
singumo rankos ir pasislėpti 
Pietų bei šiaurės Amerikoje.

“EI Pais” dadėjo ir tą mū
sų pasiūlymą, kad parsi
kviesti lietuvius emigrantus, 
privalo nurodyti moraliai 
švarūs asmenys bei draugi
jos, veikiančios mūsų koloni
joje, bet ne kokio nors avan
tiūristai, kaip “daktaras” 
Šacikauskas ir jam panašūs.

“A. L. Balsas” ir šį kartą 
apsidžiaugė, kad šacikaus
kas minėtame dienraštyje 
užsistojo už “vargšus” lietu
vių tautos išdavikus, pabėgu
sius į Vakarų Vokietiją. z '

• Uruguajaus Lietuvių 
Centras atlieka gerą darbą 
painformuodamas to krašto 
visuomenę apie tikrą padėtį 
su pabėgėliais.

IR KANADOJE
SU BUTAIS PRASTAI

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rąšo:

Toronte paaiški, kad na
mų statybos programa šiais 
metais labai prastai eina. 
Tiktai du trečdaliai būsią pa
statyta. Kyla klausimas, ko
dėl taip yra? Kodėl negali
ma pastatyti tiek namų, kiek 
reikia?

šį klausimą atsakyti labai 
sunku. Vieni skundžiasi sto
ka medžiagos. Kiti teigia, 
kad namai per aukštai paki
lo ir nebegalima įpirkti, tad 
statytojai nebestato tiek 
daug.

Gali būti visokių kliūčių. 
Kompanijos, kurios verčiasi 
iš aukštų rendų, aišku, ne
nori, kad būtų daug namų 
pristatyta. Trūkumas namų

ganizuoti Vakarus, izoliuo
jant Tarybų Sąjungą ir tas 
valstybes, kurios yra arti
muose santykiuose su Tar. 
Sąjunga: Balkanus, Lenki
ją, Suomiją. Anglijos Be- 
vinas ir Francijos Bidaul- 
tas pradėjo darbą nuo ten, 
kur Churchillas paliko: 
akstinami Dėdės Šamo, jie
du tikisi suorganizuoti va
karines valstijas prieš ryt- 
pietines. s

Stephen Laird šitaip rašo 
iš Londono apie Beviną:

“Naminėje politikoje 
Bevinas yra tokis jau so
cialistas, kaip William 
Green. Gi užsieninėje po
litikoje jis yra tiek jau 
pro-sovietinis, kaip Chur
chillas''. . . ”

Vadinasi, Bevinas nėra 
socialistas namieje, o užsie
ninėje politikoje jis impe
rialistas ir didelis Tarybų 
Sąjungos priešas, — toks, 
kaip Churchillas! Galima 
suprasti, kaip su tokiu vy
ru lengva darbuotis tarybi
niams pareigūnams. Ne
nuostabu, vadinasi, kodėl 
nebuvo prie nieko teigiamo 
prieita-pasitarime tarp Be- 
vino, Molotovo ir Bidaulto.

Bevinas — liepos 4 d. — 
išrėžė prakalbą, pareikšda
mas amerikiečiams:

“Jūs esate užsigrūdinę 
biznieriai . . . Jūsų griežto 
nusistatymo aš nepaisau... 
Taip ilgai, kaip ilgai aš 
būsiu užsienio ministru, 
eisiu su jumis išvien.”

• Kairieji darbiečiai, rašo 
Mr. Laird, nepasitenkinę 
Tarybų Sąjungos nedaly
vavimu Paryžiaus konfe
rencijoje. Jie, mat, kaip 
daugelis Amerikos liberalų, 
yra sužavėti MarshalĮo pla
nu, kurio nei vienas nežino.

Britai buvo kalbėję apie 
socializaciją Ruhr srities 
pramonės, ypačiai anglia- 
kasyklų. Tačiau amerikie
čiai tavi priešingi ir dėl to 
socializacija bus padžiauta. 
Amerikos kapitalistai norės 
Ruhre viešpatauti ir jiems, 
kaip atrodo, Bevinas turės 
pasiduoti.

Iš Paryžiaus rašo David 
Schoenbrųn. Prieš keletą 
savaičių, sako jis, kalbėjau
si su Francijos užsienio rei
kalų ministru Georges Bi
dault ir jis tuomet sakė: 
Francija stovėsianti tarp 
Rytų ir Vakarų ir tai bū
siąs geras ekvilibriumas 
(lygsvara) tarp dviejų pa
saulių.

Bet šiandien Ffancijos 
vyriausybė visomis keturio
mis lipa ant MarshalĮo pla
no vežimėlio.x Kodėl? To
dėl, kad Francija, nurodo 
korespondentas, yra didžiu
liame krizyje. Francijos 
banke tėra tik $250 milijo
nų dolerių vertės aukso ir 
jis kasdien vis mažėja. 
Tuoj Francija reikalaus 
daugiau paskolų iš Ameri
kos. Bet Amerika pasko
lų neduos, jei Francija ne
šoks taip, kaip Dėdė Šamas 
groja!

Francijos /komunistai siū
lo savo programą ekonomi
niams krašto reikalams pa
gerinti: jie siūlo apdėti tak
sais turčius, — tegu jie pri
sideda prie šalies atstaty
mo. Bet Bidault ir socia
listai tam priešingi.

Franci j oje šiandien tur
čiai tebėra turčiais, nepai
sant to, kad jie karo mėtų 
bendradarbiavo su. vokie
čiais. Francijos buržuazija, 
teigi, gelbstima socialistų, 
deda pastangas kapitaliz
mui išgelbėti Franci j oje. 
Jei ne Dėdė Samas, ten ga
li įvykti visko. Tai. nujau
čia, tai žino Francijos ka

Šiuos 
ryžiuje

žodžius rašant, Pa- 
tęsiasi 16-kos vals

tybių -atstovų konferencija 
MarshalĮo planui gyveni
man vykdyti. Kas tas Mar- 
shallo planas? Nei vienas 
konferencijos dalyvių, aiš
ku, nežino.

Iš viso konferencijon bu
vo kviesta 22 valstybių at
stovai, tačiau tūlos valsty
bės jų neprisiuntė, — bū
tent tos valstybės, kurios, 
kaip komercinė spauda 
skelbia, yra “sovietinėje 
įtakoje.”

Tarp dalyvaujančių kon
ferencijoje yra visokių: Di
džioji Britanija, Franci j a— 
didesnėsės, gi tokios/ kaip 
Luksemburgas, Islandija — 
visiškai mažytės ir ekono
miškai mažai kuo tegali 
prisidėti prie “Europos at
statymo.” v

Šios savaitės New Repu
blic žurnale telpa įdomus 
trijų korespondentų prane
šimai iš trijų miestų: Lon
dono, Paryžiaus ' ir Mask
vos. Nei vienas jų šiai 

sėkmingų pasiekimų.
Paryžiaus ^konferencija 

sieksis, be abejo, pravesti 
gyveniman tai, ką taip kar
štai siūlo Churchillas: suor-

daug daugiau na- 
reikalaudavo se-

klausimas galėtų

joms neša pelną. Yra stoka 
ir kai kurių medžiagų. Taip
gi reikia atminti ,kad žmonių 
skaičius žymiai padidėjęs ir 
reikalauja 
mų, negu 
niau.

Namų
būti išrištas, jeigu būtų ima
masi priemonių, kurios už
kištų skylę, kuri pasidarė, 
kai atvyko į Torontą 60,000 
naujų gyventojų karo metu. 
Normali statyba niekad tos 
skylės neužkiš.

Veikiausiai ta-pati padėtis 
ir kituose industriniuose 
miestuose.

Vadinasi, ne tik Jungti
nių Valstijų žmonės kenčia 
didelę butų stoką — Kana
doje tas pats.

Jeigu taip yra Kanadoje 
ir Jungtinėse Valstijose, 
kur karo metu nei viena 
priešo bomba nebuvo ant 
miestų numesta, tai ko no
rėti iš Europos, kurioje tū
lose šalyse (pav. Lenkijoj, 
Tarybų Sąjungoj, ir kt.) 
buvo išgriauti ištisi ‘ mies
tai — daugybė jų?!

Marshallo Planas Tarnauja 
Wall Strytui, Sako Anglijos 

Seimo Narys

LONDON. — Amerika su 
MarshalĮo planu stengiasi 
per v,ėst pasaulį į savo Wall 
Stryto bankininkų viešpa
tavimą, pareiškė Koni Zil- 
liacus, kairysis darbietis, 
anglų seimo narys* 

pitalizmo atstovai ir dėl to 
jiems “Trumano planas,” 
“MarshalĮo planas” ir bet 
koks planas, kurį tik kas 
pasiūlo prieš komunistus, 
yra priimtinas!

Dėka tam, šiandien Bevi
nas ir Bidault, pamasinti 
MarshalĮo plano, ieško išei
ties “Vakarų blpke.” Jiedu 
mano galėsią pravesti Dė
dės ’ Šamo politiką tuose 
kraštuose, kurie jiems pa
siduos, ir tuo išgelbės ka
pitalizmą, stovintį ant mo
linių kojų.

Tačiau kiekvienam aišku, 
jog Francijos komunistai— 
ne vaikai. Jie žino tikrąją 
padėtį; jie mato Bidaulto, 
socialistų ir jų talkininkų 
troškinius ir jie tai mokės 
pastatyti prieš Francijos 
žmonių akis, kad ir jie ge
rai matytų. Kiekvienam 
šiandien žinoma, jog Fran
cijos liaudyje komunistų 
įtaka ne mažėja, bet didėja. 
O jeigu MarshalĮo planas 
sieksis atstatyti Vokietiją 
(Vakarų) pirmiau, negu 
sugriautus talkininkių 
kraštus, tuomet Bidaulto 
kursas labiau nusmuks, nu-' 
traukdamas socialistus dar 
žemiau, negu jie šiandien 
stovi.

Paryžiaus konferencijoje 
dalyvauja, be kitų: Portu
galija, Turkija, Airija,, Šve
dija — šalys, kurios' karo 
metu padėjo Hitleriui! Jau 
tik tas vienas faktas paro
do, jog “MarshalĮo planas” 
turi galvoje ne- karo su
griautos Europos atstaty
mą, bet ką kitą: pasaulio 
padalinimą, Vakarų atsuki
mą prieš Rytus (Tarybų 
Sąjungą) ir socializmui 
smūgio uždavimą!

Alexander Kendrick iš 
Maskvos rašo, jog rusai esą 
šimtu nuošimčių įsitikinę, 
kad Paryžiaus konferencija 
nepavyks. Mr. Kendrick 
primena:

“Tik pastaromis kelio
mis savaitėmis buvo pada
rytos prekybos sutartys 
tarp Bulghrijos ir Hollan- 
dijos, Lenkijos ir šveicari- 

’ jos, Jugoslavijos ir Egyp
to, čechoslovakijos ir Au
strijos, Suomijos ir Švei
carijos, Lenkijos ir Aus
trijos ...”
Vadinasi, ir be MarshalĮo 

plano pasaulis vietoje ne
stovi. Tenka pridėti ir tai, 
kad paskutinėmis dienomis 
buvo pasirašyta ekonomi
nės sutartys tarp Tarybų 
Sąjungos ir čechoslovaki
jos, tarp Bulgarijos ir Tar. 
Sąjungos.

