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Anglijoje visų ekonominių 
galų suirimas , verčia žmones 
galvoti. Kas ten pasidarė? 
Iš kur tos nelaimės Angliją 
apniko? Ji plėšia milžiniškas 
kolonijas, ją bilijonais šeria 

0 Amerika, o tačiau kasdien da
lykai eina blogyn*'

Tuo tarpu štai socialistinė 
šalis, kuri karo metu dešim
teriopai daugiau nukentėjo, 
tačiau ji atsiklaupus ant kelių 
neprašo Amerikos paskolos. 
Ji atsistoja ant kojų be deja
vimo ir verksmų.

žmogus galvoja ir ieško at
sakymo.

Tiesa, galvoja ne visi, bet, 
labai daug. Jie daro palygini
mus ir išvadas.

★ ★ ★
Komunistų Partijos sekreto

riaus Dennis apeliacija į aukš
tesnius teismus žada virsti is- 

* turine kova. Vieneri metai
kalėjimo ir keletas šimtų do- 

t lerių yra tik mažytė dalelė
didelio reikalo.

Šitoje byloje keliamas Ne- 
amerikinio Veikimo Komiteto 
legal iškurnąs. Jeigu pavyktų 
bylą laimėti šalies Aukščiau
siame Teisme, būtų nušluos
tyta nosis visiems reakcijonie- 
riams.

Taip galvoja komunistai. 
. Su tuo sutinka skaitlinga gru

pė žymių liberalų, kurie su
daro Civilinių Teisių Kongre
są. '* *

Kongresas atsišaukia į vi
sus geros valios žmones pa
ramos. Kaštai, suprantama, 
bus dideli, bet reikalas esąs 

4 dar didesnis.
4 ★ ★ ★

Pereitą ketvirtadienį oi*o 
bangomis debatavo Komunistų 
Part i jos New Y ork 6 d ištink to 
pirmininkas Robert Thomp

son, šio karo veteranas, ir Eu
gene Lyons, kuris visu karo 
metu koliojo nabašninką 
Rooseveltą už “parsidavimą” 
Stalinui!

kurie klausėsi, galėjo paly
ginti. Thompsonas kvietė 
Amerikos žmones vieningon 
kovon už pastovią taiką, už 
gerbūvį, už šviesią ateitį. Ly
ons savo dešimt minučių pa
šventė keikimui Tarybų Są
jungos ir komunistų.' Pabaigė 
kalbą piktu išbarimu radijo 
kompanijos, kam leidžia ko
munistams kalbėti oro, bango
mis.

Eugene Lyons per senas 
mokytis. Jį beištaisys grabo 
lenta. Jis neišmoko ir neiš
moks suprasti tos paprastos 
tiesos, kad hitlerinėmis pasa
komis jis gali apgauti tik už 
save durnesnius.

Lietuvos grožinės literatū
ros kūriniai verčiami ir lei
džiami rusu ir kitomis kalbo-, 
mis didžiojoje Tarybų Sąjun
goje. Visoje žemėje išgarsės 
darbai Neries, Giros. Venclo- 
vo. Korsako, Maironio, Myko
laičio-Putino ir kitų poetų ir 
/rašytojų.

Tuo reikalu Lietuvoje lan
kėsi Leningrado literatūros 
žurnalo “Zvezda” atstovas 
Rožestvenski ir literatūros kri
tikas prof. Zelinskis.

Kur savo akis dės tie, ku
rie prisimygę svietui pasako
ja, kad tarybinėje tautų šei
moje lietuviškai kultūrai ne
beliko jokios ateities?

Kunigams, pastoriams, rabi
nams ir popams Amerika yra 
rojus. Jie įplaukas turi dide
les, o taksu nemoka. Kaip 
inkstas taukuose, mūsų dva
siškija maudosi turtuose.

Floridos senatorius Pep
per šauk? išnaikint Tafto- 
Hartley įstatymą.

ORAS.—Būsią giedra.
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DIDŽIULIAI. DARBO DIENOS SUSIRINKIMAI RYŽTAI .
REIKALAVO NUŠLUOTI TAFTO-HAR TLEY'O {STATYMU

235,000 Darbininkų Chica
go] Pasmerkė Tafto Įstatymą

, ..... - f _____ f 4

Federacijos Vadas Šaukė (JnijisUis Rinkimuose Sumuši
• Kongreso Narius, Kurie Rėmė Tafto-Hartley’o Bilių

Chicago. — Darbo Dienos 
šventėje 110,000 darbinin
kų sugužėjo j Soldiers Field 
stadiumą, reikalaudami pa
naikint prieš-unijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą, o dar 
125,000 unijistų nesutilpo ir 
liko už vartų.

Svarbiausią kalbą' susi
rinkusiem pasakė Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green. Jis pareiš
kė,. jog prieš-darbininkiškas 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
yra aršiausias visoj Ameri
kos istorijoj. Green prane
šė, jog Federacija kreipsis 
į teismus, kad atmesti įsta
tymą, k'aipo priešingą 
Jungt. Valstijų Konstituci
jai. Sykiu jis šaukė sumuš
ti 1948 m. rinkimuose visus 
tokius kongreso narius, ku
rie balsavo už Tafto-Hart
ley’o bilių. Green įspėjo:

GEN. MacARTHUR GIRIA 
“JAPONŲ PROGRESĄ”

Tokio. — Dvejų-metų su
kaktyje nuo Japonijos pa
sidavimo, generolas Mac- 
Arthur gyrė, esą, “ramų e- 
konominį japonų” progre
są; ragino talkininkus grei
tai padaryti taikos sutartį 
su Japonija ir nereikalauti 
“per sunkių karinių atpil
du”. (Gen. MaqArthur pa
sižymėjo kaip veiklus Japo
nijos fabrikantų bendra
darbis prieš kovingas dar
bo unijas ir kairiųjų parti- 
jas.) _________

Dauguma Veteranų 
Tuoj Iškeičia Bonus

Washington. — Karo ve
teranams leista iškeisti pi
nigais paskutinio primokė- 
jimo bonus, pradedant nuo 
prąeito antradienio. Tie bo- 
nai duoti devyniem milio- 
nam veteranų už priklauso
mą kareiviams poilsio laiką, 
kurio jie negavo. Visa bonų 
suma siekia apie $l,86į- 
000,000. Bonai iškeičiami 
pinigais bet kuriame banke.

Kariuomenės laikraštis 
Army Times iš anksto ap
klausinėj o veteranus, ką 
jie darys su tais bonais. 
Trys ketvirtadaliai jų atsa
kė; jog tuojau atsiims pini
gus už bonus, nors valdžia 
prašė nesiskubinti.

Sovietai Protestuoja, kad Amerika-Angjija Sauvališkai
Berlin. — Maršalas Vaši- 

lius Sokolovski, karinis gu
bernatorius sovietinėj Vo
kietijos dalyje,* smerkė ame
rikonų ir anglų sutartį dėl 
didelio pramonės pakėlimo 
vakarinėje Vokietijoj. Kal
bėdamas karinėje talkinin
kų kontrolės komisijoje, 
Sokolovskis tvirtino, kad 
anglai-amerikonai peržen
gė keturių didžiųjų talki
ninkų sutartį iš 1946 metų,

“Jeigu tie, kurie balsavo 
už Tafto-Hartley’o bilių, 
vėl taptų išrinkti, tai jie iš
leistų dar blogesnius įstaty
mus.”

Dėstydamas Darbo Fede
racijos programą 1948 m. 
rinkimams, Greenas ragino 
veikti dėl šių reikalų: Prieš 
brąngenybę, už darbo už
tikrinimą ištisiems metams, 
už socialūs apdraudos pa
platinimą ir pagerinimą, už 
gyvenamųjų namų statymą 
su valdžios parama ir už 
pakėlimą būtinos įstatymiš
kus algos (kuri dabar tėra 
tik 40 centų valandai).

Green sakė: “Mes turime 
kovoti prieš savo priešus 
balsais, ramiu, demokrati
niu, amerikiniu būdu, o 
vengti neapgalvotu strei
kų.” !

Trumanas Pabrėžia 
J. Valstiją Galybę

k

Rio de Janeiro, Brazili
ja, rugs. 2. — Atlėkęs į 
amerikinių respublikų kon
ferenciją, prez. Trumanas 
kalbėjo, kad Jungtinės Val
stijos. ir toliau vykdys stip
rią užsieninę savo politiką, 
girdi, taikai saugoti, ir lai- ' 
kys gana ginkluotų ’ jėgti 
“visiems" amerikiniams kra
štams ginti ir atlikti kitas 
tarptautines pareigas”, bet 
Washington© valdžia, esą, 
veiks “Jungtinių Tautų ri
bose.” Trumanas taipgi dė
stė MarsMallo plano tikslus.

Amerikony-Nacių Biznis
Nurnberg, > Vokietija. — 

Karinis amerikonų teismas 
tęsia bylą prieš 22 vadus 
didžiojo vokiečių trusto 
Farbenindustrie. Jie kalti
nami už Hitlerio apginkla
vimą ir paruošimą karui. 
Teisiamieji priminė, kad iš- 
viep su vokiečiais tame triv 
ste verkė bent 50 ameriki
nių kompanijų

Winnipeg, Canada.—Pra
nešama, jog traukinių susi
dūrime 12 žmonių užmušta 
ir tiek pat sužeista.

kas liečia fabrikinės gamy
bos didinimą Vokietijoje. 
Be to, Amerika ir Anglija, 
nutardamos taip smarkiai 
ugdyti pramonę vakarinėje 
Vokietijoje, sulaužė Pots
damo sutartį, ‘ kurią pir
miau pasirašė prez. Truma
nas, Anglijos premjeras 
Atįlee ir Sovietų premjeras 
Stalinas, kaip sakė marša
las Sokolovskis. Kartu jis 
šitaip kaltino Angliją ir A-
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Wallace Pareiškė: Darbininkų
Ir Far merių Vienybė Galėtų
Atmušt Reakcijų, Krizj, Karų

Detroit, Mich, — Henry 
A. Wallace, puvęs Jungtin. 
Valstijų vice \- prezidentas 
ėjo per dvi mylias pryšaky
je 60,000 unijistų. . kurie 
Darbo Dienoie maršavo De
troito gatvėmis. Paskui 
Wallace kalbėjo jų susirin
kimui Cadillac Square. Ji
sai pareiškė: “Jeigu mums 
nepavyks paverst demokra
tų partiją taikos ir^ gerovės 
partija,' tai mes sukursime 
naują partiją.” ' ' '

Jis šaukė darbininkus ir 
farmerius išvien politiniai 
veikti ir tvirtino, kad “or
ganizuoti darbininkai su 
savo šeimomis galėtų suda
ryti 30 milionų ar/ daugiau 
balsų” 1948 m. prezidenti
niuose ir kongresiniuose 
rinkimuose, taigi ir laimė
ti.