Tarybų Sąjungos ir jai 
pritariančių valstybių vy
riausybės tarytum sakyte 
sako: mūsų šalys turtingos, 
mes turime darbingų žmo
nių, — visko, ko mums rei
kia, tai planingumo ir dar- 
'bo, bendro darbo, ir mes at- 
sistatysime, mes užtikrinsi
me savo žmonėms laimin
gesnį gyvenimą, nerizikuo
dami prarasti nepriklauso
mą gyvenimą.

Šiandien komercinė spau
da, nusistačiusi iš principo 
prieš Tar. Sąjungą, paleido 
savo girnas melams malti. 
Ji be pertraukos skelbia: 
“Molotovas suardė Pary
žiaus konferenciją.” Ta
čiau, praeis savaitė kita, 
praeis mėnuo kitas ir pa
saulis pamatys, jog ne Mo
lotovas suardė Paryžiaus 
konferenciją, — ją suardė 
tie, kurie vykdo Churchillo- 
Dulles planą: padalintLEu- 
ropą į dvi: Rytus ir Vaka
rus.

Paryžiaus konferencija 
nuvils ne vieną “MarshalĮo 
plano” entuziastą.

M.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
d a 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 laisvė ir taika priklausys tiktai, 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Vyresnieji Vaikai Tėvams 
Dar Didesnė Problema

Grože, Talentas, Hollywoodas, Turtas 
ir, Užbaigai, Ubagystė

4

Mažiukus vaikus pripras
ta stropiai saugoti, kad jie 
nesusižalotų savo sveikatos, 
neprarastų gyvybės ar šiaip 
kokios žalos nepadarytų. 
Vyresniuosius, ypatingai 
tuos, kurie iš stuomens pra
augo tėvus, retas kas besau- 
goja. O ne kartą tie tartum 
vyrai ir moterys išvaizdoje, 
metais tebėra jauni, padaro 
vaikiškesnių darbelių už 
mažus, kadangi jų pajėgu
mas didesnis, pasiekiama
sis plotas tolesnis, bet pro
tas dar nėra subrendęs.

Vyresniųjų vaikų nelai
mės savo pasekmėmis daž
nai būna aršesnės už mažų
jų nelaimes. Dėl jų kartais 
sugadina visą savo gyveni
mą.v

Vaikų posūkiai į dykavi- 
mą ar blogdarybes ne visuo
met rišasn su tariamu per 
greitu, atvirai rupiu pobū
džiu. Įvairiuose raportuose 
apie vaikų elgesius ne kar
tą matome tuos vadinamuo
sius “padykusiais” vaikus 
kritiškose padėtyse pasiel
gus pavyzdingai. Ir mato
me iš mandagiųjų, pavyz
dingų mokinių kryptelėju- 
jusių, o kartais ir pavojin
gai prasižengusių vaikų. 
Ši pastaroji rūšis vaikų — 
paklusnūs, mandagūs — tė
vų ir artimųjų būna taip 
patikėti, jog jų patekimas į 
kokią nelaimę; tėvams bū
na lyg žaibo trenksmu iš 
giedrių dausų..

Pavyzdžiui, New Yorko 
miesto vadinamojoje geres
nėje dalyje, Bronx, dėjosi 
toks dalykas:

Charles; Worthingtonu 
šeima, gyvenanti 2751 
Grand Councourse, šventė
mis buvo išvykus į Rock
away rezortą. Pasinaudo
dami jų nebuvimu namie, 
sftsiedijos 16 jaunuolių, 
tarpe jų keturios mergaitės, 
įsibrlovė į Worthingtonu 
butą. Vienas įlindęs į butą 
.per langą, suleidęs kitus.

Vaikai, — tartum ne vai
kai, 16 iki 19 metų. Tarpe 
jų turėjo būti lėtų manda- 
gučių greta vadinamųjų 
“padykusiais:” Ir, veikiau
sia, buvo ne iš biedniausių, 
nes pavardžių spaudoje ne
skelbia, ko neišvengia net 
jaunesni biednuomenės vai
kai, prasižengę įstatymams. 
Tačiau jie svetimame bute 
tiek prišumijo per tris die
nas, jog sugrįžę savininkai 
stvėrėsi už galvos, o po to 
už telefono — į policiją.

Ko tame bute nedaryta! 
Kiaušiniais taikyta į rakan
dus, lūpų tepalais aprašinė
tos sienos, sužaloti drabu
žiai ir gražmenys. Buto sa
vininkų aprokavimu, pada
ryta žalos vfrš $800.

Policijos sumedžioti jau
nukai, sakoma, prisipažinę 
ten buvę ir šųmiję.

Gyvenime laikosi ir , dar 
didesnių blogumų, kokie iš
tinka pasitraukusius iš tė- 

*vų globos jaunukus.
Valstybė /Turėtų Pagelbėti.

Tiesa, jog tėvai pirm ir 
virš visų kitų privalo budė
ti sargyboje vaikų ir jauni
mo iki jaunimas subręsta į 
nusistovėjusius vyrus ir 
moteris. Bet tai didesnė 
problema už tėvų galią. Net 
angeliškiausi tėvai neišlai
kys vaikų neatsitraukusių 
nuo save. Pradedant dvie- 
mis metais amžiaus ir per 
visą gyvenimą žmogus ilgi
si savo amžiaus draugų ir 
•užsiėmimų. Ir juos suran

da. Nesant organizuoto, vi
suomeniško, prižiūrimo ir 
šviečiamojo žaidimo, vaikai 
susiras bile vietas, bile 
draugus ir užmanymus.

Tėvams į talką turi ateiti 
valstybė. Juk tai jai tie vai
kai, ateities piliečiai aukli- 
mi. Reikia daugiau dailės, 
žaismių,. sporto ir kit. vai
kams ir jaunukams liuos-. 
laikiais užsiėmimų. Jie turi 
būti patrauklūs, kad vaikai 
norėtų juos lankyti. Tam 
viskam reikia daug pinigų. 
Tačiau atsieitų pigiau, ne
gu atsieina teismai ir kalė
jimai, jau nekalbant apie 
baisų, neatpildomą nuostolį 
žmonėmis, kokį neša neor
ganizuotas auklėjimas.

Tėvams ir visiems priva
lu organizuotai veikti už di
desnes federales paskyras 
ateities piliečių auklėjimui.

Barbutė.

Žymi Švietėja Minėjo 
84-tą Gimtadienį

Dr. Mary E. Woolley, 
viena iš pirmiausių ir žy
miausių mūsų šalies moterų, 
švietėjų, liepos 13-tą minėjo 
savo 84-tą gimtadienį, savo 
namuose, Westport, N. Y.

Dr. Woolley gimė South 
Norwalk, Conn. Uoliai ir 
sėkmingai mokėsi, 1894 
metais baigė Brown Uni
versitetą su Bachelor of 
Arts laipsniu.

Nuo 1900 iki 1937 m. Dr. 
Woolley veikė Mount Ifoly- 
oke Kolegijos prezidente. 
1932 metais J. V. ją siuntė 
į Geneva delegate į konfe
renciją ribavimui ginklavi
mosi. 1937 metais ji, pir
moji moteris, buvo apteikta 
Rosenberg ^Medaliu. Yra 
nare Phi Beta Kappa sena
to visam amžiui, kaipo pir
moji tos draugijos tarybon 
išrinkta moteris. Ir turi 
daug kitų nuopelnų. Yra 
gera kalbėtoja ne vien tik 
iškalba, bet ir reiškėją libe
rališkų, visuomeniškų pa- 
žvalgų, šios gadynės pažval- 
gų- » _ _

Perleidimai Kraujo 
Mažina Gimdyvių 
Mirtingumą

iI—

• Dr. Abraham Koplovitz, 
Kings County Medical So
ciety prezidentas, sako, jog 
perleidimais kraujo gimdy
vėms žymiai sumažinama 
mirtingumas ir užtikrina
ma greitesnis, pilnesnis pa
sveikimas. Kraujo plazma 
dar vartojama be laiko gi
musių kūdikių , maistui, 
taipgi pagalbai nuo tymų 
(measles).

Daugiausia gimdyvės nu
kenčia nuo praradimo krau
jo, sako1 daktaras, tad jo at- 
s.teigimas pataiso padėtį. 
Bet kraujas turi būti gau
namas greitai. Kelios va
landos gali reikšti skirtu
mą tarp, gyvybės ir mirties. 
Tą problemą išrištų Rau
donojo Kryžiaus kraujo 
bankas, jeigu tokį pavyks 
įsteigti civilinių vartoji
mui.
^Bandymai tą įrodė Beth 

Ė1 ligoninėje, kur prieš aš
tuonetą metų įvestas gim
dyvėms kraujo bankas1 ko
merciniais pamatais.

Gražioms moterims—gražūs žiursteliai. \Čia mato
mieji labai reikšmingi, reikalauja joms ir šimtams ki
tų Whelan vaistinių-krautuvių darbininkų geresnių są
lygų. Juos atstovaująs CIO Retail Drug Store Lokalas 
1199 iškėlė reikalavirpą pakelti po $10 algas, 44 valan
dų savaitę ir kitus pagerinimus.

Šeimininkėms
Neišmeskite Vitaminais 

Turtingų Lapų

Didžiuma šeimininkių, ku
rios valgo broccoli, numeta 
lapus. O lapai yra turtingiau
sia vitaminais dalis, švieži, 
neseniai iš daržo atnešti broc
coli lapai turi- vitamino C (as
corbic acid), riboflavino ir 
thiamine (du B vitaminus),, 
taipgi carotene (provitamin 
A).

Sekama, kurią taip pat daug 
šeimininkių numeta, turtinga 
vitaminais dalimi yra žiedai. 
Už vis mažiausia vitaminų tu
ri stambai-stiebai, kuriuos vi
si valgo.

Virimo procese daugiausia 
sunaikinama vitamino C. Ca
rotene nenyksta nuo virimo. 
Vitaminai B šiek tiek išsilei
džia į vandeni, bet jeigu su
vartosite ir vandenį, vitaminų 
beveik neprarašite. O jei van
dens neketinate sunaudoti, 
virkite veik visai be vandens, 
garu. Taip išliks daržovėje 
veik visi vitaminai.

Kas pasakyta apie broccoli 
lapus, tas tinka apie didžiu
mos daržovių lapus.

Džiovinti Selerių Lapai
Selerių . lapai, jeigu never

dami tuojau, reikia nuvalyti, 
nupjauti ir greit sudžiovinti 
pečiuje po kėpi.mo mėsos ar 
ko kito, supilti į sandariai už
daromą stiklinę. Bile kada tin
ka vartoti sriuboms, susams, 
kepsniams, kur pageidaujama' 
selerių kvapas ir skonis.

Steikas Greičiausia
Kas išsigali, steikas ska

niausias ir greičiausia pagami
namas, karščiuose išgelbsti 
nuo ilgo kūrenimo pečiaus.

Imk gero steiko, atpjauto 
colio storio, po apie trečdalį 
iki pusės svaro ant kiekvieno 
valgytojo (daug valgantiems 
mėsos po daugėliau, mažai 
valgantieihs po mažiau). Nu- 
pjaustyk plėves (nupjausčius 
nesirango) ir perviršį taukų. 
Pakaitink broilerįi 5 minutes, 
įdėk grotelius ir blėtą ir leisk 
užkaisti. Pataukuok grotelius.

Uždėk ant grotelių, šteiką, 
kad būtų apie 3 colių atstu
me nuo liepsnos liežuvių, lei
džiant liepsną, pilnai. Spra
gink 5 minutes ar li^i aprūs, 
apversk ir paspragink-kitą. pu
sę, kol pakankamai apkeps. 
Norint išbandyti, ar iškepęs, 
bandyk iš storiausio gabalo.

Išdek steiką ant karštos 
lėkštės, apibarstyk druska ir, 
jei mėgsti, pipirais.

Į blėtoje suvarvėjusius stei
ko syvus įmaišyk po šaukštą 

Worcestershire soso, chili so- 
so ir du šaukštu sviesto (po 
tiek imk apie dviem svaram) 
ir supilk ant steiko.z Paduok 
tuojau, aplink steiką apdės- 
čius watercress. Atskiruose 
induose paduok šviežias dar
žoves ir bulves.

Šalti Vaisiniai Gėrimai

Vaisiniai, be degtinių, ima
si :

Puodukas stiprios arbatos, 
pastiprintos su mint

puodukas cukraus
pusė puoduko citrinos sun

kos
du puodukai apelsino sun

kos ,
du puodukai ananaso (pine

apple) sunkos
puodukas grapefruit sun

kos
puodukas žemuogių prezer- 

vo
kvorta šalto vandens 
kvorta traškančio vandens 

ar ginger ale.
Puoduką sutrintų mėtos la

pų įdėk į verdantį vandenį, 
kartu su įdedama arbata. Pa
laikyk, kad pritrauktų. Nu
sunk. Į karštą arbatą sudėk; 
cukrų ir išmaišyk. Supilk vis
ką kitą, išskyrus traškantįjį 
vandenį. Atšaldyk. Supilk į 
stiklinį ar kokį kitą didelį in
dą virš gabalo ledo. Pagražink 
šviežių vaisių gabalėliais ar 
uogomis, kokių tuo sezonu tu
ri. Paskiausia įpilk ginger ale 
ar kokį kitą “sparkling” van
denį turi. Paduok šaltą.

Iš Čia paduoto kiekio bus 
25 nedideli puodukai gėrimo.

Su Šampanu
Tris puodukūs cukraus iš

tirpyk dviejuose puodukuose 
citrinos sunkos. Supilk į didelį 
indą ant ledo. Dadėk 4 puo
dukus kenuoto, keturkampiu- 
kais pjaustyto pineapple. Įpilk 
bonką labai šalto sauterne vy
no, pusantros kvortos šalto 
vandens. Pirm pat paduodant 
įpilk dvi bonkas šalto šampa
no ir* pagražink su kvorta^ že
muogių, kenuotų ar šviežių.

Iš šio kiekio bus apie 30 
vyninių, “punčiams” įduoda
mųjų stiklų.

Visokie “pančiai” turi būti 
labai šalti, ypatingai alkoholir 
niai. N.

Jis Pasinaudojo
Teisėjas: —- Kodėl tu pavo

gei tą perlų karolių iš krautu
vės ?

Vagis: — Matote, lange, prie 
tų karolių buvo pasakyta, kad 
reikia nieko nelaukti, o pasi
naudoti proga, ir įsigyti vieną.

Pradžioje šio šimtmečio 
ne vieno kavalieriaus širdis 
sudrebėdavo pamačius, tar

si sapną, gražuolę aktorę 
Olą Humphry. Aukšta blon
dinė, gracijoziška ir puoš
ni, vienu akių žaislu ji už
valdydavo pasisukusį ap
link'ją.

Vyrai sukosi aplink ją, 
lyg kokį stebuklą, lenkty
niavo viens su kitu patai
kaudami jai, kas -gražiau 
pamylės, kas brangesnę do
vaną įteiks. 0 reikia prisi
minti, jog tai buvo gadynė, 
kuomet moterų dar vis ma
žiau buvo už vyrus Ameri
koje, pati paprasčiausia 
nebuvo apleista. Gi jinai bu
vo gražuolė ir dar aktorė.

Ne bile ką jinai ir. rinko
si. Prisiviliojo ji Egypto 
karąlaitį Ibrahim Hassan

Kapas Juos Suartino 
Gyvenime

Miss Gertrude De Faber, 
20 metų, blondinė holandie- 
tė, liepos 4-tą atvyko iš Ho- 
Jandijos viešnia pas pasitu
rinčius Mr. ir Mrs. Rucker, 
gyvenančius Lexington, 
Mass. Šis buvo jų pirmas 
pasimatymas. Pažintis ir 
draugiškumas pas juos už
simezgė merginai pasiėmus 
lankyti ir dabinti kapą Ru- 
ckerių sūnaus, mirusio ka
re. Kas dvi savaitės ji va
žiuodavusi 18 rtiylių kapo 
lankyti ir prižiūrėti.

Atvirkščias 
“Gelbėjimas”

Labdarybės Lygos virši
ninkai, Kanadoje, sumanė 
pravesti gražuolių kontestą, 
kuris, sakė jie, turėsiąs pa
dėti kovai prieš prostituci
ją.

Tarpe kviečiamųjų, sako
ma, net asmeniškai tūlo 
viršininko buvusios papra
šytos dvi gražuolės, jau tu
rinčios policijos rekordą. Ir 
jos laimėjo kontestą. Viena 
gavusi titulą Miss Quebec, 
o kita Miss Montreal. Joms 
buvusi pažadėta garbė ir fi
nansinės naudos.

Tačiau, kada apsižiūrėjo 
apie jų rekordus, pirm jų 
provincijos kontesto, kuris

Charles Henn, veterano ir anglikės jo žmonos, karo nuotakos, ketvirčiukai pasi
tinka liepos 4-ją, Baltimorėje.

........................ —....... . .... .....

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 16, 1947

pos per mėnesį, bevelija va
dintis' paprasta Mrs. Ola 
Broadwood. Dešimties dole
rių kambarėlis,* su vos suve
damu pragyvenimu iš pa-, 
šalpos, tai viskas, kokios iš
taigos beliko buvusiai prin
cesei, prieš kurią lenkėsi 
daug kas pasaulyje. Viena 
advokatų firma užvedė by
lą gauti iš karališkos šeimos 
pinigų jos pragyvenimui — 
su nuožiūra sau gero nuo
šimčio, jeigu byla pavyktų.

O visgi kąda nors pasau
lis turės prieiti prie to su
pratimo, kad nežmoniška 
yra iškelti žmogų į sapniš- 
kai prabangų gyvenimą, 
tuo patimi skurdinant ki
tus, kad paskui ir patį iš
keltąjį tėkšti į pačias gyve
nimo padugnes. Pačios pa
dugnės — elgėtystė'ir gal 
badas — būtų tekę ir mūsų 
šalyje gimusiai ir augusiai 
princesei, jeigu ne organi
zuotų darbininkų kovos ir 
laimėjimai? ,V-ne.

ir tapo jo žmona. Per vie
nuolika metų su juo gyve
no. Gyveno tokiame pertek
liuje ir prabangoje, kokie 
vargiai beįsivaizduojami — 
valdė didžius turtus, o per 
juos ir daug žmonių, puota
vo, puošėsi, keliavo po pa
saulį.

Kada jos princas mirė, 
1918 metais, princesė Ola 
Hassan tikėjosi, kad jinai 
paveldėjusi trečdalį — pen
kis milionus — iš likusių 
vyro $15,000,000.

Tačiau kapitalistinėje 
sistemoje galima viskas, 
apart saugumo. Sekė byli
nėjimasis, įstatymų aiški
nimas, painiavos. Pinigų vis 
nesimatė. Vienok, kaip dar 
graži ir kartą patekusi į 
karališką giminę ji 1924 
metais ištekėjo už angliko 
Connaught srities kungaikš- 
čio. Tas, vengdamas skan
dalo ir gal numatydamas, 
kad jai, atėjusiai iš sveti
mos šalies ir iš paprastųjų 
žmonių, bus sunku laimėti 
bylą, pataręs daugiau nesi- 
bylinėti. Bet ir be tų pinigų 
jinai dar šauniai pagyveno.

Tuo tarpu grožė pradėjo 
vysti, senatvė apsiskelbė 
esanti jos palydovė likusia
me jos gyvenime. Dingo 
varžytininkai, o su jais ir 
lengvi doleriai. Buvusioji 
gražuolė, dabartinio Egyp
to karaliaus Farouk teta, 
gyvena tik praeities- sap- 
nais. “Gyvenimas su prin
cu Hassan buvo tarsi rožė
tame debesyje,” sako ji. Ta
čiau vargiai jinai būtų iki 
savo 73-jų metų amžiaus iš
likusi svajoti apie praeitį, 
jeigu ne New Yorko ir ki
tų mūsų šalies organizuotų 
darbininkų iškovota varg
šams ir bedarbiams pašal
pa. »

Buvusi spalvingoji* pete
liškė princesė, ji dabar, gy
vendama iš $74.95 pašal- 

įvyks liepos 21-mą, vietinis 
francūzų laikraštis išbub- 
nijo jas, kaipo prasiradu- 
sias.

Pranešime nesakoma, ar 
kontesto rengėjai, ar tik 
spauda suvaidino tokią pir
mo laipsnio nedorybę. Žiau
resnį “gelbėjimą” vargiai 
ir pats Hitleris būtų galė
jęs sugalvoti.

Vidurvasariškai su knelei 
forma 9001 gaunama 6 iki 14 
dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.
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(Tąsa)
Mažasis Grigaičių sūnelis visai jau 

sustingęs, o Lydi ja . . . Kodėl jis čia pat 
vietoj nenumiršta?! Kodėl jis nenumirš
ta taip, kaip anąkart grovas Stolbekis? 
Tas bent nematė savųjų mirštant.

Lengvais žingsniais įeina Matas į se
sutės kambsrrį. Jis mato tėvą pargriuvu
sį žemėj. Jis supranta, kad paskutinioji 
seselė—o jis taip labai mylėjo jas ir mo
tiną. Ir visos trys nebegyvos. Bet Ma
tas ramus, dar vis ramus. Jis nueina 
pas tėvą, atkelia jį:

—Tėveli, tai dievo ranka!
—Taip, tai dievo ranka,—atsakė tė

vas ir, atsipalaidavęs iš sūnaus rankų, 
išėjo laukan.

Nebuvo betgi laiko mąstyti apie kaž
kokius dievo kelius, nes kitą rytą ir Lu
košius jau nebe tarp gyvųjų. Ir savo 
kerštą Goldstromui nusinešė jis į kapus.

Likusieji broliai: Etmonas, Endrius ir 
Matas—nuėjo i sodą iškasti kapą savo 
mylimiausiems. Tyliai jie kasė,’ nekal
bėjo, tik retkarčiais braukė vienas ar 
kitas rankove per veidą.

Bajoro Šimonio vaikai verkia. Verkia 
jau ir Matas. Sode po senu ąžuolu, kuris 
dar matęs Lietuvos dievus, išauga kapas. 
O ties kap(u suklumpa tėvas su trimis sa
vo sūnumis maldai.

Tik štai skaudžiai sudejavo brolis En
drius. Ir Mato nusitikėjimas dievu, ga
vęs naują smūgį, visai nugniužo. Nebe
pakėlė jis akių į brolį, kuris jau miršta 
tėvo glėbyje, tik, pašokęs nuo kelių, bėgo, 
bėgo, lyg proto netekęs, į laukus. Ir ten 
jis ėmė laukti savo.eilės. Jis buvo tikras, 
kad juodoji giltinė jo nepaliks. Tai kam 
dar namie būti, kam tėvą dar daugiau 
jaudinti?