Wallace aštriai kritikavo 
užsieninę Trumano politi
ką. Jis sakė, jog trumaniš- 
ki demokratai, kaip ir re- 
publikonaif dabar yra re
akcinio kapitalizmo įran
kiai, kurie stumia į nedarbo 
krizį ir karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Kartu, jis įspėjo, 
kad Jungt. Valstijos nega-

Legionas Reikalauja Naikint 
Teisių Bilių ir Uždraust

Komunistų Partiją
New York. — Amerikonų 

Legiono suvažiavimo ’liku
čiai sekmadienį'priėmė re
zoliuciją, r e ikalaujančią 
atimt vadinamiem “neišti
kimiem” -visas teises, užtik
rintas Konstitucijos Teisių 
Biliuje,, ir uždaryt Komuni
stų Partiją.

paskutinėj e Legiono sesi
joje- dąlyvavo tik 3,597 iš 
desėtkų tūkstančių suva
žiavusių delegatų. Bet ta 
sesija urmu pervarė dar ir 
sekamas Legiono vadų re
zoliucijas:

Įvest verstiną kariuome
nėn ėmimą taikos metu; 
užgirt Marshallo planą va? 
karinei Europai kaip “už
tvarą prieš komunizmą”; 
kuo daugiausiai gamint £t-. 
ominių 'įiombų, nepasiduoti 
jokiai tarptautinei atomų 
jėgos kontrolei; neišduotą 
atominių slaptybių jokiai,’ 

meriką:
“Vokietijos pramonė bus 

išplėšta iš vokiečių rankų, 
ir tūlos užsienių monopoli
jos naudos tą pramonę sa
viems reikalams” pagal tre
jų metų planą, kurį dabar 
padarė vakarinės valsty
bės. > » ,

Kadangi amerikonai ir 
anglai skelbė, jog Franci j a 
aplamai sutikus su jų pla
nu,. tąi francūzų atstovas, 

lėtų to karo laimėti. Wal
lace pareiškė:

“Amerika neturės stiprių 
talkininkų. Naminės 'revo
liucijos sutriuškins tas re
akcines valdžias, kurias 
mes dabar remiame užsie
niuose, jeigu išsiverš didis 
karas tarp Jungtinių Vals
tijų ir Rusi jos. Mes taip pat 
negalime tikėtis Francijos 
žmonių draugiškumo, kuo
met pirmojon vieton stato
me Vokietijos pramonės at
kūrimą.”

Wallace ragino darbo 
žmones ir šiaip pažangūnus 
įsteigti savo politinę maši
neriją viduj demokratų 
partijos kiekvienoje apskri
tyje ir išvystyti savo veiki
mą taip, kad apimtų net iš
tisas valstijines derųokratų 
.organizacijas “darbuo t i s 
taip, kaip už unijos pripaži
nimą.” 1

Darbininkai ir farmeriai 
privalo pasiruošti statyt 
savo kandidatus prezidenti
niams ir kongresiniams rin
kimams 1948 m., jeigu de
mokratų partija atsisakys 
tartis su jais dėlei vado
vaujamos pozicijos demok
ratų eilėse.

vai-nors ir draugiškiausiai 
stybei.

Baigiamojoj savo sesijoj, 
Legionas, be to, užgyrė ka
rinę paramą Turkijai ir 
Graikijai: atm'etė' Wagne- 
rio-Lilenderio-Tafto bilių, 
siūlantį statyt gyvenamus 
namus, kurie pigiai būtų 
parsamdomi v e teranams. 
Legionieriai taip pat nuta
rė jokio komunisto ' nepri- 
imt į Legiono narius.

Per Šventes Žuvę 350c*
Chicago— Skaičiuojama, 

kad per Darbo Dienos šven
tes žuvę apie 350 žmonių į- 
vairiose nelaimėse visoje 
šalyje. Automobiliai užmu
šė bent 226; lėktuvų nelai
mėse žuvo pora desėtkų, ke
li tuzinai neskendo, o kiti 
neteko gyvybės Į)er įvairius 
kietus nelaimingus įvykius.

generolas Joseph P. Koenig 
priminė, jog Francija pro
testavo prieš tokį Vokieti
jos pramonės kėlimą. Jis 
taipgi kritikavo anglufc-a- 
merikonus, kad jie 50 nuo
šimčių pakėlė kainą vokie
čių iškasamos anglies Ruhr 
krašte. Gen. Koenig sal^, 
tai reiškia, jog francūzai 
turėtų kur kas brangiau 
mokėti už įvežamą iš Ruhr 
anglį, negu už pačioj Fran-

Dabartinė Politika Gręsia 
Baisiu Krizių, Įspėjo CIO

CIO Pirmininkas Ragino Pažabot Brangininkus ir Nušluot 
Tafto-Hartley’o Įstatymą per Veiklesnę Politinę/Kovą

Kansas Čity, Mo. — Ge- 
neralis CIO unijų pirminin
kas Philip Murray, kalbė
damas Darbo Dienoje, rei
kalavo pažaboti branginin
kus ir panaikinti prieš-dar- 
bininkišką Tafto- Hartlęy’o 
įstatvmą. Susirinkime mie
stinėje salėje Murray įspė
jo, kad jeigu ir toliau bus 
duota pelnagrobiams valia, 
tai jie įstums šalį į daug 
baisesnį krizį, negu Hoove- 
rio laikais. Murray sakė, 
kuomet kapitalistai, kelda
mi kainas, kuopiasi milži
niškus pelnus, tai darbo 
žmonės vis mažiau tegali 
išpirkti reikmenų.' O tatai 
veda j dideli dirbinių per
viršį ir masinį nedarbą.

Reikėjo stipresnio įstaty
mo, negu Wagnerio Aktas, 
unijų teisėms ir šalies ge
rovei palaikyti, tęsė Mur

Vengrijos Rinkimus 
Laimėjo Kairieji

Budapest.— Politincxsan- 
tarvė komunistų, socialistų, 
mažųjų žemės savininkų ir 
tautiniu vąlstiečių sekma
dienį laimėjo daugiau kaip 
60 nuošimčių balsų visuoti
nuose Vengrijos rinkimuo
se. Komunistai gavo 1,822,- 
697 balsus, Demokratinės 
Liaudies Partijos kandida
tai 805,450 balsų, smulkieji 
žemės savininkai 457,082, 
s o c i a 1 d e m o kratai 732,- 
178, . n e p r ik 1 a ų somieji- 
718,193, tautiniai valstie-' 
čiai 435,770, ir 1.1, pagal dar 
nepilnus rinkimų skaitme
nis. ■ ’ '.

Lyginti sų 1945 m., rinki
mais, Smulkiųjų Savininkų 
Partija nupuolė nuo 57 
nuošimčių balsų iki 15, so
cialdemokratų balsai suma
žėjo apie 3 nuošimčiais, o 
komunistu balsai pakilo 
apie 5 nuošimčiais.

(Šiuos žodžius berašant/ 
radijas skelbia, kad keturi 
socialdemokratai ministrai, 
nepatenkinti rinkimais, gir- į ir kitų reikmenų pirkimą iš 
di, pasitraukę iš valdžios.)Amerikos. Strachey pripa-

---------------- žino, kad Anglija, aptak
šnodama amerikinius juda
muosius paveikslus 75 nuo
šimčiais, sustabdė tų judžių 
įgabenima.

Kelia Vokiečių Pramonę

Shanghai, Chiniją. — 
Valdžia įsakė numušti ry
žių, kainą iki 4,500 chiniškų 
dolerių svarui. ,

ei jo j pagaminamą anglį. 
Francija reikalavo numušti 
Ruhr anglies' pabrangini
mą. Amerikonai ir anglai 
atmetė šį reikalavimą.

Amerikonų Atsakymas
Generolas Lucius D. Clay, 

karinis gubernat6rius ame
rikinei Vokietijos ' sričiai, 
atsakė sov. gubernatoriui, 
kad Sovietai, girdi, trukdę 
ūkinį visų Vokietijos dalių 
suvienijimą; todėl Jungtin. 

ray: “Bet mes susilaukėme 
Tafto - Hartlęy’o įstatymo. 
Fabriįcahtai - biznieriai pa
gamino šį įstatvmą, norėda
mi apkapot politini CIO ir 
visų organizuotų' darbinin-n 
ku veikimą.”

“Minėdami šią Darbo Die-( 
na, — užreiške Murray,— 
Amerikos darbininkai ir 
darbininkės yra pasiryžę 
išvvt laukan prieš-darbinin- 
kiškus kongresmanus ir se
natorius ir nušluot šlykštų
jį Tafto-Hartley’o įstatymą 
per demokratinį politinį 
veikimą.”

Be kitko, jisai priminė, 
kain samdytojai brutališkai. 
laužo unijines teises. CIO 
organizatoriai'mušami, ka
linami. O dviejuose mies
tuose fabrikantų agentai 
net dinamitu sprogdino u- 
nijų susirinkimus.

NAUJA GRAIKU VALDŽIA 
PAAŠTRINO TERORĄ

Athenai. — Tapęs Grai
kijos premjeru, Konstanti
nas Tsaldaris, monarchistų 
vadas, griežtai uždraudė 
streikus, įvedė kietą kari
niu žinių cenzūrą, užgynė 
kritikuot valdžios armijos 
žygius prieš partizanui; į- 
sakė pašalint visus komu
nistus ir kairiuosius moky
tojus ir valdžios tarnauto
jus. Visa Tsaldario valdžia 
sudaryta'tik iš. monarchis
tų, apart vieno pašalinio.

Anglija Nepirks iš 
Amerikos Maisto

London. — Anglija pa
skelbė, kad ji sustabdo val
gių pirkimą . iš Amerikos. 
Anglų maisto ministras 
John Strachey sakė, Angli
ja turi taupyti dolerius, ku
rių jau mažai telikę. Stra
chey skundėsi, kad Jungti
nės Valstijos ima per aukš
tus muitus už įgabenamus 
iš Anglijos dirbinius ir per 
mažai perkJa iš anglų; todėl 
Anglija, esą, turi griežtai 
susiaurinti gazolino, tabako

Valstijos ir Anglija nu
sprendė ūkiniai apvienyti 
savo užimtus ruožtus vaka
rinėje Vokietijoje ir taipgi 
trauke tokion' vienybėn 
francūzų užimtą Vokietijos 
sritį. Gen. Lucius pakarto
jo pirmesnį “pakvietimą” 
Sovietam, kad ir jie galį 
prisidėt prie anglų-ameri- 
konų plano dėlei Vokietijos 
pramonės ir ūkio suvieniji
mo.

‘ * •>
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Hitleriniai Kriminalistai Amerikoje
Aną dieną komercinėje spaudoje buvo daug rašyta, 

apie veiklą šimto ar daugiau Vokietijos 
mokslininkų, kurie tapo atvežti Amerikon ir dirba įvai
riose valdžios įstaigose. Jie dirbą pasiryžusiai ir atsida
vusiai — daug geriau ir sunkiau, negu jų amerikietiški 

^kolegos.
Iš kur pas juos tiek energijos ir pasišventimo? Ogi, 

sako, jie iki vienam tiki į naują karą, laukia naujo karo 
ir dirba dėl naujo karo. Jie visi iki vienam ištroškusiai 
laukia karo tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Tik 
toks karas jiems, girdi, suteiks progą atsimokėti bolše
vikams!