Tiesa, namie dar tėvas ir vienas brolis, 
bet juk ir jie netrukus jau bus juodojo 
šešėlio auka. Ir taip išmirs visi namai. 
Ar taip ir baigsis Šimonio giminė?

Visą dieną ir naktį bastėsi Matas po 
mišką ir laukus, laukdamas mirties. 
Tik keista: mirtis jo nendri. Rasi už
miršo jį juodoji giltinė. Bet, rodos, ne: 
viduriai ima degti lyg ugnies pripilti. 
Tai tikrai jau maro liga . . . Matas, at
ėjęs prie Įsros vagos, pasižiūri, ar jau 
ir jis pradeda juoduoti, kaip kiti mirš
tantieji. Ne, jis tik baisiai, baisiai iš
balęs atrodo.

—O rasi aš nemirsiu, rasi išliksiu gy
vas? Juk nors vienas Šimonis turi iš
likti,—nedrąsiai ima reikštis mintis.

—Būk vyras, Matai. Būk vyras ir 
eik namo, žiūrėk drąsiai pavojui ir liki
mui į akis. Eik palaidoti likusius bro
lius ir tėvą. Neapleisk Šimonių dvaro, 
iki paskutinio stovėk savo vietoj!

Pagaliau nutaria.
Grįžo Matas namo. O, koks neapsako

mas džiaugsmas: tėvelis ir brolis dar gy
vi! Pamatę Matą, džiaugiasi ir tėvas, 
ir Etmonas.

Nežiūrint siaučiančio maro, nežiūrint 
didžiojo kapo sode, po praamžinuoju 
ąžuolu, tėvas ir sūnų du stvėrėsi darbo. 
Reikėjo ūkį sutvarkyti, laukus valyti. O 
visa savo jėgomis. Darbininkų kaip ir 
nebeliko. Nors ir mažai, tačiau vilties 
dar yra, kad vienas ar kitas Šimonių 
išliks. Ir dvaras turi palikti likusiajam.

Atsirado daug našlaičių, kurių tėve
liai juodojo maro į kapus nuvaryti. Ir 
Šimonis prisiėmė jų kelioliką į savo dva
rą, ėmė jais rūpintis.

Ir keista: nuo to laiko Šimonių dvare 
nebemirė nė vienas.

Praūžė maras pro dvarą, praūžė ir pro 
Lietuvos šalį, čia mažiau, ten daugiau, 
o kitur net visus gyventojus nuvaryda
mas į kapus.

Gana siautęs maras, ištuštinęs beveik 
visus namus ir namelius Įsros pakran
tėj, kaip juodasis šešėlis pamažu pasi
traukė. Lengviau jau atsikvėpė likusie
ji. Įgavo vėl drąsos gyventi žmoneliai. 
Tik labai sunku buvo pradėti iš naujo.

Čia vyro nebėra, pelnytojo, rūpintojo 
nebeliko. Ten žmonos, terwnotinos* rei
kia. Nors prie skurdo vargo, prie juo
dos duonos būrų vaikai ir pripratę, ta
čiau kai kur nebėra rankos, kuri juodos 
duonos kąsnelį paduotų.

Motinėlė visada yra vaikelių paguoda. 
O dabar nebėra motinos,z nebėra rūpinto- 

. jos, slaugytojos vargšams našlaitėliams.

Jeigu tėvelis išliko,* j is eina į dvaro lažą. 
Vaikučiai, palikę namie, kenčia šalį ir 
badą. Ir nė vieno nėra, kuris brauktų 
nors ir rupia ranka per suveltus plau- 

‘kelius. Nėra nė vieno, kuris verkiantįjį 
paguostų, užjaustų. Tuščios būrų tro
belės, beveik visos tuščios.

Dar vienur kitur užmiršo maras silp
nus senelius, gulinčius ligos patale. Nie
kas pas juos nebeateina, niekas jiems 
duonos kąsnelib neatneša, sriubsnelio 
vandens neprikiša. Ir badas, juos gana 
kankinęs, užspaudžia pagaliau akis.

Daug našlaičių priglaudė Šimoniai sa
vo dvare. Džiaugiasi vaikučiai, nors ir 
pro ašaras, atradę naują Jėviškę. Ir la
bai dėkingi jie šeimininkui, naujajam 
savo tėveliui. Pripratę prie darbo, stro
piai dirba vaikai ir Šimonių dvare. 
Linksmai dirba, nes alkti nebereikia.

Džiaugiasi senis Šimonis nors šitaip 
galėjęs padėti savo tautiečiams. Ir vėl 
jis pilnas geros vilties žvelgia į ateitį. 
Tiesa, krūtinėje jis jaučia kaži kokį iš
siilgimą, kaži kokį trūkumą.

Etmonas dirba kaip milžinas, jam rū
pi nenuleisti dvaro, nenuleisti ūkio, išlai
kyti ateičiai Šimonių tu^’tą.

Tik Matas dar didesnis svajotojas, ne
gu kada nors anksčiau. Ne kartą, pa
sirėmęs ant kastuvo, žvelgia jis į tolį, lyg 
kaži ką ypatingo ten matydamas. Ne 
kartą uždengia jis rankomis veidą ir 
akis, lyg norėdamas išvengti baisaus 
kokio reginio. Tuomet, tur būt, vaizda
vosi jam praeitis: motinos,-sesučių, bro
lių mirtis . . . kaip vienas po kito jie din
go, žuvo ... be atsisveikinimo žodžio, be 
atsisveikinimo žvilgsnio. O Matas juos •' 
visus taip labai mylėjo!

O rasi jam vaizduojasi ateitis?
Niekas jo neklausė ir niekam jis ne

reiškė savo minčių. Ir su kuo kalbėti? 
Tėvelis senas ir patsai jau kenčia gana 
didelį sielvartą, patsai gana-vargų pri
spaustas.

Kiek kartų per dieną jis lanko didįjį 
kapą po senuoju ąžuolu. .Dažnai ten jis 
klūpo. Ir dažnai braukia ranka per akis. 
Skaudu tat Matui. Ašaros, riedančios 
per tėvo veidą, visada pravirkdo net 
nejausmingo žmogaus sięlą. O Matas— 
Šimonio sūnus!

Niekada jau nebevedė tėvas savo sūnų 
aukštyn į senąjį bokštą, niekada ranka 
neberodė į aną medį, po kuriuo didysis 
Lietuvos kunigaikštis stovėjęs.

Tik retkarčiais, leidžiantis saulei ir 
tamsai apdengiant pasaulį, paima senis 
Šimonis abu savo sūnų už rankų ir eina 
su jais į sodą, ties didžiuoju kapu susto
damas.

Niekada senis Šimonis daug nekalbėjo. 
Per visą savo amžių nebuvo pasakęs jis 
vieno žodžio per daug. O atvykęs su 
vaikais pas kapą, visiškai nutildavo ir, 
nusisukęs nuo vaikų, žvelgdavo į tolį, 
miško link.

Ir nei Matas, nei Etmonas nežiūri tė
vui į akis. Juodu gerai žino, kad jam 
tatai nemiela, rasi tėvelis verkia. Ne
buvo pratę Šimoniai verkti niekada. O 
ir dabar niekas nepasakys, kad Verkia 
bajoras Šimonis.. Ne, tik ašaros byra jam 
per veidus tyliai, tyliai. O pro ašaras 
jis gali malonia šypsena, beveik linksmai 
pratarti:

—Pasakykite labą naktį kapui ir ei
kite namo, vaikeliai. Aš dar čia kiek 
pasiliksiu.

Ne, Šimonio balsas nėmaž nedreba. Ir 
Etmonas jau svyruoja: rasi tėvelis tik 
taip mintyse buvo paskendęs. Bet Ma
tas žino daugiau. Ir jis dar laimingas, 
kad likimas nors tėvą jaių paliko. Tokį 

• kį tėvą, kaip Šimonį, ir tokį brolį, kaip 
Etmoną.—Kaip dieyas deda, vis gerai— 

. jau vėl linksta jis pritarti motinėlės žo- .
džiams.

1

Ir išaušo nelaimingoji diena, nulėmusi 
Mato likimą.

—Kas tas toks, kurs trankosi po lau
kus?—sako įeidamas pietų Etmonas:— 
jau visą rytą jis ten bastosi: čia vieną 
kalbina, čia kitą iš vaikų, iš praeinan
čiųjų. . . t •

—Rasi vyriausybės siųstas koks valdi
ninkas,—atsako tėvas.
. Bet netrukus ateina Jau vokietis ir į 

kiemą. Teiraujasi, kur čia-dvaro šei
mininkas.

(Bus daugiau)

l

CLEVELAND© ŽINIOS
Laimėjo Streiką

Lyg supuolamai visos strei
ko paliestos įmonės birželio 
paskutinę savaitę susitaikė su 
unijomis ir pasirašė - atnau
jino kontraktus, sutiko ant vi
sų darbininkų reikalavimų. In
dustrial Rayon Corp, darbi
ninkai vedė derybas per ilgą 
laiką ir nebuvo galima dery
bas baigti. Vyrai jau buvo 
nusitarę eiti Į streiką. Pasku
tiniame susirinkime birželio 25 
d. unija nutarė pakelti narių 
duokles po 25 centus Į mėne
sį.

Kada tas nutarimas liko 
paskelbtas ant buletino len
tos, k&d visi nariai matytų, 
liepos 2 d. kompanija su uni
jos atstovais turėjo derybų po
sėdį ir kompanija pakeitė sa
vo nusistatymą: sutiko pildyti 
darbininkų reikalavimus. Su
tiko mokėti už šešias šventes, 
už šventadienius mokėti dvi
gubą algą, taipgi ir dirban
tiems virš 40 valandų. Reiškia, 
visi gaus paeiliui po vieną die
ną į savaitę. Viena savaitė 
pripuls pirmadienis, kita an
tradienis ir 1.1. Jei tą dieną 
sutiks dirbti, tai gaus dvigubą 
algą taip, kaip ir už šventa
dienį.' Taipgi1 strtiko mokėti ir 
pašalpą, kurią kompanija no
rėjo perduoti apdraudos kom
panijai. Darbininkas, susirgęs, 
per 10 Savaičių gaus po % sa
vaitinės algos.

Nuo šio kontrakto pasirašy
mo visi' tos kompanijos darbi
ninkai trijose įmonėse: Cleve- 
lande, Pensvelle ir Covington, 
Virginia, turėjo būti unijos 
nariais. Kitaip pasakius, tos 
trys dirbtuvės bus pilnai uni
jinės. Dabar visų trijų dirbtu
vių darbininkai mokės mėne
sinių duoklių po $2. Iš tų $2 
bus išimta po 10 centų Į pašal
pos fondą, o kitą pusę mokūs 
kompanija, šį sykį kompanija 
sutiko derėtis su visų trijų 
dirbtuvių, darbininkais. Iki 
šiol Covington, Virginia, sto
vėjo atskirai. Toks kontrakto 
pasirašymas nustebino visus. 
Darbininkai mano, kad tai bu
vo didžiausias laimėjimas šio
je apylinkėje. Dar reikia pri
durti, kad kurie dirba tai 
kompanijai, visi turės mokėti 
duokles unijai be jokio atsi- 
sakinėjimo. Iki šiol kas neno
rėjo mokėti, to niekas nevertė. 
Dabar taip nebus.