Iš to jau aišku, kas per vieni tie mokyti sutvėrimai. 
Jie taip pat sušilę dirbo dėl Hitlerio ir padėjo Hitlerio 
,armijas apginkluoti pragariška karo mašina. Jie tuo 
būdu, kaip ir Vokietijos industrialistai, finansieriai ir 
gydytojai, yra atsakingi už hitlerininkų žiaurumus ir už 
nekalto pralieto kraujo upelius. Jie lygiai, kaip ir anie, 
turėtų būti ne Amerikoje, bet Nurnberge kaipo hitleri
niai kriminalistai.

* Kodėl Neaišku?
Mūsų šalies veikiantysis sekretorius ponas Lovett 

neturįs nieko pasakyti apie Anglijos užsispyrimą 4,500 
žydų, norėjusių pasiekti Palestiną, sugrąžinti į Vokieti
ją. Jis pasakė, kad jam šis visas reikalas tebėra neaiškus.

Bet štai Bulgarijoje teismas nuteisė išdaviką Pet- 
kov. Tas pats ponas Lovett neturi jokių abejonių, kad 
jis yra “geras demokratas” ir “neteisingai nuteistas.”

Vokietijos Pramonė ir Reparacijos
Amerikiečiai ir anglai paskelbė susitarimą dėl. pa

kėlimo pramonės vakarinėje Vokietijoje. Svarbiausias 
pramonės punktas yra Ruhr distriktas. Prancūzai nepa
tenkinti tuo nutarimu ir prieš jį protesuoja. Jie sako> 
kad šis anglų-amėrikiečių žygis veda prie atsteigimo Vo
kietijos militarizmui pagrindo. Jie bijo, kad pramoniniai 
atsteigta Vokietija sudarys naują pasaulio taikai pavo
ju- • ;

Tarybų Sąjunga jau pirmiau užprotestavo prieš tąjį 
anglų ir amerikiečių žygį. Ji sakė, kad tai neleistinas 
ir nefiesotas žygis. Vokietijos reikalas yra keturių di- 
džiųjų valstybių reikalas — .Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos. Juk buvo su
sitarta laikytis išvien ir neleisti Vokietijai iš naujo grū
moti pąsaulio taikai. Dabar tą susitarimą anglai ir ame
rikiečiai paneigia'. f , \

Šiame susitarime dėl Vokietijos pramonės atsteigi
mo matome dar vieną labai svarbų reikalą. Anglai ir 
amerikiečiai nusitarė sumažinti karo reparacijas. Jie, 
pavyzdžiui, nutarė, kad iš Ruhr distrikto pramoninių 
įmonių reparacijomis būtų išvežta tiktai 35 nuošimčiai, 
vietoje 6,0 nuoš., kaip buvo visų keturių valstybių pirmiau 
susitarta. . . .

Tai didžiausios svarbos reikalas.. Vbkiečjų nunioko
tiems kraštams reparacijos yra būtinai reikalingos. Mū
sų gi šalis nebuvę sunaikinta.. Mums, aišku, reparacijos 
nesvarbu. Bet kokią teisę mes turine dabar vieni arba 
sū anglais nukapoti reparacijas tiems kraštams, kurie 
taip skaudžiai karo metu nukentėjo?

Mūsų Vyriausybės Pasiūlymas dėl Korėjos
Atrodo, kad derybos tarpe Tarybų Sąjungos ir Jung

tinių Valstijų dėl Korėjos'neina prie susitarimo. Mūsų 
šalies delegacija 4siūlo visą Korėjos reikalą pavesti ketu
rioms valstybėms — Britanijai, Jungtinėms Valstijoms, 
Tarybų Sąjungai ir Chinijai.

• Šis pasiūlymas aiškus ir suprantamas: prezidentas 
Trumanas ir sekretorius Marshall puikiai žino, kad Bri
tanija ir Chinija mums nesipriešins, kaip mes įsakysi
me, taip jos balsuos. Tuo būdu Korėjos problema bus 
išspręsta ne sūsitarimu, bet rankų pakėlimu.

Šiuos žodžius rašant Tarybų Sąjungos delegacijos 
nusistatymas dėl šio pasiūlymo dar nepaskelbtas.

i—-----------------
Krausto Anglus iš Palestinos

Jungtinių Tautų komisija, sakoma, baigia rašyti sa
vo raportą. Dauguma komisijos narių esą linkę prie Pa
lestinos žemės padalinimo į dvi nepriklausomas valsty
bes arabų ir žydų. Mažuma norinti sukurti vieną fe- 
deratyvę valstybę. ‘ ■ .

. Tik vienu klausimu komisijoje viešpatauja pilnas su
sitarimas. Visa komisija siūlo, kad anglai turi išsikrau
styti iš Palestinos galimai greičiausiu laiku. Dabartinė 
padėtis esanti netoleruojama.

Komisija siūlo vienaip ar kitaip Palestinos klausimą 
’išspręsti ne vėliau kaip 1949 metais. Iki to laiko Palesti
ną savo globon turi paimti Jungtinės Tautos.

Kas Ką Rašo ir Sako
WALLACE’O 
PATARIMAI

Henry A. Wallace parašė 
savo redaguojamą jame sa- 
vaitraštyj “New Republic” 
įvedamąjį, liečiantį Darbo 
Dieną ir su organizuotų 
darbininkų judėjimu suėju
sią politinę veiklą.
\ Mr. Wallace griežtai pa
sisako už tai, kad tik vie
ningas organizuotų darbi
ninkų ir farmerių judėji
mas tegali pateikti Ameri
kai sveiką politinę progra
mą ir išgelbėti mūsų kraš
tą nuo depresijos ir karo.

Smulkieji biznieriai, pro
fesionalai ir intelektualai 
negali sudaryti savo pasto
vaus ir tvirto judėjimo. Jų 
vieta yra tarp darbininkų 
ir farmerių, — tik su jais 
eidami, jie gali užsitikrinti 
šviesesnį gyvenimą.

Jeigu taip, tai JVfr. Wall
ace akstiną darbininkų va
dus ir visus veikiančiuosius 
politikoje asmenis pasirai-1 
toti rankoves ir veikti — 
veikti nesvyruojančiai, vei
kti uoliai; atmesti oportu
nizmą; ginti principą.

Jis ragina liberalus ir or
ganizuoto darbininkų judė
jimo vadus tarti savo žodį 
prieš siuntimą į kalėjimą 
komunistų ir kaltinamųjų 
komunizme, * kurių teismai 
neseniai įvyko Wasingtone 
(Eugene Dennis, Gerhart 
Eisler, Mfarzani ir kt.).

Tenka priminti, jog Wal- 
lace’o editorialas šios savai
tės New Republic savait- 
raštyj yra nebloga'progra
ma visiems liberalams ir 
darbo unijų vadams.

Wallace kritikuoja tuos, 
kurie dėl baimės pasitrau
kia iš savo vietų, iš veiklos, 
kurie persimeta į reakci
ninkų pusę. ' k”

Šiuo metu, tiesa,■.neleng
va tikram liberalui, veikti 
politikoje; kiekvienas pado
resnis žmogus, kovojąs su 
reakcija ir naujo karo ruo
šėjais, apšaukiamas viso
kiais būdvardžiais. Komer
cinė spauda, radijas visaip 
bjaurioj a tuos, kurie taria 
savo žodį už liaudies reika
lus. Ne - Amerikinis Komi
tetas apdergia kiekvieną, 
kuris atviriau pasisako 
prieš reakciją. Bet, nurodo 
Wallace, tai neturėtų nu
gąsdinti pasiryžėlio ir išti
kimo savo principams as
mens. 1

Pilnai su juo sutinkame!
\-------------L------------- --

Tarptautine Apžvalga
ris, berods, yra ir komunis
tų partijos lyderis. Vengrija 
ruošiasi prie rinkimų. Ameri
koj spauda ir Valstybės De- 
p a r t m eri.tas “sielvartauja” 
dėl rinkimines laišvės nebu
vimo.

Rakosi sarkastiškai paste
bėjo New Yorko- laikraščio 
korespondentui': “Kiek dur
tuvų jūs čiai tnatėte ? Ar jūs 
skaitote penkiolika dienraš
čių,. kurie laisvai atakuoja 
vienas kitą, mane, valclžTds 
politikus ir opozicijos va
dus? Ar tamsta lankeisi dvie
juose tūkstančiuose politinių 
susirinkimų, kurie Vengrijo
je įvyko pereitą nedėldienį? 
Tai jau taip, kaip rinkimai, 
o betgi susirinkimuose neįvy
ko jokio akcidento.”

Kaip galėjo jaustis tas 
korespondentas, kuomet jam 
išklota tie faktai?

Įtakosi tęsė toliau : “Mes 
žinome, kokie ipetodai varto
jami Amerikoj^. Pas jus yra 
Poll Tax sistema.”

Poll Tax' sistema reiškia, 
kad milioriai žmbnių yra be
balsiai, jeigu jie hepasimoka 
taksij. Milionai pili.ečių nega
li dalyvauti rinkimuose.

^Matyas Rakosi pažiūrėjo į 
Amerikos akis ir pamatė jo
se didelį rąstą.. Ar kas nors 
užginčys, kad rąstas yra tik
rai didelis?

Ai* yra kas nors panašaus 
Vengrijoje ?

Kas mato krislą svetimose 
akyse, o savo akyse nei rąs
to nemato ?

Matyas Įtakosi nesitiki, 
kad Vengrijos Komunistų 
Partija gaus didžiumą.’ Bet 
jis mano, kad komunistai 
gaus daugiau balsų negu ga
vo pereituose rinkimuose. Jis 
esąsx įsitikinęs, kad socialis
tai bendradarbiaus su komu
nistais, kaip ligi šiol bendra
darbiavo.

RAKOSI APIE VENGRI- . 
JĄ IR AMERIKĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
New York o “Herald-Tri

bune” korespondentas kal
bėjosi su Vengrijos vice- 
.premieru Matyas’ Rakosi, ku-

STRAIPSNIS /APIE LIE
TUVĄ “USSR” BIU- 
LĖTINE

Tarybų Sąjungos amba
sados Washingtone leidžia
majame biuletine “USSR” 
(ruįpiūčio 20 d.) telpa 
straipsnis apie Lietuvą, pa
vadintas: “Higher Schools 
in Lithuania.”

Straipsnyje suteikiama 
žinių apie aukštesniąsias 
Lietuvos mokyklas, apie 
kultūrinę veiklą Lietuvoje 
ir kitus svarbiuosius švieti
mo reikalus.

Prie straipsnio telpa dvi 
gražios nuotraukos: Iš Ve
terinarijos mokyklos, paro
dant busimuosius veterina
rus bestudijuojančius mo
kykloje ir grupę tautiniuo
se kostiumuose lietuvaičių 
akademikių Kaune.