Kitos kompanijos, kurios 
pasirašė kontraktus, tai White 
Sewing Machine, birželio 28 d. 
pakėlė .algas po IIV2 centų į 
valandą, sutiko mokėti už še
šias šventes ir atostogų nuo 
vienos iki trijų savaičių, su- 
lyg “seniority.” Harris Sey- 
bold 
gavo 
šešias 
Mdyg

gineering darbininkai gavo 
naują kontraktą ir 11^ cen
tų į valandą algų pakėlimą ir 
šešias apmokamas šventes. 
Čia dirba 300 darbininkų.

Viena, kuri buvo labiausiai 
užsispyrus nepasiduoti, kaip 
sako unija, tai V. D. Ander
son. Co. Bet po 70 dienų strei
ko unijai pasisekė' pertikrinti, 
kaip pragyvenimas pakilęs ir 
kompanija pasirašė žymiai 
pagerintą kontraktą.

V. D. Anderson manė, kad 
jis išgązdins darbininkus ir 
savo užsispyrimu sulaužys uni
ją, bet neišdegė. Darbininkai 
liko laimėtojais ir privertė 
kompaniją pripažinti uniją ir 
išpildyti unijos reikalavimus. 
Mat, ponas Anderson turbūt 
nežinojo iki šiol, kad .šiandien 
ne tie jau laikai, kada bosai 
galėjo su savo vergais elgtis 
kaip ponams patikdavo, šian
dien ir darbininkai parodo, 
kad jie turi teisę spręsti apie 
savo ir savo šeimų būvi, kad 
jie ir jų šeimos turi gyventi 
kaip žmonės. v

Taigi birželio paskutinė sa
vaitė davė darbininkams di
delių laimėjiftių ir pergalių. 
Tą viską laimėjo CIO unija.

Po 13-kos menesių operavimo. anglies kasyklas tų 
kompanijų, kurios dėl nesusitarimo su darbininkais 
trukdė darbą, kasyklos grąžinamos privatiškiems savi
ninkams. Kasyklų administratorius kapitonas F. C. Ny- 
land laiko plakatą, skelbiantį užbaigą valdinės kon
trolės.

CHICAGOS ŽINIOS

seniority.
Co. darbininkai taipgi 
naują kontraktą, gavo 
apmokamas šventes ir 
unijos apskaitliavimo 

laimėta po 17 centų. Dirba 
500 darbininkų. Elwell Par
ker Electric Co. sutiko mokėti 
po 12 centų daugiau į valan
dą ir už 6 šventes, čia dirba 
328 darbininkai. Wellman En-

Vetavo Van Aken Bilių

Birželio 30 d. Ohio valsti
jos gub. Herbert vetavo prieš- 
darbininkiška Van Aken bilių.

Jei 5tas bilius būtų perėjęs, 
jis būtų buvęs aršesnis ir už 
Tafto-Hartley įstatymą. Prieš 
biliaus vetavimą pas guberna
torių buvo pasiųsti atstovai: 9 
nuo unijų, 5 nuo industrialistų 
ir publikos (nepažymėta, 
kiek). Unijų ir publikos atsto
vai stojo, kad gubernatorius 
vetuotų, o industrialistų atsto
vai reikalavo, kad gubernato
rius užtvirtintų kaipo Įstaty
mą. Prieš bilių ėjo ir “Cleve
land Press” ir agitavo, kad 
būtų vetuotas. “Press’” nuro
dinėjo, kad užtenka vieno to
kio biliaus, tai yra Taft-Hart- 
ley įstatymo, kuris atsako į 
visos šalies reikalus. Ohio 
valstijai perleidus Van Aken 
bilių, susidarytų komplikacijų.

Bet nemanykite, kad tiwmi 
viskas jau ir užsibaigė. Liepos 
1 d. 97 seimelio generaliame 
susirinkime butas ir senatas 
paskyrė 9 narius (9-man 
board), kad studijuotų unijų 
reguliacijas ir legislature j pri
duotų rekomendacijas. Tas re- 
kpmendacijas turi priduoti bu
tui ir senatui su pirma diena 
sąusio, 1948 m. L’egislatūra 
paskyrė šešis narius į tą ko
misiją, o gubernatorius turi 
parinkęs tris, kad dapildyti ir 
sudaryti pilną tarybą studija
vimui. Tas viskas yra daroma, 
kad tas bilius būtų užtvirtin
tas, kaip buvo Taft-Hartley bi
lius po Trumano vetavimd.

LDS 2-ros Apskrities Komiteto 
Posėdyje Svarstytas Vajaus 

Paspartinimo Reikalas.
Prasidėjus LDS vajui, antros 

Apskrities komitetas nusitafe 
duoti dovanas gabesniesiems 
vajininkams. Pirmoji dovana 
buvo skiriama $10.00. Tačiau, 
pažymėta, kad vajminkąs ne
mažiau gavęs, kaip 10 naujų 
narių, tegalės gauti tą dovaną. 
Nežiūrint, kad buvo prašyta 
kuopų finansų sekretorių, kad 
prisiųstų sąrašą, kiek kas ga
vo naujų narių, tačiau tas nepa
daryta, išskyrus LDS 53 kp., 
kuri pridavė sąrašą, kuriame 
įrodoma, kad kuopa turi 11 nau
jų narių. Jų 10 įrašė G. Mont
vila, o vieną J. Mažeika.

Kai LDS Centras paskelbs 
pilną skaitlinę vajininkų darbo, 
mūsų Apsk. išmokės vajinin
kams laimėtas dovanas.

Šiame posėdyje buvo disku- 
suota ir aptarta, ką turėsime 
daryti, kad praplėsti vajaus 
darbą. Numatyta, kad' rugsėjo 
mėnesį šaukti visų LDS veikė
jų ibendras susirinkimas ir pasi
skirstyti kolonijas, kuriose 
daugiausia dėti pastangų gavi
mui naujų narių.

Biznio komisija raportavo, 
kad nuo bendro pikniko pelno 
ir šiaip įplaukų liko $83.94.

Abelnas finansinis stovis, tai 
ižde turime pinigų $167.

J. Skeberdyt.ė raportavo, kad 
vaikučių mokyklėlės komisija

nusitarė ir padarė pertraukas 
pamokų. Kitos pamokos prasi
dės, kuomet liaudies mokyklos 
pradės veikti.

Nutarta rengti bankietas pa- 
sitikimui naujų metų.

Sekretorė pranešė, kad tarė
si su roselandiečiais dėl garsi
nimo per radiją, bet jie prane
šė, kad pats garsinimai dar ne
paruoštas. Kaip greit paruoš, 
jie apie tai praneš.

Reikia pažymėti, kad nevisi 
Apskrities komiteto nariai lan
ko posėdžius. Tai daugiau ne
gu apsileidimas.

NUBAUSTOS MOTINOS. -
Šventadienių proga, areštuo

tos dvi motinos už palikimą 
yienų namuose mažų vaikučių.

Mrs. Mary Klotzke, 18 m., 
2001 Allport St., paliko savo 
du vaikučius, viena 11/> m. ki- 
tą 21/© m. ir išvyko į pikniką, 
tik, kitą dieną grįžo į namus. 
Bet vaikučių nerado. Jie bųyo 
policijos globoje.

Mrs. Rita Coon, 
Quincy St., paliko 
vaikutį priežiūros 
išėjo paulioti. Kai
imti vaikučio, policija areštavo, 
nes įsigėrusi, gali užgauti vai
kutį. ’ Rep.

23 m., 29
4 menesių ’ 

darželyje ir 
grįžo pasi-

Okayama, Japonija.—Nu
skendo prekinis laivukas su 
14 žmonių.

t

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3
• LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD.

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos, lietuvių organizacijos

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Tai bus prieš Labor Day šventę.

į 
I

I

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 16, 1947

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

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

Newark 4, N. J. 
TiUmboldt 2-7964

F olo grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio,^kokio pa-V" 
geidaujama. Tai- v 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St., 1

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn^ 

Tel. GLenmore 5-6191

< 1B.š-.-u

»• *
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Stone Avė.
Broadway Line
ir

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

I

I

1113 Mt. Vernon St. 
' PHILADELPHIA, PA.

Telefonu Poplar 4110



HARTFORD, CONN

Chicago, Ill
An-

V AKACIJOM VIETA

DIDŽIULIAI MANEVRAI

pa-

-

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

St. Louis Public Service Co. atsisakius pridėti darbi
ninkams algos, gatvekarių dabininkai, nariai Amalga
mated Association of Street Railways, sustreikavo. Ki
ti darbininkai pasirinko eiti pėsti arba važiuoti sunk
vežimiais.

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Motel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

nių. Linkiu, jaunuoliams laimin
go ir linksmo šeimyniško gyve
nimo.

gy- 
apart- 

pirmadienį,

SKALBYKLAI DARBININKAI
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED LAUNDRIES
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

I’ROSYTOJAI, LEIDĖJAI, PRIĖMĖJAI. 
TAISYTOJAI, MAZGOTOJAI,. PAKUOTO- 
JAI, SURISEJAI, IŠTRAUKIMUI VYRAI.
MR. PRICE—ASBURY PARK 2-1400 
1100 SIXTH AVE., NEPTUNE, N.J.

(163)

Mafenoy City, Pa.

Birželio 21 d. apsivedė graži 
pora — Jonas Roman (Rarrfa- 
nauskas) ir Aldona čebeliūtė, 
Mrs. A. Parulionienės dukra. 
Vedė civiliai, jaunavedžių tėvai 
suruošė puikias vestuves Lais
vės Choro Svetainėj. Dalyvavo 
daug svečių, didžiuma buvo

Jonas ir Aldona yra Laisvės 
Choro nariai, nuolatos lankosi 
į pamokas ir myli lietuvių liau
dies dainą. Abudu jaunuoliai 
metais jauni, bet jau turi paty
rimo iš gyvenimo. Jonas tarna
vo laivyne karo laiku, dalyvavo 
mūšiuose prieš japonų imperia
listus. Aldona neseniai baigė 
mokytojos mokslą. Abu yra 
draugiški ir plačių demokrati
nių pažiūrų.

Pora savaičių prieš tai, jiems 
buvo suruošta pare, kurioj da-

1F kitaip. Bet iš jų didelio gar
sinimo pasirodė tik tuščias pa
sigyrimas. Į pikniką žmonių 
mažai atsilankė. Nebuvo ir jų 
garsintų kalbėtojų. Vienas pabė
gėlis vaikštinėjo po parką, vie
tiniai sandariečiai jį taip globo
jo, kad 
bėti su 
kainais

net neleido jam pasikal- 
sandariečiams nepatin-’ 
asmenimis. 

* * *
Kurie norite pasiųsti maisto, 

drapanų arba kitokių daiktų jū
sų giminėms į tarybinę Lietuvą, 
tai manau, kad geriausiai siųs
ti per tas įstaigas, kurios' pa
ima ir muito (tax) lėšas. Tokį 
siuntinį jūsų giminės gaus ir 
jiems nereikės tenai mokėti tak
sai. ’•

Viena iš tokių įstaigų yra 
New Yorke, kurios antrašas: 
World Tourists, Inc., 18 West 
23rd St., New York 10, N. Y.

Per šią įstaigą galima siųs
ti ir naudotas drapanas, nes įs
taiga iškaitina drabužius, kad 
jie būtų praleidžiami į kitą šalį. 
Norinti platesnių informacijų, 
galite į tą įstaigą pasiųsti atvi
rutę arba laišką ir gausite pil
nas informacijas. Reporteris.