, n. .....
Indonezijoje pert aika 

faktiškai pasibaigus. Ro
landai imperialistai, globo
je stambesnių imperialistų, 
gavę iš Amerikos’ginkhį ir 
$2O0,QOO,000 paskolos, paaš
trino puolimą. Jie sako, būk 
indoneziečiai laužo • pertai- 
kos susitarimą.

Andrius Gromyko,' Tary
bų Sąjungos atstovas Jung. 
Tautų Saugumo Taryboje 
reikalauja, kad- ši organi
zacija imtųsi sustabdyti tą 
karąe Jis reikalavo, kad 
būtų ten pasiųsta komisija, 
kurią sudarytų visų šalių 
atstovai, kurios sudaro 
Saugumo Tarybą, tai yra 
11 šalių. Bet jo pasiūlymas, 
kaip paprastai, nepriimtas. 
Vietoje to, Taryba pavedė 
Holandijos šalininkių kon
sulams reikalą ištirti.

Visi žino, kad Indonezija 
yra Holandijos kolonija, o 
Holandijai padeda Angli
jos imperialistai, nes ir vie
ni ir kiti išnaudoja indone
ziečius. Bet ir Amerikos 
turtuoliai nėra nuošalyje. 
Pagal holandų pranešimą iš 
1946 m., tai Wall Strytas 
Indonezijoje turi 380,000,- 
000 guldenų (guldenas yra 
velias 56 centus) įdėlių.

Žibalo Standard Oil Co. 
Sumatros saloje turi virš 
500 žibalo šulinių ir kelis jo 
išvalymo fabrikus. .Gumos 
kompanijos Goodyear Tire 
and Rubber Gorp., taipgi 
United States Rubber Co. 
abi turi po 200,000 akrų že
mės, kur auginami gumos 
medeliai. Turi ir kitos ame
rikinės kompanijos įdėlių ir 
koncesijų. TodėL nenuosta
bu, kad Indonezijos klausi
me mūsų šalies diplomatai 
palaiko Holaųdijos pusę.- -

Washington. — Praeitą 
menes j buvo atmestą pusė 
pąšišifiliii'šių šPVanPriiį į 
armiją, kaip nėtirikauiiį.

AFL International Brotherhood of Teamsters rytie
čiai delegatai, nuvykę i savo korivehciją, įvykusią San 
Francisco, “prisitaikė” prie sąlygą. Keliaudami po Yel
lowstone Parką jife pasipuošė Texas kaubojų ir ispanų 
skrybėlėmis ir gal būf groja kaubojų maršą.

sų politikai palaiko tuos 
Graikijos avantiūristus ir 
Amerikoje liaudžiai sklei
džia nacių prasimanymus 
prieš Jugoslaviją.

Japonijos' klausime mūsų 
Valstyb. DepartmentaS ke
tina'daryti taiką, jeigu net 
Sovietų Sąjunga, ir nesutiks 
konferencijoj daly vau t. Tai 
dar daugiau pablogintų 
tarptautinę padėtį.

Japonijoje stoka bent 4,- 
500,000 gyvenimui namų.

Korėjos klausime Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos at
stovų derybos įsteigimui 
laikinosios valdžios Korėjai 
eina sunkiai. Amerikos de
legatai kaltino Sovietus, o 
Sovietų Sąjungos užsienio 
ministras Molotovas pareiš
kė, kad už nepasisekimą at-< 
sako Amerikos delegacija, 
kuri nesilaiko Maskvoje pa
daryto susitarimo Korėjos 
reikale.

Pasirodo, kad Amerikos 
generolai įsakė * areštuoti 
kairiuosius korėjiečių va
dus pietinėje ' , (Amerikos 
valdomoje) Korėjoje. Molo
tovas sako, kad tas turi bū
ti tuojau sulaikyta, nes rei
kia su visais demokrati
niais vadais tartis dėl busi
mosios Korėjos valdžios.

Sovietai kalena, kad A- 
merikos delegatai nenori 
skaitytis su masinėmis, mi- 
lionus ’ žmonių apimančio
mis organizacijomis, kaip 
Komunistų Partija, jaunų
jų susivienijimas, valstiečių 
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globoje

vą. Berlyne jie eilėmiš mar- . 
šavo anglų zonoje ir dai- ‘ 
navo Horst Wessel hacių 
himną.

Vokiečiai, demokratiniai 
nusistatę užimą valdiškas 
vietas, gauna dažnai grū
mojančius laiškus. Laiškų 
autoriai sako, kad 'Vokie
čiai ir anglo-sakšai” netru
kus iškars visus savo prie
šus.

Sovietų Sąjungoje der
lius labai geras ir'javų su- 
valymas eina' pasekmingai. 
Į tūlas vietas vyriausybė 
tūkstančius jaunuolių nu
gabeno lėktuvais, kad tik 
sėkmingai suvalius javus.'

Tarybinė spauda smar
kiai kritikuoja Irano patai
kavimo politiką anglo-sak- 
sų politikai. Sako, kad Ira
nas pasirinko pavojingą ke
bą. Taipgi srųerkia reakci
ninkus Švedijoje, kurie iš 

^Pabaltijo bėglių sudarė šni
pų ir provokatorių grupes.

Tarybų spauda - nurodo, 
kad už neparuošimą Austri
jai taikos sąlygų atsako 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų “kieta politika”. Mar
shall© ir Trumanč vėlesnė 
politika blogai pasitarnau
ja demokratijai ne vien In
donezijoje, Graikijoje, Tur
kijoje, Chinijoje, bet ir sa
vo šalyje — sako Pravda.

Sovietai numato, kad 
Jungtinės Valstijos Jie vien 
palieka armiją Italijoje, bet 
ir siekia ten įsigyti nuola
tines karo baęes. Apgailes
tauja, kad tiek liaudies 
kraujo buvo išlieta, o Vo
kietijoje, Anglijoje ir net 
Amerikoje 'hitlerininkai lai
svai veikia ir sudaro taikai 
pavojų.

Prof. A. Zvorokin reika-^ 
lauja pataisyti pasaulinę is
toriją. Yra neginčijamas 
faktas, kad bėvielinį teleg
rafą išrado rusas Popovas, 
gi istorikai tą garbę atiduo
da italui Marconi. Elektros 
įempą pirmieji išrado rusai 
mokslininkai Lodyginas ir 
Jabločkovas; "šešis metus 
pirm Edisono jie lempą de
monstravo, gi istorijoj g#r- 
bė atiduodama Edisonui.

Į Jungtinių Taptų orga
nizaciją aplikacija nepriim
ta Išlaukinės Mongolijos ir 
Albanijos. Jų priėmimui pa
sipriešino Anglija ir Jungt. 
Valstijos. Sovietų- Sąjunga 
nesutiko įsileisti Trans-Jor
daną — Anglijos koloniju- 
kę, Portugaliją ir Airiją, 
kurios karo laiku laikėsi iš
vien su Hitleriu ir Mussoli- 
niu.

Už suteikimą balso Pa
saulinei Darbo Unijų Fe
deracijai, kuri apima apie 
70,000,000 organizuotų dar
bininkų, kurie yra tikrais 
karo laimėtojais, balsavo 
tiktai Sovietų Sąjungos, 
Balt rusi jos ir Čechoslovaki- 
jos delegatai. Angliškas 
blokas su pasekėjais sudarė 
14 balsų ir atmetė.

Jungtinės Valstijos grū
moja Graikijos klausimą 
kelti Jungtinių Tautų Sei-V 
me. Egiptas Veikalauja, kad 
Anglija tuojau ištrauktų 
savo armiją. Sovietų, ir

susivienijimas, moterų 
ganizacijos ir 1.1. Jie sako 
kad amerikiečių
Korėjos turčiai pristeigė 
šimtus grupelių, pavadino 
jas “partijomis”, nors tūlos 
iš jų turi tik po kelis tuzi
nus žmonių ir pagalba to- 

J i” 
mano pačiupti į savo ran
kas galią. Molotovas sako, 
kad Sovietų delegacija nesi- 
skaitys su tomis organiza
cijomis, kurios turi mažiau 
10,000 narių ir nesutinka su 
Maskvoj padarytų Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų nu
tarimu Korėjos klausimu.

Lenkijoje, Krokavoje tei
sia šnipų organizaciją. Gru
pė Mikolaičiko pasekėjų 
priešakyje su Stanislaw 
Męžva šnipavo Anglijos im
perialistų naudai, kaip kal
tina Lenkijos prokuroras. 
Ta' šaika gaudavo' didžias 
sumas pinigų iŠ užsienio, iš
vogdavo dokumentus apie 
Lenkijos apsigynimo jėgas, 
industriją ir per Mikolaiči- 
ką perdavinėjo Anglijos at
stovybei. ’ t

Grupė užsiinįinėjo spro- 
ginimais fabrikų, tiltų ir 
nuodijimais galvijų. Vienas 
iš teisiamųjų — Jan Kot 
priisima kaičią ir sako,.kad 
už tai' atsako Mikolaičikas 
ir jo “anglo-saksai” globė
jai.

Rumunijos parlamentas 
vienbalsiai užgyrė taikos 
sąlygas su Jungt. Tautomis. 
Rumunijos vyriausybė ima
si žingsnių stabilizavimui 
pinigų. Infliacija buvo dide
lė, ’už amerikohišką dolefį 
buvo' nustatyta mokėti 
6^0,000 lėjų, o juodojoje 
rinkoje mokėjo net iki 10,- 
000,0’00. Dabar vyriausybė 

amerikoniško dole-

Jugoslavija pasirašė pre-lkio didelio* kiekio “partijų 
kybos sutartį su Holandija. 
Taipgi jbs prekybos delega
cija atvyko Londoną. Ju
goslavija siekia pakelti 150 
procentų savo prekybos lai
vyną lyginant su 1|939 mė-

Washingtone Jugoslavi
jos atst. S. N. Kosanovi- 
čius atsakė į mūsų Valstyb. 
Department© p a reiškimą. 
Mūsų diplomatai sakė, kad 
Jungtinės Valstijos laikėsi 
draugingo atsinešimo lin
kui Jugoslavijos. S. N. Ko- 
sanovičius privedė sekamus 
faktus, kurie nedali būti 
laikomi draugišku elgesiu.

Amerikos valdininkai per 
virš pusantrų metų laikė 
130 jugoslavų laivus Duno
jaus upėje užgrėbę, kuo
met tie laivai' labai buvo 
reikalingi Jugoslavijai, kad 
išgelbėti savo žmones nuo 
bado. Šiemet, pavasarį, ka
da Jugoslavijoje būvo mai
sto stoka, ji prašė Ameri
koje pagalbos, tai vietoje 
pagalbos Washingtone ųet 
UNRRA skirtą jai pagalbą 
sulaikė.

Mūsų Valstybės Dept. 
sako, kad Jugoslavijai su
teikta buvo $32,000,000 
Lend-Lease pagalba. Kosa- 
novičius sako, kad tai maža 
pagalba, palyginus su ta, 
kiek gavo Anglija ,taipgi sų 
tuomi, ' kiek Jugoslavija, ne
teko žmonių, kovoje prieš 
Hitlerį ir Mussolinį —mūsą 
bendrą priešą. Ir jis sako, 
kad ir tos pagalbos Jugo
slavijos tikrieji kovotojai 
negavo. Ją gavo jų priešas 
Michailovičius, kurį vėliau 
jugoslavai sušaudė.