* * *
Birželio 14 d. buvo suruošta 

šauni pare draugų A. Ramcn- 
„čių pagarbai proga jų 25-kių 

metų vedybinio gyvenimo. Parę 
suruošė Mrs. Vaitkuvienė Lai
svės Choro Svetainėj. Svečių 
buvo apsčiai. Draugams Ra- 
menčiams buvo suteikta gražių 
dovanų. 

* * *
Drgg. A. M. Ramoškai, tėvai 

operos dainininkės B i rūtos Ra
moškaitės turėjo malonių sve
čių. Liepos 3 d. juos aplankė 
du Ramoškienės broliai — Ka
zys Lopata su žmona iš Balti- 

. morės ir Antanas Lopata iš To
ronto, Canada. Pastarasis yra 
veiklus tarpe Toronto lietuvių 
organizacijų, ■ priklauso prie 
Bangos Choro ir kitų organiza
cijų.

Iš Hartfordo Lopatai išvyko 
į Brooklyn, kad dalyvauti Lais
vės dienraščio piknike. Būdami 
Hartforde, jie aplankė ir kitą 
savo seserį Oną Lopato, kuri 
gyvena ant ūkės. Antanas, kai
po choristas apsilankė ir į Lais
vės Choro pamokas. 

* * *
Birželio 29 d. lietuviški san-' 

dariečiai buvo suruošę pikniką' 
Lietuvių Parke. Labai garsino, streiklaužius, 
gyrėsi, kad bus sporto žaislai | sužeisti keli asmenys.

LDS 104 kp. rengia pikni
ką, liepos 20 d., 1947 m., pas 
St. Kuržinska sode. Prasidės 
nuo pietų ir tęsis iki vėlyvo 
vakaro.

Mūsų LDS 104 kp. rengia šį 
pikniką kuo gražiausią, todėl 
prašome draugus ir drauges, 
kurie lankė praeityje mūsų 
parengimus, lankyti ir šį pa
rengimą. Vieta jau visiems ge
rai žinoma.

Kviečia visus
Reng. Komisija.

London.—Anglijos kara
lienė Elzbieta žadėjo pa
garbiai priimti atvykstan
čių pačia Argentinos dikta
toriaus Perono.

Ilion, N. Y.—Streikieriai 
Remington Rand rašomųjų 

! mašinėlių fabriko atmušė 
Muštynėse

Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 
arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.p0 į Savaitę

MRS. NELLIE DAUENHAUER 
Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Tel. High. Falls 3185

SCRANTON-WILKES-BARRE, PA
DIDELĖ NAUJIENYBĖ SCRANTONO IR 

WILKES-BARRE APYLINKEI!
I

RENGIA
LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR.

' .Įvyks

Sekmadienį, Liepos 27 July
Bus Labai Gražioje Vietoje

ROCKY GLEN PARKE 
Moosic, Pa.

Labai paranku privažiuoti iš Scranton ir iš Wil 
kės-Barre. Tačiaus bus svečių ir iš toliau: Philadel 
phia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidome 
ję šiuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti. »

Už $1.00 VALGIAI IR GĖRIMAI

So. Boston, Mass HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

i HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Keramikos Pramones Atkn 
rimas Tafybų Lietuvoje

Rašo
L. SKLERYTĖ

Neseniai įvykusios Vil
niuje dailės parodos pritai
komosios dailės skyriuje 
buvo eksponuoti keramikos 
išdirbiniai. Meistrišku me
niniu bei techniniu išpildy
mu pasižymėjo Manomaičio 
kūriniai “Briedžių kova,” 
“Briedienė geria,” “Ožku
tė,” o taip pat Strolio ir 
Mikėno statulėlės bei vazos.

Šitie, kol kas dar negau
sūs, keramikos išdirbiniai 
liudija, jog jtnaujinamas 
senovinis lietuvių liaudies 
amatas.

Respublikos muziejuose 
iki šiol išliko senovinių dai
liosios keramikos išdirbi
nių: 17 ir 18 šimtmečių ya- 
zų, ąsočių, puodų, statulė
lių, papuoštų lietuviškais 
tautiškais ornamentais.

Istorijos duomenimis se
novės Lietuvoje šie amatai 
buvo plačiai išvystyti; bu
vo ištisų kaimų, besiver
čiančiu tik dailiosios kera
mikos išdirbiniais, kurių 
grožis buvo žinomas toli už 
Lietuvos ribų.

Švedų užpuolimas, įvai
rios epidemijos, sunaikinu
sios ištisus kaimus, prive
dė prie to, kad keramikos 
išdirbimas susmuko, ir tik 
pavieniai meisteriai perduo
davo šį meną iš kartos į 
kartą. ■

Buržuazinėje Lietuvoje į 
šiuos amatus nebuvo beveik 
kreipiama dėmesio, ir ke
ramikos išdirbiniai būdavo 
importuojami iš ’ užsienio, 
nepaisant to, kad, pačioje 
Lietuvoje esama žaliavos,

reikalingos šiems amatams 
išvystyti.

Tarybų Lietuvoje kera
mikos pramonę pradėta at
kurti ir šiuo metu respubli
koje jau veikia apie 20 ke
ramikos įmonių, gaminan
čių įvairių molio išdirbinių, 
meninių indų, statulėlių, pe: 
leninių, rašalinių ir kit. «

Pačios stambiausiosios 
įmonės yra Ukmergėje, 
Viekšniuose, Jonavoj ir ki
tose vietose, kur gausu rei
kalingos žaliavos.

Per praeitus metus buvo 
išleista daugiau kaip 35 
tūkstančiai įvairių išdirbi
nių . Parduotuvių vitrinose 
pasirodė keramikos išdirbi
niai, kurių su noru perkasi- 
respublikos darbo žmonės.

Tarybinė vyriausybė krei
pia didelį dėmesį į kerami
kos specialistų parengimą.

Jau 1947 m. Kauno taiko
mosios dailės institutas ir 
dailiųjų amatų mokyklos 
išleis pirmąsias dešimtis 
specialistų — kerą mikos 
meisteriu.

Ši sekmadieni Šaukiamas 
Pikniko Komitetas 
Del Suvedimo Atskaitos

“Laisvės” piknikas,, kuris 
atsibuvo liepos 4-tą, May
nard, Mass., buvo didelis ir 
geras.

Apart savo valstijos, turė
jome daug svečių ir iš toli
mesnių valstijų, kaip tai: New 
Hampshire, Maine, Connecti
cut ir kitų. Bet apie tai teks 
atskirai parašyti. Dabar gi 
noriu priminti apie užbaigimą 
šio pikniko darbo.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie esate viršminėto pikui-' 
ko rengimo komitete,, ar kaip 
nors susirišę su pikniko ręika* 
lais, malonėkite visi suva
žiuoti bei susirinkti šį sekma
dienį, liepos 20 dieną, 11:30 
vai. ryte, Liet. Piliečių Kliubo 
viršutinėje svetainėje, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

Čia turėsime suvesti visas 
atskaitas ir tuomi užbaigsime 
pikniko visą darbą. Reikia tu
rėti bilas ir visokias sąskaitas 
dėlei išdavimo raportų ir jų 
patvirtinimui.

Pageidautina, kad ir šiaip 
veikėjai dalyvautų, -— kuo 
daugiau, tuo geriau, nęs turė
sime pasikalbėti ir apie toli
mesnį darbą, liečiantį net ki
tus metus.'

Taigi kolonijų, bent arti
mesnių, draugai turėtų, susirū
pinti ateičia ir dalyvauti šia
me posėdyje. Visų apskričių 
komitetų nariai būtinai turėtų 
dalyvauti, nes turėsime rimtų 
klausimų.
t Komiteto pirmininkas,

J. M. Karsonas.

PATYRĘ
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

PRIE STALŲ VYRAI, ENTRANCE FRAMES 
PĖLCIŲ IR DURŲ, IR TT., SPECIAL MILLWORK 

DIRBTUVĖJE, RETAIL YARD
Parašykite Patyrimą ir Smulkmeniškai Apie Amatą 

RAŠYKITE ANGLIŠKAI
THE NUTTLE LUMBER & COAŲ CO.

DENTON, MD.

San Diego, Calif HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■IB
. ii 'n &i ii

SAN ANTONIO, Tex. — 
Jungtinių Valstijų armija, 
karo laivynas ir oro jėgos 
rudenį darys didelius ma
nevrus šioje srityje ir Flo
ridoje. ; , i

ŽVĖRIS GYVENĘS PIRM 
'200,000,000 METŲ

New Mexico valstijoj at
kasta griaučiai išnykusių 
žvėrių-dinosaurų, kurie gy
veno pirm, 200 milionų me
tų.

Paskirti į komisiją tyrinėti, dėl kq pastaruoju laiko
tarpiu Įvyko tiek daug nelaimių su lėktuvais: AFL Air
line Pilots Assn, narys Cqx, brig, generolas Milton W. 
Arnold, iš Civil Aeronautics Board viršininkai James 
W. Landis ir T. P. Wright.

“Vilnies” Redaktorius V.
drulis Išvyko Atostogoms 

Vakaruose
Ilgametis “Vilnies” redak

torius Vincas Andrulis išvyko 
tūlam laikui, pailsėti ir patai
syti sveikatą. Prieš kiek laiko 
jis buvo susirgęs, ir dakta
rams pripažinus, kad jam rei
kalingas mėnuo ar daugiau 
poilsio, jam tas 'buvo ir suteik
ta. Be to, draugai buvo su
ruošę draugiškas išleistuves.

Manoma, kad jis atostogas 
leis vakarinėse valstijose, kaip 
tai, Washingtone, Oregone ir 
Kalifornijoje. »

Dienraščio personalas, arti
mieji ir draugai išvykstančiam 
redaktoriui palinkėjo tikslin
gai praleisti atostogas, pasiek
ti gerus rezultatus sveikatos 
pataisyme ir grįžti prie darbo 
su atnaujinta energija ir 
siryžimu.

Išgelbėjo Dukrelę
Mrs. Ann Flynn, 28 m., 

ycnanti Ruth Maron 
namyj, 6 aukšte,
5 v. v., ėjo parsinešti reikme
nų į krautuvę su savo 2 metų 
dukrele. Kaip tai pasitaikė, 
kad mergaite bėgo prie auto
matinio keltuvo ir nespėjus 
ant jo atsistoti, keltuvas nusi
leido, durys užsidarė,' o mer
gaitė paliko stovėti ant 5 col. 
pločio lentos.

Motinos šauksmas, kad ji 
laikytųsi ten ją įtikino. O pati 
motina nubėgo į penktą aukš
tą sustabdė keltuvą, sugrįžus 
išmušė langą ir laukė iki po
licija atvyko išimti mergaitės.

Mergaitė likosi ’nesužeista.

Staten Islande, N. Y., Jo- 
sephas Velton, buvęs poli
cininkas, nušovė savo švo- 
gerį Andrew Kelly ir pats 
nusišovė.

Šveicarija taipgi padare 
prekybos sutartį su Sovie
tais.

Washington. — Veikiau
sia nebus rudeninės kon
greso sesijos.