Kas dėl Graikijos, tai jis 
sako, kad ten “valdžioje sė
di toki elementai,' kurie ka
ro metu bendravo su hitle- 
ninkais.” Jis' sako, kadmū-

riūštatė
rio vertę tik 150 lejų. Nuo 
įvedimo kietpš valiutos iš
laidi Rumunijos darbo 
liaudis, pralaimi spekulian
tai ir šalies priešai.

Vokietijoje hitlerininkai, 
pasidrąsinę Anglijos ir A- 
merikos politiką linkui So
vietų Sąjungos, kėlid gal- 

' !___ L—1 —  

gipto reikalavimą. Truma- 
nas paskyrė mūsų šalies 
delegatais į Jungtinių Tau
tų Seimą Warren R. Aus
tin, Hershel V. Johnson, 
Mrs. F. D. Roosevelt ir re- 
publikonų vadą John Fos
ter Dulles. Jų pagelbinin- • 
kais: Charles Fahy, Willard 
L. Thorp,’Francis B. Say
re, Adlai E. Stevenson if 
Miss Virginia ' C. Gilder
sleeve. Žinoma, jų visoki pa- 
gelbininkai ir patarėjai dar 
sudalys ‘ apie 150 žmonių.

f D. M. š.

2 pusi.^-Laisvė (Liberty, Li th. ! Daily )Trečiad.; Rugs. 3, 1947
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas* ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai paujų narių?

Lietuvos Moterys Protestuoja

i

pareikšti 
jos gabu-

tepraėjo

suteikė Lietuvos moteriai 
teisę dalyvauti visose res
publikos gyvenimo srityse, 
bet ją pagerbė kaip motiną, 
ir užtikrino jos teises įsta
tymo keliu, s.

Dirbanti moteris — moti
na gauna valstybės apmoka
mas atostogas nėštumo me
tu, jai tarnauja nemokamos 
moterų ir vaikų konsultaci
jos; daugiavaikės ir vieni
šos motinos gauna iš valsty
bės reguliarią pašalpą.

Kaip ir kiekviename kraš
te, kur, praūžus karui, pa
siliko tūkstančiai našlių, 
našlaičių be maitintojų, taip 
ir Lietuvoje, tūkstančiai 
moterų tapo savo šeimos 
galva, turėdamos savo dar
bu išlaikyti visą šeimą.

Taip pat tūkstančiai Lie
tuvos moterų greta su savo 
vyrais dirba gydytojais, 
agronomais, įmonių direk
toriais, darbininkėmis trak- 
torininkėmis. Lietuvos mo
teris, pažinusi lygiateisį gy
venimą, niekuomet nebesu
tiks apriboti savo veikimo 
dirvą tik virtuve, bažnyčia 
ir namų židiniu, į ką šaukte 
šaukė taip^yadinamo “kon
greso” dalyvės. Lietuvos 
moteris, būdama pilnateisis 
šalies ūkinio, visuomeninio 
gyvenimo dalyvis,, neuž
miršta nei šeimos židinio nei 
vaikų.

Tarybų Lietuva dabar 
kuria naują, šviesų gyveni
mą. Mes atstatom savo gim
tinę, ksurią sunaikino ir nu- 
teriojo vokiečiai .Ir šaunia
me savo krašto atstatymo 
darbe dalyvauja lygiomis su 
vyru ir moteris. Ji dirba 
prie staklių, ji valdo trak
torių, gydo žmones, teisia

kutinįjį karą, kurioms ma
ža nužudytųjų kūdikių mo
tinų ašarų, kurioms maža 
gyvai sudegintų žmonių pe
lenų.

Mums, tarybinėms Lietu
vos moterims, gėda, kad ši
tie moterų pavidale žvėrys, 
pasaulinės' reakcijos tar
nai, drįsta save vadinti lie
tuvėmis. Tarybų Lietuvos 
moterų vardu mes prieš vi
są pasaulį pareiškiame, kad 
Lietuvos moteris neturi su 
jomis nieko bendra.

M. Cvirkienė — dailinin
kė; S. Čėpulytė — Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos geologijos ir geografijos 
Instituto vyresnysis mokslo 
darbuotojas; P. Girdzijaus
kienė — Vilniaus Valstybi
nio universiteto docentas; 
G. Jackevičiūtė — Vilniaus 
Valstybinio Dramos teatro 
artistė, Stalininės premijos 
laureatė; L. Janušytė — 
rašytoja; O. Jodelienė — 
Vilniaus Universiteto vy
resnysis dėstytojas; V. Kau- 
naitė — TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatė; 
K. Kymontaitė — Vilniaus 
Valstybinio Dramo's teatro 
artistė, ordininke; M. Meš
kauskienė — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė, ordininke; J. Narke
vičiūtė — buvusi Didžiojo 
Tėvynės karo partizanę, 
ordininke; A. Staškevičiū- 
tė — Valstybinio operos te
atro artistė, ordininke; Da
nutė Stanelienė —- Didžio
jo Tėvynės karo dalyvė, or
dininke; TSRS Aukščiau
siosios Tąrybos deputatė; 
J. Trečiokaitė — dailininkė, 
ordininke; L. Vaineikytė — 
dailininkė, t ordininke; 
Vąlsiūnienė — poetė.

Dėl anglies baronų godumo jinai praraudojo tą kovo, 
mėnesio dienelę, bet jos vyras vis vien negrįžo. Jis buvo 
vienas iš 111-kos AFL United Mine Workers narių, 
kurių gyvybę užgniaužė Centralia, Ill., anglies kasyk
lose pelno trokštančios kompanijos nepaisymas saugu
mo taisyklių. Liepos mėnesį unijai pavyko gauti geriau- 
sį kontraktą visoje unijos istorijoje, įskaitant ir paža
dą palaikyti kasyklose saugumo tokį lygį, kokio rei
kalauja federaliai nuostatai. Bet. . . kompanijos viską 
apeina. To pat mėnesio 24-tą pravirko mainierių našlės 
West Frankfort, Ill., kur žuvo 27 ir sužeista daug kitų 
mainierių.

Motery Gyvenimas Be 
Gimdymo Kontrolės

Kas Taip Sakė?
Neseniai įvykusiame Pa- 

r y ž i aus “tarptautiniame” 
taip vadinamos “civili
nės bei socialinės moterų są
jungos” kongrese, kuriame 
visi pasisakymai ir prane
šimai buvo ryškiai reakci
nio pobūdžio, tarp frankis- 
tinės Ispanijos, monarchis- 
tiniai - fašistinės Graikijos 
atstovių, Lenkijos Anderso 
arniijos uniforma “delega
tės,” figūravo ir Lietuvos 
“atstovės.”

Mums, Lietuvos mote
rims, gėda dėl savo tėvynie- 
čių, kurios okupacijos metu 
bendradarbiavo su hitleri
niais žudikais, paskui gė
dingai pabėgo su jais, bijo
damos Lietuvos liaudies pel
nytos bausmės, o dabar, 
vilkdamos savo parazitišką 
vegetavimą vakarinėse Vo
kietijos okupacinėse zonose, 
Prancūzijoje, Aust rijoje 
ir kitur, šmeižia .tarybinę 
moterį, veda propagandą, 
kad Lietuvos piliečiai ne
grįžtų į gimtinę, teršia jlorą 
ir kilnų Tarybų Lietuvos 
moters vardą.

Mes, Tarybų Lietuvos 
moterys, griežčiausiai pro
testuojame- prieš šitų atska
itinių, nieko bendra neturin
čių su savo tauta, veiksmus.

Tarybų valdžia ir rūstie- 
ji Didžiojo Tėvynės karo 
metai sukūrė naują lietuvių 
moters tipą.

Tarybų valdžia suteikė 
Lietuvos moteriai milžiniš
kus galimumus dalyvauti 
valstybiniame ir visuomeni
niame gyvenime, 
ir vystyti visus 
mus.

Nedaug laiko
nuo Tarybų valdžios susikū
rimo Lietuvoje, bet Lietu-] juos ir dalyvauja krašto 
vos liaudis jau turi teisę di
džiuotis šlovingomis savo 
dukromis, kurios lygiai ge
rai pasireiškia, kaip darbi
ninkės, organizatorės ir 
kaip visuomeninės veikė
jos.

Vokiečių okupacijos me
tu Lietuvos moteriai buvo 
atimtos tos teisės, kurias jai 
buvo suteikusi tarybų val
džia. Bet ji tvirtai tikėjo, 
kad vokiečių šeimininkavi
mui greit bus padarytas ga
las, ir petys į petį ji su savo 
broliais, tėvais ir vyrais ko
vojo prieš okupantus. Dau- 

• gelis Lietuvos moterų nuė
jo į partizanų būrius, kitos 
padėjo liaudies gynėjams 
kuo tik galėdamos — dra- 

. bužiais, maistu, vykdė ar
domąjį darbą priešo užnu
gary. Visa lietuvių tauta 
šveptai gerbia drąsiųjų par
tizanių — Tarybų Sąjun
gos Didvyrės Marijos Mel- 
nikaitės, žvėriškai vokiečių 
nukankintos, Marytės Mar
gytės — drąsios partizanės 
— didvyriškai žuvusios ne
lygioj kovoj ir kt. vardus.

Šimtai Lietuvos moterų 
su ginklu rankose kovojo 
pries' vokiečių grobikus. Ta
rybinės Armijos lietuviška
me dalinyje nevystančią šlo
vę įgijo ryšininkė Birutė 
Karosienė, drąsioji 
svaidininkė Danutė 
lienė, trijų “Šlovės1” 
kavalierius, ir daugelis kitų 
moterų — karių. Viename 
tik Vilniuje dirba 100 lie
tuvių moterų, už ryžtingu
mą apdovanotų ordinais ir 
medaliais Tėvynės karo me
tu. Tarybų valdžia ne tik

9

kulko- 
Stane- 
ordinų

valdyme. 1947 m. Lietuvos 
liaudis pasiuntė deputatė
mis į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą 39 mote
ris. Tarp jų yra darbinin
kių, valstiečių ir inteligen
tijos atstovių.

Tarybų valdžia pagal 
nuopelnus vertina Lietuvos 
moterų aktyvų dalyvavimą 
gimtojo krašto ūkio ir kul
tūros atkūrime bei vystymo 
darbuose.. Šimtai geriausių 
Tarybų Lietuvos moterų 
apdovanotos ordinais ir me
daliais. Mylimajai Lietuvos 
liaudies poetei, Salomėjai 
Nėris, už jos kūrybą buvo 
po mirties suteikta I laips
nio Stalininė premija. Sta
lino premiją gavo Vilniaus 
Valstybinio Dramos teatro 
artistė Galina Jackevičiūtė. 
Mūsų talentingosios rašyto
jos Jieva Simonaitytė, Liū
ne Janušytė, Valerija Val- 
siūnienė, Galina Korsakie
nė ir kitos sukūrė ir tebeku
ria eilę meniškų lietuvių 
tarybinės literatūros veika
lų. Jų knygos išeina daugia
tūkstantiniais tiražais.

Daugeliu savo šlovingų 
dukterų, kuriančių naują, 
šviesų Tarybų Lietuvos gy
venimą, didžiuojasi Lietu
vos liaudis. •

O tuo metu Paryžiuje, da
lyvaujant moterims, Lietu
vos ‘delegatėms’, į#yko kon
gresas, kuriame buvo šau
kiama į naujus karus.

Gėda if pasmerkimas mo
terims, dalyvavusioms to
kiame suvažiavime. -Tai ne 
moterys, bet plėšrūs žvėrys, 
kurioms maža-kraujo jūrų, 
užliejusių pasaulį per pas

Mūsų Puošmenys 
Ankstybą Rudenį

Madų karaliai, kuriems 
svarbu, kad skubėtume nau
jų rūbų pirktis, nustatinėja 
mums,kada ir kuo mes galime 
vilkėti. Nors, prakaitas l?aktą 
vagotų, po Darbo šventės 
madnioji mergytė vis vien dė
vės rudeniniu drabužiu. O ne 
taip jau griežta mados sekė
ja sau vėsiai tebevaikščios ap
sirengus vasariškai. •

Vienok eihant į tam tikras 
vietas, kur veik visos kitos bus 
madnios, nei viena nenorėtu
me daug .išsiskirti. Tačiau įdė
jus kiek daugiau planingumo 
ir laiko, gal galėsime daeiti to, 
kad atrodytume rudeniškos, 
bet nereikėtų be reikalo kais
ti.

H
Prie vasariškos plonos marš

konės ar rayoninės suknelės, 
kurios abiejos šiemet labai 
madoje, jei išgale leidžia, pri
sirinkime tamsius ir vienodos 
spalvos batelius ,pirštines, dir
žą, skrybėlaitę. Praktiškiau
siu tam tikslui būna juoda 
spalva, kadangi ji prie visų ki
tų tinka ir ilgiau pasilaiko 
graži.

Skrybėlės* šiemet tebedėvi- 
ma visokiausios. Yra ir labai 
didelių modelių. Kam tokios 
tinka ir kas einant gatve ar 
bile kur neturi kito nešulio nei 
kitos rūpesties, apart tos apip 
savo skrybėlę, gal irH gerai tos 
didžiosios. Didžiuma pačių ge
riausių modistų, tačiau, skry
bėles planuoja mažesnės, 
praktiškesnes. Tokios didžiu
mai gražiau pritinka ir nerei
kia rūpintis, kad pirmas ru
dens vėjas nusineš ar spūstyje 
suplos.

Kiek daug įvairių nuoti- 
kių girdisi šeimose, katro
se daugiąusjai - nukenčia 
moterys. Kodėl skiną anks
tyba mirtis jas? Kam tos 
įvairios ligos ir šeimų per
siskyrimai? Tų visų nelai-| 
mingų įvykių nebūtų pa
saulyje tiek daug, jei būtų 
pravesta gimdymo kontro
lė. Prie ankstybų mirčių ir 
ligų veda moteris pertanki 
motinystė. Dažni gimdymai 
yra žalingi ne tik motinai, 
bet ir vaikams. Jeigu moti
na ne pilnoj sveikatoj, tąd ir 
vaikai būna silpni.

Susipratusi motina, kad 
jos sveikata eina menkyn 
nuo per tankios motinystės 
— jai gal ne tiek baisi ta 
ankstyba mirtis, kiek gaila 
saVo kūdikių — ji pradeda 
griebtis įvairių dalykų. Ne
gaudama jokios pagalbos, 
atsisako turėti santykius su 
vyru.

O vyrai tokiuose dalykuo
se 'daugiausiai vaduojasi 
prigimčia. Ir visai nesisar- 
matydami pasako žmonai, 
kad jie susiras kitų. O dar 
kiti, matydami, kad mote
ris serga'ir dažnai negalia- 
vimu skundžiasi* atsibodus 
gyventi su ligota, palieka 
žmoną ir šeimą ir išeina 
naujos laimės ieškoti.

Toks gyvenimas lieka 
moteriai ir vaikams be švie
sesnio buities ryto. Vaikai 
jaunuose- metuose turi eiti 
dirbtuvėn užsidirbti sau 
duoną. Sunkus gyvenimas 
priveda juos prie visokių 
nelaimių, vienus prie nelega
lių uždarbių, kitus prie va
gysčių .Ir visokiuose vaikų 
gyvenimo prietikiuose moti
nos širdis kęs skausmą. Moj 
tiną kaltina už blogą vaikų

išauklėjimą, motiną kalti
ną už visus, šeimos negerus 
įvykius. Motinų gyveni
mas pilnas kančių iki gra
bo lentos.

Kodėl palengvinimui mo
tinų gyvenimo negali būti 
pravesta gimdymo kontrolė, 
kad -nereiktų motinoms va
žiuoti į kapus jaunuose me
tuose? Gimdymo kontrolei 
esant būtų daug mažiau 
mirčių, mažiau perskyrų ir 
mažiau .įvairių šeimos 
smagumų.

Moslemės Numeta 
Veido Uždangas

ne-

Pastebėjus pirmuosius žie
minių skrybėlių modelius su
tiksite, jog metinė ir, dešimt- 
metinė j tisų skrybėlės, jeigu 
jos švarios, tebėra lygiai ge
ros, kaip kad naujausios šie
metinės.

Jugoslavijos dalis gyven
tojų, išpažįstančių moslemį 
tikybą, lig pat šių laikų rei
kalaudavo, kad moterys dė
vėtų veido uždangas. Tačiau 
pastaruoju laiku vis dau
giau ir daugiau moterų nu
meta tas uždangas, kaipo 
skerspainę moterims į dar
bą ir geresnį gyvenimą.

Pastaruoju laikotarpiu 
ten įvyko Priešfašistinio 
Moterų Fronto Kongresas. 
Į jį atvykusios net senutės 
numetė uždangas, stodamos 
greta jaunųjų į darbą atbu- 
davoti savo tėvynę.

Jų uždangos, tai ne Hol
ly woodo miglelės. Joms ten
ka tokiame rūbe vaikščioti 
tarsi maiše užrištoms, tam
soje, beveik apčiupomis. Ir 
kliudo darbui. Ypatingai 
moderniškame darbe, prie 
mašinų, visai negalima to
kiame rūbe dirbti.

Tačiau nėra to blogo, ku
riame nebūtų kas nors ir ge
ro. Moslemų moterys sako, 
kad ju tos kvaldotos, ilgos 
ir plačios jupos daug patar
navo kraštui vokiečių oku
pacijos metu,- ne viena iš jų 
pernešėjtšautuvų ir amuni
cijos Bosnijos kalnuose ko
vojusiems ^Sprieš vokiečius 
partizanams!

— Kaip menka ir apgai
lėtina yra socialė sistema, 
kuri uždaro kūdikių auklė- 
tuves ir priežiūros centrus, 
kuomet tėvų ir motinų tar- 
nyba jau nebereikalinga su
mušimui svetimųjų priešų. 
’ — Nedadro gub. Dewey 
skirtumo, kad tie centrai 
buvo viskuo, kas leido ka- 7 o
ro našlei išlaikyti vaikus ir 
savigarbą.

— Nedaro skirtumo, kad 
moterų lygi teisė prie dar
bo pasilieka tik pašaipa be 
tų centrų, kur jos galėtų 
gauti kūdikiams priežiūrą 
išeidamos į darbą.

— Kaip iš tikro vargana 
yra socialė sistema, kuri 
duos motinai progą dirbti 
tiktai tada, kada jos vaikas 
jau bus pagautas su vogta 
banduke duonos ir pasiųs
tas į reformatoriją.

Kas gi taip galėjo saky
ti? Kas galėjo turėti tiek 
sąjausmo darbo moteriai, 
tiek įžvalgos į jos vaikų at
eitį? Kas, pagaliau, galėjo 
išdrįsti taip drąsiai. smerk
ti tą, kas visuomenei blo
ga? .

Visą tai sakė komunis
tų organizatorius. Taip ra
šoma angliškame darbinin
kų dienraštyje Daily Wor- 
keryje, rugpjūčio 29-tos lai
doje. 0 jei taip kalba, tai 
turėtų būti kas nors gero 
tuose “raudonuosiuose.” Bet 
kalba dar ne viskas, jis ap
rašę, ką dėl tų centrų išlai
kymo komunistai darė:

— Komunistai ir kiti tuo 
susidomėję iš pykčio pradė
jo veikti, kuomet sužinojo, 
kad gręsia pavojus 'uždary
mo 23 tokių centrų New 
Yorke. Paremti tūkstančių 
atvirusių, peticijų, telegra
mų, jie reikalavo, kad tos 
įstaigos pasiliktų atdaro
mis, nežiūrint ar Dewey 
tam išleis nors kiek ižde su
sikaupusio turto pervir- 
šiaus, ar ne.

— Kada ( gubernatorius 
padavė “palukių reformos” 
formulą, kuri apribotų pri- 
žiūrėtuvių užlaikymą tik 
toms sritims, kur daug vai
kų prasikalsta, komunistai 
buvo pirmieji, kurie nuro
dė, kad:

— Formula ignoruoja 
faktą, kad vaikai gali tap
ti prasikaltėliais juos pali
kus be priežiūros vidurinės 
klasės susiedijoje, kaip, kad 
ir laužynių srityje. Ji nu
neigia faktą, kad daug šei
mų gyvena geresnėse su- 
siedijose tik dėl to, kad 
trūksta namų ir kad šeima 
liktųsi suelgetinta, jeigu 
netektų motinos uždarbio. 
Pagaliau paneigia likimą 
karo našlių, pasilikusių vie
nišomis brangiuose apart- 
mentuose jų vyrams mirus.

Komunistai kovojo, mobi
lizavo susiedijas į tą kovą 
ir laimėjo. Majoras O’Dwy
er ištesėjo savo pažadą. Ir 
miesto budžeto taryba nu
tarė, jog prižiūrėtuvių ne
uždarys .Tačiau ,jeigu mies
tas, sumokėdamas tuos mi- 
lionus dolerių taksais vals
tijai negaus nei grašių iš 
valstijos patiems svarbiau
siems žmonių reikalams, 
kaip vaikų prižiūrėtovės, 
miestui irūks 'ištekliaus 
kuriam nops kitam svar
biam darbui. Komunistai

tęs kovą ūž gavimą tų pi
nigų miestui, kooperuos su 
budžeto taryba, kuri taipgi 
priėjo išvados, kad tų pini
gų reikia reikalauti ir juos 
gauti. M-te.

Esąs išrastas naujas che
miškas procesas, kuriuo 
būsią galima padaryti 
marškonius drabužius nesi- 
raukšlėjančiais, skelbia 
Dan River, Ine., firma, 
būtų didelis taupymas 
torų laiko.