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau savo pusbrolių Simo

no ir Jono Seurukų .paeina iš Kula- 
biškrfų. kaimo, Trakų pavieto, Tralfą 
valsčiaus. Turiu svarbų reikalą, tad 
meldžiu atsišaukti. Juozas Seuru- 
kas, 3Š0 W. Market St., Scranton, 

-Pa. (163-164)

Mr. ir Mrs. Alfred Wesley 
Ingalls patraukti teisman už 
laikymą negrės tarnaitės tikroj 
vergijoj veik 40 metų. Dora 
Jones, negrė tarnaitė, buvo pri
versta miegoti mažam, šešių 
pėdų pločio ir septynių pėdų il
gio, kambarėlyje, dabar naudo
jamam tik išmatom. Nors visai 
mažo ūgio moteris,- ji turėjusi 
dirbti vyro darbus. Visą laiką 
gyvenusi didžiausioj baimėj, ir 
tik padrąsinta kitos moters, 
užvedė bylą.

Prieš kaltininkus, Mr. ,ir Mrs. 
Alfred Wesley, liudijo Mrs. Ly
man. Jos vyras pirko penkių 
aukštų Boston Beacon Hill na
mą, kur ilgus metus gyvendami 
Ingalls laikė tarnaitę vergijoj, 
versdami sunkiai dirbti ir mie
goti mažam kambarėlyje, kurs 
“netikęs nei kdtėm,” kaip liu
dijo Mrs. Lyman.’

Mrs. Elizabeth W. Winters, 
savininkė turistų namo, Free- 
mont, Ohio, liudijo, jog Ingalls 
šeima praėjusį rugsėjo mėnesį, 
važiuodami į Kaliforniją susto
ję ir pasisamdę kambarį, bet 
pasakę, jog tarnaitė miegos au- 
tomobiliūje.

Teismui einant tiek žingei- 
duolių susirinko, jog policijai 
teko tvarką daryti. Daugelis 
norėjusių įeiti vidun, buvo pra
šalinti, nes leido tik tiek, kiek 
galima susodinti teismabutyje.

Rep.

KANKINIMAI FRANKO 
KALĖJIMUOSE

NEW YORK. — Ameri
kos Moterų Kongreso pir
mininke d-rė Gene Weltfish 
pranešė, kaip Ispanijos fa
šistai badu marina, žudo ir 
kankina politinius kalinius.

Washington. — Harold D. 
Stassen, vienas republikonų 
k a n d i d atų į prezidentus, 
taipgi skelbia vajų prieš kor 
munistus.

(Shahnskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Fo»est Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

RONKONKOMA 
8634

IT JL’ aSR

REIKALINGOS
PATYRUSIOS

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

AUKŠTOS MOKESTYS 
NUO KAVALKŲ 
. KREIPKITĖS

RABHOR ROBES
Goncord & Water Streets
S. NORWALK, CONN.

(169)

Prie Polišiavimo
Vien Tik Patyrusios
Dirbti Prie Plastikų

Gera Alga
Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė

Kreipkitės

Victory Optical
Company

9-13 Mulberry Place
NEWARK, N. J.

065)

ATIDARO NAUJĄ 
DIRBTUVĘ 

VYRIŠKŲ 
GERESNĖS RŪŠIES COATŲ 

REIKALAUJA 
Operatorių - Siuvėjų - Finišerių 
. Rankom Kilpų Siuvėjų 
Prosytojų, rankom ir mašina, 

Bushel Merginų — Patikrintojų 
VIEN TIK PATYRUSIU 
VYRŲ IR MOTERIŠKIŲ 

Kreipkitės
LITT CHINITZ, INC.

85 — 5111 AVENUE, N. Y. C.

Biznierlai. Skelbkitės Laivėj©

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

TELEPHONE
HTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
I

’ Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. x BROOKLYN, N. Y.

,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 16, 1947

■. M



N(nvYork(i^/ž^?7lnl(>i
Tikimasi Banko 
Darbininkų Streiko

Brooklyn Trust Čo. darbi
ninkams gal prisieis streikuo
ti pasekmėje Taft-Hartley 
įstatymo. Streikas, jeigu iškils, 
paliestų visus 23 to banko sky
rius.

Streiką, kaipo vienintelį už
tikrinimą saugumui darbo, re
komendavo Financial Emplo
yes Guild nuostatų komisija, 
dalis United Office and Pro
fessional Workers.

Vyriausiu reikalavimu yra 
sugrąžinti tris veiklius unijis- 
tus, kurie buvo pravaryti iš 
darbo tuojau po įėjimo galion 
to vergijos įstatymo. Vienas iš 
pravarytųjų, kasininkas, yra 
išdirbęs firmai 17 metų.' 

šio trečiadienio vakarą
tel Qranada, įvyks unijos nea
riu mitingas išklausyti reko
mendacijos streikuoti ir nutar
ti sekamą žygį.

Jeigu prisieis streikuoti, nu
matoma. daug depozitorių 
kooperuos su streikieriais. 
šimtai iš anksto pasirašė peti
cijas firmos prez. George P. 
McLaughlin, reikalaujant su
grąžinti į darbą pravarytus 
darbininkus.

llo-

New Yorko Marininkai 
Pasirašė Peticijas už 
Eugene Dennis

Kai tik išgirdo, kad Eugene 
Dennis, Amerikos Komunistų 
Partijos sekretorius, tapo nu
teistas už nenusilenkimą Kon
gresiniam Ne-amerikinės Veik
los Komitetui, New Yorko 
porte buvusieji marininkai 
tuojau pasigamino peticiją ir 
keliomis valandomis keli šim
tai ją pasirašė.

Peticija aštriai kritikuoja tą 
komitetą ir Dennis’o nuteisi
mą. Joje, be kitko, sakoma:

“Buvęs marininkas Gene 
Dennis, komunistų partijos gt- 
neralis sekretorius, pripažin
tas kaltu už atsisakymą veikti 
priešdarbininkišku išdavinėto
ji! preišdarbininkiškam, prieš- 
n e g r i škam, Ne-amerikiriam 
Thomas-Rankino komitetui.

“Mes, pasirašiusieji mari- 
ninkai, komunistai ir ne-ko- 
munistai, šiuomi pareiškiame, 
kad:

“Bile koks ir kiekvienas 
bandymas padalinti darbinin
kus bus kovojamas ir atmu
šamas.

“Mes pažadame pilniausia 
\ remti kampaniją už Gene 

■ Dennis išlaisvinimą, kad jis 
galėtų ir toliau teikti vadovy
bę kovoje pneš laivų savinin
kų - samdytojų - valdžios va
jų sudaužyti Amerikos darbo 
unijų judėjimą.” 

I
Dennis’o Gynimo Komiteto 

atstovas angliškame darbinin
kų dienraštyje pagyrė tokį 
marininkų pasielgimą. Verta 

• tas, sako jis, komunistams pa
kartoti ir kitoše industrijose. 
Atsiliepimas nepartinių darbi
ninkų į gynimą Dennis’o, tei
gia jis, bus toks pat nuošir
dus, kaip ir pas marininkus.

Saugumo Taryba Sako
Jeigu neturi šaldytuvo, pik- 

nikams nesiimk jokių kremo 
pajų, pyragaičių ar šviežių 
mėsų. Putelėš-kremai neturėtų 
būti laikomi be šaldytuvo il- 

r_, giau vienos valandos. Kitaip 
jie gali tapti priežastimi sun- 

| ® klos ligos ar mirties.
Nešantis maistą į piknikus 

• pataria laikyti šaldytuve iki 
pat išeinant, sudarytus sand- 

i/ vičius uždengti storai pop i era 
ir tuojau po nuvažiavimo su
valgyti, po to ilsėtis ir, pail

gėjus, žaisti. Valgį laikyti vaL 
B kymui po žaismių tik tuomet, 

jeigu nusinešame apkimštą le- 
• du.

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Reikale

Nęseniai buvo pažymėta 
spaudoje, kad puikiai darbuo
jasi Mylda žukienė, iš Eliza
beth, N. J., Radio Klubo rei
kale. šį sykį vėl gavome gra
žių rezultatų nuo Myldos. Ji 
atvyko į dienraščio Laisvės 
pikniką, liepos 4-tą ir tame 
piknike jai pasisekė surinkti 
$80. Buvo pasirįžusi ^surinkti 
$100. Vis vien esame Myldai 
žukienei labai dėkingi uz jos 
gražų pasidarbavimą ir tiki
mės, kad ateityje jai pasiseks 
išpildyti nusistatytą kvotą. 
Per Mylda žukienę aukavo se
kami asmenys:

Povilas ir Ona Juodzevičiai, 
Brooklyn, N. Y., $10.

Po $5: Adomas Dagis, New 
York City, N. Y.; Walter ir 
Mylda Žukai, Elizabeth, N. J.; 
Antanas Matulis, Jersey Ci
ty, N. J.

Si m p atikas, New- York Ci-

Po $2: A. Petrikonis, Stam
ford, Conn.; M. žolynas, New
ark, N. J.

Po $1: M. StaneĮienė, Eli
zabeth, N. J.; Ona Schultz, 
Elizabeth, N. J.: Bij’uta Mas- 
kevich, Elizabeth, N. J.; Edith 
Welton, New Providence, N. 
J.; M. Panelis, Bayonne, N.

Wm. Krimas, Paterson, N.
W. Keršulis, Brooklyn,
J. Bakūnas, Cliffside,

Binghamton, 
N. Y.: J. Bertašius, B’klyn, N. 
Y.; J. Mickūnas, Cleveland,

J
N.

A. Nelesh,

FĖRA, ragina majorą veikti
Amerikos Darbo .Partijos 

New Yorko Apskrities organi
zacijos vykdomasis komitetas 
įspėjo majorą O’Dwyer ginti 
5 centų fėrą.

Komitetas aštriai kritikavo 
leidimų' komisionierių Benja
min Fielding uz jo sutikimą 
fėrą kelti. Fielding, esąs dar
bo partijos vice-pirmininku, 
dalyvavo Majoro Komitete, 
kuris vienbalsiai pasiūlė kelti 
fėrą iki 8 centų. Fielding bu
vo darbiečių rekomenduotas į 
tą komitetą.

Kiti du Majoro Komiteto 
nariai, kurie taip pat balsavo 
už kėlimą fėro, yra William

Susidarė Banko Depozi- 
torii! Komitetas Remti 
Darbininkams

Šiomis dienomis susidarė 
komitetas iš Brooklyn Trust 
Co. depozitorių. Jo tikslas 
ginti banko darbininkų teisę 
organizuotis.

Komitetas išleido peticijas 
ir jo nariai atsistojo prie cen- 
tralinės banko raštinės. 177 
Montague St., ir prie visų to 
banko 2$ skyrių, • Brooklyne. 
Kalbina einančius į banką de- 

j pozitorius pasirašyti peticijas, 
j kuriose protestuoja prieš pra- 
varymą iš darbo trijų unijis- 
tų. Sako, kad bankas pravarė 
juos tikslu sulaužyti uniją. 
Reikalauja nekliudyti organi
zuotis.

į komitetą, be 
žymūs darbininkų 
Frank Serri ir Leo 
dvasiškiai Benney
Harry Halpern; radio žvaigž
dė Henry Morgan; autorius 
Arthur Miller; valstijos sena
toriai Samuel L. Greenberg, 
Fred C. Morritt ir Kenneth 
Sherbell; Clarence Johnson iš 
Urban League.

William' Lemmons, vetera
nas, nusižudė nušokęs nuo 86- 
to aukšto iš Empire State bil- 
dingo. Pirm nušokant, įteikęs 
savo piniginę su 25 centais — 
gal visu savo turtu — ten sto
vėjusiam 12 metų berniukui, 
sakydamas: “Man jų neberei
kės.”

kitų, įeina 
advokatai

J. Linder; 
Benson ir

Ohio4; F. Bunkus, Newark, N. 
J.; J. Gražienė, B’klyn, N. Y.; 
N. Baranauskienė, B’klyn, N. 
Y.; Eva Žilinskienė, Irvington, 
N. J.; C. Bready, B’klyn, N. 
Y.; V. Žilinskas, Irvington, 
N. J.; T. Kapočius, B’klyn, N.