Tai 
mo-

me-Paikinusias požymis šių 
tų madose, tai apkrovimas 
šlaunų tokiomis pat “paduško- 
mis,” kokios padarydavo pe
čius tarsi kukuliais apaugu
sius, nenormališkus. Dabar 
nuo pečių nuėmė, bet šlaunis 
apkrovė. Prieš tuos vatinius 
“kukulius” ant šlaunų jaunos 
veteranų studentų žmonos 
protestavo.

Piktos moterys visuomet at
rodys laibesnės tamsiuose ir 
liuosuose drabužiuose, negu 
šviesiuose ir labai aptemptuo
se. Apatiniai lai varžo, bet vir
šutiniai savo liuosumu lai 
švelnina aštrumas.

Vis Pristatykite 
Pavartotus Riebalus
American Fat Salvage Committee, Inc.

Niekad nereikia 
brangių medžiagų drabužio 
perdaug apkarštymu pridėč- 
kais ar kad ir iš toi pat me
džiagos gražylais. Tie visi tai
komi toms medžiagoms, ku
rios “pasnikiškai” atrodytų be 
prideČkų.

Taip— 
PAVARTOTŲ 

RIEBALŲ 
Vis Dar 

. Reikia
sako
CLEMENTINE PADDLEFORD,

This Week Maisto Redaktorė

§tai atsakymas jums mote
rims, kurios abejojate, ar 
vis >dar turėtumėte panau
dotus riebalus taupyti! Žem
dirbystės Sekretorius Clin
ton P. Andęrson sako, “Dar 
vis reikia taupyti kiekvieną 
svarą riebalų, kadangi ben
drasis riebalų dalykas dabar 
mažai kuom geresnis, negu 
pernai buvo.” Matote, dau
geliui mūsų vartojamų daik
tų reikia pramoninių rieba
lų arba jų» produktų, o kol 
kas dar ėegana pasaulyje 
riebalų, kad viskam užtek
tų. Taigi patarnaus kiek
vienas jų svaras, kurj mes 
amerikietės moterys- galime 

x sutaupyti. Malonėkite...
tęsti tą gerąjį darbą, iki 
tikrai nugalėsime Šį trūku
mą.

$

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) Trečiad., Rugs. 3, 1947
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karvutes—šėmargės jos turėjo būti. *
Bet visam naujajam perversmui reikė

jo pinigų. Sutirpo Viliaus sutaupytieji 
skatikai, sunyko Etmės atneštoji dalis. 
Pasidarė dar daugiau skolų. Ir reikėjo 
pradėti iš naujo taupyti, reikėjo pradėti 
šykštėti.

Jau pirm Viliaus vedybų žmonės buvo 
bepradedą kalbėti, kad senieji Šimoniai 
matysią, ko nematę, gavę Lūžių Etmę į 
marčias. Ir šykšti ji, ir pavydi, ir pik
ta, kartais lyg pasiutusi katė puolusi ant 
savo motinos.

Bet Viliui ji patiko, ir jis ją paėmė!
—Aš pats ne toks jau apsisukąs,—sa

kė jis, — tai reikia man liors kiek griež
tesnės žmonos, kuri tikrai mokėtų gyven
ti. O jeigu ji šykšti, na, tai jau jokia 
yda. Ar nesako priežodis, kad vyras su 
vežimu tiek iš namų neišveža, kiek žmo
na gali išnešioti. Etmė nenešios.

Ir gyvulių naują veislę reikėjo būtinai 
įsigyti. Jaunajai nebepatiko žalmargės

Bet žmonių paprasta vainoti. O ir sa
koma, kol du į porą sueina, kipšas devy
niasdešimt devynias poras batų nudras
ko, belakstydamas, piktas kalbas bekel
damas . O jei ir tada nepasiseka į porą 
einančius perskirti, tai jis pakiša seną 
bobą . . .

Viliui Šimoniui vedant, kipšas nesu
spėjo nei devyniasdešimt devynių porų 
batų nuplėšti, nei bobos pakišti vainoji
mams.

’ Kai tik Vilius parėjo nuo aukšto, tuo
jau šaukti padavė ir iškabino prie seniū
no. Prabėgus kelioms savaitėms—jau ir 
vestuvės. į

Ir paliko vainotojai benorintys.
Bet tųjų liko teisybė, kurie dar suspė

jo savo nuomonę pareikšti pirm negu Vi
lius vedė Etmę prie altoriaus. Juk dar 
tik pradžia, o jaunoji šeimininkė jau 
griežtai pareiškė: išimtininkai neprisi- 
rašę turėti ant išimtinės dar ir trečią 
žmogų.

—Iki Kalėdų, manęs dėl,,tegu bus Anė 
dar namie, bet po Kalėdų turi ji išeiti.

Po ilgų, ilgų laikų, arba net visame 
jos amžiuje, pirmą kartą sudrebėjo ližės 
Šimonienės širdis. Ne, ji tikrai neatme
na tos dienos, tos valandos, kada josios 
širdis būtų buvusi perimta tokio išgąs
čio. Išvaryti į žmones nesuaugusią, jau
ną mergelę! Tai tiesiog baisu, Urtė bu
vo nors beveik dvidešimt metų ir išėjo 
prie išmintingų žmonių!

Bet dėl ramybės namuose — reikės 
Anei išeiti. Ir tyliai, niekam nematant, 
išimtininkė Šimonienė perbraukė ranko
ve per akis. Ne, dar neprivalo niekas 
matyti ją verkiant.

Krizas Šimonis tylėjo. Ką sakyti, juk 
buvo marčios tiesa. Tik širdyje* krimto
si, kam neprisirašė galį ir dukterį na
mie laikyti. Bet dabar jau, kas p^dary- \ 
ta, padaryta. Nebeatšauksi.

k Motina Šimonienė bandė dar Vilių nu
sitverti :

—Tai sakyk, vaikeli, vos pradedate 
gyventi, ir jau pradedate mus skriausti.

—Kas čia jus jau taip labai skriau
džia!

—Ale,, žmogau !• Tai tokiu būdu nega
lės nė viena mergelė namo pareiti, nė 
per šventes. Taip dar nėra buvę. Ir taip 
neturėtumėt nė jūs elgtis. Į kaupą tatai 
neina.

Bet Vilius, lyg pavargęs lažininkas, 
pečiais patraukė ir nuėjo, palikdamas 
motiną vieną stovėti. .

Kitas energingas, nors ir visai bepras
miškas Etmės darbas buvo nugriauti 
darže stovinčią senąją klėtį ir pastatyti 
kieme naują, modernišką.

Bet šį kartą nusigando Vilius ir jau 
kiek energingiau ėmė priešintis:

— Ale, Etmike, ką tu dabar prasima
nai!

— Žinai, vaikuži, aš nekenčiu tokių 
senų urvų, kur ir pelės jau nebesusiran- 
da. O dar darže. Būtinai/ ją reikia nu
griauti ! '

—E! tmele, atsižvelk, meldžia
moji, į tai, kad man, mano tėvams, ma-* 
no seserims % ši tas urvds labai brangus! 
Kokia ta klėtis man maloni, kaip*tau tai 
pasakyti. Juk mano tėvų tėvai ją čia ra
do. Jau tuokart ji buvo sena klėtis — 
tokia, kaip šiandien, ir niekas nežino, kas 
ją kada nors ,čia statęs. Ji vis čia stovi 
ir nemano taip greit dar griūti. Joje bu
vo sukrauta visa didžioji nauda, kai ma

no tėvų tėvai dar turtingi 
žmonės buvo. Joje ilgą 
laiką gyveno mano tėvų tėvai ir ma
no tėvas, kada jie buvo per ugnį ėję. 
Nors ugnis tuokart ir visą ką prarijo, 
bet nedrįso užgauti klėties darže.

— Na, tai aš susimilsiu, — šaipyda
mos! atsakė Etmė, — ir netrūkūs duosiu 
tą jūsų dievaitę nulaužti. ,

— Ne, Etme, ji ne mūsų dievaitė, ir 
aš jau ne toks minkštaširdis, kad taip 
labai prisikibęs prie senų mūru laiky
čiausi. Bet kaip sau bebūtų,, ši Idetis sa
vo senais pagražinimais, savo senovišku
mu primena man tuos laikus, kada mano 
protėviai, mano tėvai — kada mes tur
tingi dar buvome ūkininkai; ji primena 
man, kad sena ir garbinga yra mūsų gi
minė, kad laisvi mes esame žmonės iš 
senų seniausių laikų, kad mes lietuvinin
kai ir . .. ; WRW

— Ale kad tu kalbėti bemokąs, kaip 
kunigas! Gaila, kad tu nepastojai kuni
gu ar advokatu. Bet, juoką atmetus, 
kam čia senovę bekilnoti! Kas buvo — , 
nebegrįš. O kad ji vis iš naujo tau ne
primintų kaži ką tokio, tai imsime ir nu
griausime ją. O pastatysime jos vietoj, 
kieme, prie daržd kampo, naują špykerį.

— Bet aš to neužleisiu, — stengėsi 
priešintis Vilius: — tai man per skau
du!

— Aš tavęs visai neklausiu. O kad no- 
4 ri, . įsikišk tą kūtelę į kišenę.

“JUODOJI PROBLEMA”
. > c r <

Reporterio Žvilgsnis į Rasines 
Riaušes

Šiomis dienomis Roselando 
apylinkėje, tai yra, Fern wood
ir kolonijoj, kurioš randasi ry
tų pusėje Halsted gatvės, tarp 
107 ir 99 gatvių vyko svarbūs 
įVykiai. Viduryje tos kolonijos 
randasi mažas parkas, už var
dytas Fernwood park. Vakarų 
pusėje buvo nemažai tuščios 
žemės, ant kurios paskutiniais 
metais pradėjo statytis nauji 
gražūs namukai, jų tarpe ran
dasi ir J. Daltuvos, Gumu- 
liausko, šarkiūno, Misevičio, 
Strauko ir keleto kitų lietuvių 
namai.

Ir vieną kartą, jau einant rudeniop, 
parėjo Urtė namo apsilankyti. Ne tiek 
jau apsilankyti, kiek paguodos, patarimo 
prašyti.

Jau per Aukštųjų kalną eidama Urtė 
pastebėjo, kad tėviškėj kaži kas kitaip 
pasidarė. Čia statoma kaži kas nauja.

Ar tai jau ir reikėjo taip greit imtis 
statybos? —• ,pykterėjpZUrtė. Bet atsimi
nusi savo padėtį, ji suraukė veidą — ir 
dabar ji atrodo kaip moteris, kuriai gy
venimas nebe mįslė, kuriai gyvenimas, 
jau atskleidęs antrą pusę, , rodo savo 
žiaurumą. ' ♦

Pareidama Urtė nėjo per kiemą, bet 
kaip pratusi, per daržą. Daržo gale jau 
iš amžių buvo varteliai. Pro vartelius 
įžengusi, Urtė paliko kaip nutrenkta sto
vėti.