N.

J.:

N

J. čepinskas, Bayonne, N. 
A. Kazakevičius, Newark, 
J.; W. Morkus, Newark, 
J.; J. Mockus, Bayonne N. 
Ig. Bėčys, Elizabeth, N. 
Paul Bėčys, Great Neck, 
Y.; A. Gustaitis, B’klyn,
Y.; Elena Jeskevičiutė, Brook
lyn, N. Y.; S. Kundrotienė, 
Elizabeth, N. J.: Jurgis Pet
ruškevičius, B’klyn, N. Y.; G. 
Jamison, Livingston, N. J.; 
Chas Steponavičius, Cliffside, 
N. J.; V. Bovinas, B’klyn, N. 
Y.; C. Strauss, Bridgeport,

G. Žukauskas, Union, 
J. Diržis, Richmond 
Y.; B. Zoruba, B’klyn, 
; Petras Kapiskas,

N. Y.: J. Juška, 
N. Y.; G. Gabriel,

Conn

Hill, N. 
N. Y. 
B’klyn, 
B’klyn, 
Baltimore, Md. K. Petrikienė,
B’klyn, N. Y.; C. Juknys, 
B’klyn, N. Y.; D. Maželis, 
B’klyn, N. Y.; J. Velička, Ja
maica,x N. Y.; Walter Kardo- 
kas, Maspeth, N. Y.; John 
Klasčius ,Maspeth, N. Y.; Ju
lius Pasek, B’klyn, N. Y.

Širdingai tariame ačiū vf- 
siems čia suminėtiems priete- 
liams.

Sekr.-Ižd.

neatsto- 
pažval- 

viršinin- 
Kaltina,

Reid ir Thomas J. Patterson.
Fielding, pasisakydamas už 

8 centų f erą, “tam neturėjo 
Amerikos Darbo Partijos lei
dimo ir jo pažvalgos 
vau j a darbo partijos 
gų,” sako darbiečių 
kai savo pareiškime, 
kad jis ne tik neturėjo tam 
darbiečių sutikimo, bet nei ne
pasitarė.

Darbiečiai priminė majorui 
O’Dwyer jo paties, pasisakymą 
prieš kėlimą fėro praėjusio va-, 
sario mėnesį. Vartodami jo 
paties argumentus, darbiečiai 
kritikavo majorą už pakeitimą 
nusistatymo.

Queens Busmanai Gavo 
Algų Pakėlimą

Trys šimtai autobusų Vai
ruotojų, dirbančių Steinway 
Omnibus Corp, ir Queens-Nas
sau Transit Lines, Inc., gavo 
po 7 centus daugiau algos per 
valandą. Tuomi sulygina jų 
gaunamąją valandinę mokestį 
su miestą vų jų linijų, mokesti- 
mis — po $1.20 už valandą. 
Taipgi mokės po daugiau už 
specifiškus, nenormalius šil
tus.

Darbininkus atstovavo CIO 
Transport Workers Lok al as 
100-nis. Linijos aptarnauja 
350,000 keleivių kas dieną, 
važinėjančių į Astoria, Col
lege Point, Flushing, Jamaica, 
Long Island City.

Fotografijos Mylėtojam
dienomis išeina iš 
(Duell, Sloan and 

spaustuvėje) rank ve-

Šiomis 
spaudos 
Pearce 
dis mėgėjams filmų fotogra
fams (anglų kalboje), u .'.va
dintas “Pictorial Continuity.” 
Rankvedžio autoriai Arthur 
L. GaskiR- ir David A. Eng
lander vadovavo karo fauko 
fotografų mokyklai laike ka
ro, tad turėtų daug ką žinoti 
apie fotografiją.

New Yorke liepos 14-tą 
vo 89 laipsniai šilumos, 
čiausia diena šių metų. v

bu- 
šil-

CIO Prašo Paramos 
Remington Streikieriam

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba atsišaukė į viso miesto 
unijas *protestuoti prieš Re
mington Rand Corp, už “at
gaivinimą negražiai pasiskel
busios ‘Mohawk Valley for
mules’ pastangose laužyti 
streiką.”

Penkiolika tūkstančių dar
bininkų streikuoja1 šešiose ša- 
pose New Yorko valstijoje ir 
vienoje Michigan valstijoje.

Firma neprisilaikė bendro
jo industrijų nusistatymo pa
kelti algas po 15 centų. Pasiū
lė ne daugiau 7 centų priedo 
per valandą ir šešis šventadie
nius su alga, kas bendrai su
daro ne daugiau 9 centų, sako 
CIO elektristų unija, kuri at
stovauja darbininkus.

Firma naudoja teismų 
ir kitokius skymus 
streiko, skundžiasi

d raus
iau žy- 
unijis-.

mes 
mui 
tai.

CIO Konferencija 
Planuos Veiklą prieš
Taft Aktą

CIODidžiojo New Yorko 
šaukia viso miesto unijų vir- 

‘šininkų ir šapų stewartu kon
ferenciją kitą trečiadienį, lie
pos 23-čią, 7, vai. vakaro Man
hattan Center, New Yorke.

Tikslas tos konferencijos, 
sako šaukėjai, yra. “sustiprin
ti CIO politinę mašiną kampa
nijai prieš Taft-Hartley Ver
gijos Aktą.” Sako, kad bus. 
vedama intensyvi kampanija 
šapose, nuo durų iki durų ir 
visokiais kitais būdais, kad 
prašalinti iš kongreso ir val
džios visus to biliaus sumany
tojus ir rėmėjus.

Greta to, pamatinio tikslo,, 
konfefencijos programoje nu
matoma :

Šių ir 1948 metų rinkimai;
CIO-PAC savanoriško auko

jimo į politinės veiklos fondą 
vajus, ir CIO narių įtraukimas 
į politinį darbą susiedijose;

Gynimas rendauninkų teisių, 
5 centų fėro, proporcionalčs 
atstovybės ir kiti bėgami mies
to reikalai.

Pačiu pirminiu veiklos pa
grindu, sako sekretorius Saul 
Mills, turi būti sukėlimas poli
tinės veiklos komitetui (PAC) 
fondo ir sudarymas organiza
cijos darbui susiedijose.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Luther Martin Dr-stės metinis 
Balius įvyks 7 d. vasario (Feb. 7th). 
Ukrainų salėje, 216-218 Grand St. 
Prašome kitų draugijų tą dieną nie
ko nerengti ir kviečiame jų narius 
dalyvauti mūšų baliuje. (163-164)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

• - . ’’ /‘At

Manager
JOHN A. PAULEY 

’ . ? ■ t

Licensed Undertaker . <

231 Bedford, Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LDS TREČIOS APSKRITIES ŽINIOS
Apskrities komiteto posėdis 

įvyko 22 d. birželio, šiame po
sėdyje padaryta peržvalga nu
veiktų darbų ir padaryti pla
nai ateities veikimui. Galuti
no raporto iš įvykusio pikni
ko, 15-tą d. birželio, nebuvo, 
kadangi visos bilos nėra žino
mos.

Svarbu yra tas, jog apskri- 
ties* komitetas rūpinasi, kad 
LDS kuopų piknikas, kuris 
įvyks 27 d. liepos, Linden, N. 
J., būtų kuo pasekmingiausias. 
Kuopos, esate aplaikę įžangos 
tikietus platinimui, juos pla
tinkite. Už parduotus tikietus 
pinigai pasilieka tiesioginiai 
kuopų ižduose. Svarbu yra ir 
tas ,kad dovanų knygutės bū
tų paskleistos kuo plačiausiai.

Knygutes kuopų sekretoriai 
turi sugrąžinti jvykstančiame 
piknike.

Ir apskrities komitetas rū
pinasi, kad operetė “Lietuvos 
žiedai” šį rudenį būtų sulošta 
New Jersey valstijoje.

Ačiū Visiems
Apskrities komiteto vardu, 

tariu nuoširdų ačiū visiems, 
kurie dirbo piknike. Visų var

dų 'nežinau, bet sunkiai dirbo 
visą dieną sekami: Saulis, An- 
driūnas, 'Vertelis, Dainius, 
VerteĮienė ir kiti. Atleiskite, 
kad ne visų dirbusių vardus

Nusibodę Laukti Mirties
Herbert L. Satterlee, 83 me

tų amžiaus, gyvenęs puikiuose 
Beekman Place apartmentuo- 

. sę, New Yorke, mire nuo Šū
vio žaizdos. Policija sako, kad 
jis pats pasišovęs.

Sątterlee, buvusio finansie- 
riaus Morgano švogeris, rodos, 
turėjo visko kito, apart jau
nystės, tad menama, jog ir 
saužudystei' negalėjo turėti ki
tos priežasties, kaip tik tai, 
kad nusibodo laukti mirties.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

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 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: 9—12 ryte
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 rakah- 
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą.. Jūs stebSsltės mąno 
gerti darbu.'

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

suminėjau, jų nežinau. Ačiū 
Sietyno Chorui ir jo mokytojui 
W. Žukui. AČiu Pirmyn Cho
rui ir jo mokytojai V. Čypai- 
tei ir A. Pavidžiui, orkestros 
vedėjui. Piknikas buvo sėk
mingas. Ir' tikimės visų para
mos LDS kuopų piknikui 27 d. 
liepos.

va- 
tu- 
ki-

Vajus
Apskrities ribose LDS 

jus silpnas. Vienos kuopos 
ri išrinkusios vajininkus, 
tos neturi. Nėra tai sunkus 
darbas, bet tai ’nėra ir leng
vas darbas, tačiau su gerais 
norais galima vajų paspartin
ti. Teisybę pasakius, mūsų ap
skritis nėra paskutinė gavime 
nauju narių, bet su skaitlingu 
būriu narių apskrityje, galima 
būtų narių skaičius padidinti.

A. Matulis, Apskr. Pirm.

Peter Kapiskas

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI \

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patrovų

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių įiatrovų

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. 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! 
f

Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai
Parduodami Labai Nužemintom Kainom. ,

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

Branzalietai 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.

ik '

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler ' v

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos
■■W •■■•■■»
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Trys Milionai Mūšy » a 
Gyventojų Pajūriuose

Didžiojo New Yorko virš 
3,000,000 gyventojų praleidę, 
praėjusį sekmadienį pajūriuo
se. Be abejo, čia prisidėjo ir- 
jų svečiai, atstogaujantieji 
New Yorke, tačiau niekas ne
su kirs pačių miestiečių greičio 
nerti į pajūrius.

Gretimuose miestui Qoney 
Island ir Rockaway rezortuo- 
se buvę apie pustrečio milio- 
no. Jones Beach, esąs atokiau,' 
turėjęs 103,000 svečių. Jacob 
Riis Park — apie 100,000.

Ar kas manė, kad gyvatės 
skraidys? O betgi liepos 14- 
tą i New Yorką “atskrido” ar
ti šimtas gyvačių ir kitokių 
šliūžių — lėktuvu. Tai euro
piečių zoologų dovanos ameri
kiečių žvėrinčiams. Taipgi at
vežė 30 šunų.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Telefonas EV. 4-8698
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