Klėties, tos senosios, tos mielosios klė
ties nebėra! Ir tikrai jautė Urtė baisų 
smūgį. Motinai - mirus, negalėtų širdis 
daugiau sugelti, sopulingiau jau negalė
tų sudejuoti. Klėties nebėra!

Dar keletas rąstų guli aplinkui Sumė
tytų vienas per kitą, pora lentų, — ir 
viskas! Aptemo Urtei akys rųio karštų, 

' su umaru beišsiveržiančių ašarų. Tuo 
akimirksniu baisiai menka ir varginga 
pasirodė Urtė savo akyse.

Visa kas dingo, net garbinga liekana 
iš senosios praeities, kurią pamačius, vi
sada jauteis esanti ūkininko dukra. Ir 
'garbinga jauteis, ir didžiuotis galėjai. 
Bet dabar, tiesa, nors klėtis ir tebesto
vėtų, — didžiuotis nebėra jau kaip.

Urtė beveik praėjo pro tėvą, kuris, 
ant vieno rąsto galo atsisėdęs ir’ galvą 
rankomis parėmęs, kaži ką liūdnai mąs
tė. . ' . •

— Urtike, tu? z
Urtė stabtelėjo.
— Ve, čia tėtis.
Daugiau nieko. Tik priėjusi pabūčiau 

vo. tėvui ranką ir atsisėdusi šalia jo, pri
glaudė prie jo peties savo galvą.

O ašaros tik teka, tik ritasi per veidus.
,— Kalėdoms ir Anė jau turi eiti į 

^mpnes, — po ilgos tylos prabilo tėvas: 
— marti taip nori.

Urtė tyli, ir ką atsakyti? Rasi Anelė 
ir kitokią vietą ras, negu Urtė.

— Kaži ar sakyti tėvui? Tegu-jis pas
kui motinai pasako. Bet ne, nesakysiu, 
jie gelbėti negali ir negelbės! O čia jau 
nebe namai, jau tėviškė svetima! Jau 
čia nuvargusios galvos nebepadėsi pa
silsėti. Šiandien čia jau neberasi'širdžiai 
paguodos. Iš kančių ir nuo gėdos bėgda
ma; čia jau neberasi priebėgos; nuo ba
dančių pirštų čia jau nebepasislėpsi.

—- Gaila, labai gaila ir man tos klė
ties, — kiek patylėjęs pradėjo vėl Šimo
nis, manydamas, kad Urtė, tik vien dėl 
jos taip graudžiai sielojasi., — Ir kas 
galėjo manyti, kad mūsų martęlė tokia 
negera. Džiaukis, Urtele, kad turi gerą 
vietą. Palaikyk ją ir kitus metus.

(Bus daugiau) ,

Iki šiol minėtoje kolonijoje 
buvo viskas - ramu, išskyrus 
vieną kitą užpuolimą, sumu
šimą ir . namų iškraustymą, į 
kuriuos reikia įskaityti ir Šar- 
kiūnus, nes ir juos užpuolė na
muose užpuolikai ..

Kėli mėnesiai atgal Vete- 
rap<T Administracija pavedė 
tjas tuščias . vietas kompanijai, 
ir ji suvežė visokių senų ba
rakų, atlikusių nuo kareivių 
būstynių. Dabar jas sustatė, 
suvedė vandenius, išpylė ta-. 
Į<us ir kelius baltais akmeniu
kais, kuriuos vėjas lengvai ne
šioja, o dabar tą vietą valdo 
Veteranų Namų Administraci
ja.

Savaitė prabėgo, kaip pavė
lino veteranams susikraustyti 
ir apsigyventi tuose barakuo
se, j kuriuos parsikraustė 
apie 65 šeimos, tarpe jų 5 
negrų šeimos. Ir su ta die
na prasidėjo reakcininkų kir- 
šinimas.

Jau kelinti metai kaip su
siorganizavo Roselando Com
munity Asosiaciją,. kurios vy
liausias tikslas yra mušti ne
grus, jeigu jie kraustysis Į pie
tus nuo 95 gatvės. Organiza
cijai vadovauja reakcininkai.

Kiek laiko atgal ta organic 
zacija pasamdė Roselando 
Lietuvių Kulfūyos, Svetainę, 
kurioje laikydavo susirinki
mus, bet kuomet svetainės 
komitetas sužinojo, kad ta or
ganizacija yra užpuolikų ir 
mušeikų organizaciją, nes jie 
norėjo sumušti A. Stalnionį ir 
keletą kitų, po to užpuolimo, 
svetainės komitetas neleido 
laikyti susirinkamų. Tada jie 
persikėlė kur nors kitur, bet 
savo darb| vistiek varę.

Kiek vėliau, kuomet pradė
jo statyti barakus prie'1 Fern
wood parko, ta pati organi
zacija persikėlė į tas koloni
jas ir pasivadino FOruwood 
Association, ir čionai pradėjo 
savo darbą prieš negrus, sa- 
kydamA “būkite atsargūs, 
neleiskit^negrams apsigyven
ti; nes tada jūsų namai visai 
atpigs,” ogi kas nori, kad jo 
namas būtų pigus, nors jis ir 
nepardučda, bet vistiek nori, 
kad būtų brangus. Visai ne
pagalvodamas, kad.už brangų 
namą aukšti ir mokesčiai.

Vienok, tų organizatorių 
propaganda paveikė ant vieti
nių ir net ant tolimesnių gy
ventojų, ir kuomet sužinojo, 
kitaip sakant, gyventojams” 
pranešė, kad parsikraustė ne
grų šeimynos, jie bėgo į gat
ves kaip ant kokio cirko. -Ir 
kuomet susidarė gana di
delis būrys žmonių, tuomet 
kažin iš kur ir kieno vado
vaujama apgirdytų vaikėzų 
gauja pradėjo stumdytis, 
triukšmauti, užpuldinėti sto
vinčius žmones ir pačią poli
ciją. O kuomet pamate va
žiuojantį negrą automobiliu, 
tai jau leido plytomis, nors 
tas visai nežinojo už ką. Po
licija nežinojo, ką su jais da
ryti, bet nemažai nuvežė į sto
tis ir jie turėjo pasiaiškinti.

Penktadienio vakare buvo 
didžiausias triukšmas ant 1Q3 
ir Wallace, bet nieko negalėjo 
pradėti,''Ties policijos buvo be 
galo daug, kuri akyliai sekė 
triukšmadarius ir grūdo į po
licijos Vežimus ir kfl^kur tai. 
nuvežę.

Aš stovėjau ant kampo vi
sai netoli ’savo namo ir tėmi- 
jau visą kermošių. Pasidairęs 

pamačiau ’sėdintį, žmogų ant 
mano nkmų laiptų, priėjau ai\ 
tyn, nes rido tolo'hegalėjau pa
žinti. Jis mane* pradėjo kal
binti klausdamas, ‘ kaip, man 
patinka tas viskas.

Nežinau, ar jis žinojo ar 
ne, kad jis sėdi ant mano na
mo laiptų. Bet jis “pravedė 
kalbą, kad jis rnėgtų, matyt 
tikrai geras muštynės. Jis 
man pasakojo su pasididžia
vimu, kad jis vakar matęs, 
kuomet akmenimis sudaužė 
vieno negro Buick automobi
lių, jis turėjęs “real show.”

Man bekalbant atsiminiau, 
kad tai buvo vienas iš tų, ku
ris užpuolė ant Aa Stalnionio. 
Tada aš jo užklausiau, kodėl 
jis čia sėdi, kodėl neina į pul
ką pasirodyti “didvyriu”? 
Tuomet jis pradėjo išsisukinė
ti, pasikėlė nuo laiptų ir nuė
jo kiton pusėn gatvės, o aš 
pažengiau artyn prie kampo. 
Tai jau buvo pusė ^po 11 nak
tį.

Valandėlę pastovėjus, kažin 
iš kur atsiskubino jaunas sto
ras, riebus žmogus, galėjo 
sverti apie kokius 220 svarų, 
jo veidas labai nelygus, ma
tyt, kadaise turėjęs daug 
skaudulių ant veido, ar tai 
nuo peilių ai*, kitokių sudau
žymų. Jisai skubindamas 
stumdė stovinčius ant šalygat- 
vio. Jis įsigrūdo į vidurį ant 
gatvės didelio b^ūrio žmonių, 
kurių viduryje buvo apie 30 
apygirčių vaikėzų, rankas iš
kėlęs pradėjo .šaukt: “Ant 
103 ir State negras suvažinė
jo 2 bąĮtus vaikus, einAm te
nai!” Ir taip visa gauja nu- 
gužėjo.

Triukšmadariams nugužėjus 
į kitą koloniją, vietiniams ne
liko kas veikti, nebuvo ko 
žiopsoti, pradėjo skirstytis, o 
pagreitinimui skirstymosi po
licijos vežimai ir dviračiai pa
leido švilpukus, ko žmonės 
nenorėjo klausytis ir apleido 
gatves, nuėjo’į namus. A

Aš pasiėmiau savo automo
bilių, nuvažiavau pažiūrėt, 
kur numaršavo triukšmo kė
lėjai. 1 

‘Aš juos atradau vienus ant
103 ir State, kitus ant Michi-'duotų negrams savo
gan Avė./ kur jie turėjo daug 
geresnį “show,” ten daug dau
giau žmonių žiopsotojų^ Jie 
šaukė užmušt negrus, nes jie 
“suvažinėjo 2 baltus vaikus,” 
šaukdami pradėjo leisti akme
nimis į praeinančius gatvekar 
rius. Tai buvo pradžia “real 
show,” nes tada policija ėmė 
už kalnieriaus, nes gatveka- 
rių kompaniją palietė, jau ta
da bosas pasakė, kad būtų 
sulaikytos toš rikušės. <Bet kas 
tau klausys! Chuliganų^ ini- 
nia buvo ląbai didelė, poli
cija nieko nėgali daryti, o ak
menys lekia ‘iš visų pusių, i kai 
kurie pataikė ir daugeliūi 
žiopsotojų*, vienas paklydęs 
akmuo/ perlindo per langą 
svetainės namo, kurio įdėji
mas kainuos apie $100 ap- 
draudos kompanijai.

Nusiramino tik tuomet, ka
da pribuvo apie 500 policijos 
ir suėmė apie 150 triukšma
darių, tada ir žiopsotOjai iš
siskirstė. ! «

Daugybė kalbėjo sakydami: 
Palaukite rytojau vakaro, ma
tysite, ko nematę. Bet kuo
met atėjo rytojaus vakaras, 
tau. yra šeštadienio, aš ir vėl 
išėjau žiūrėti; bet ja’u radau 
kitokią tvarką. Poliąijai įsa
kyta neleisti sustoti -ant vie
tos. Jeigu nori žiopsoti, tai 
tik vaikštinėdamas. O kas gi 
nori vaikštinėt tokiam karš
tam orė? Geriau'nueiti į te
atrą, kur šaldytuvai veikia, ir 
gali ramiai pašėdeti ir pasil
sėti po to viso vakarykščio 
triukšmo . Tai taip ir pasibai
gė kermošius. ' ;

Gyventoj’ai Nesupranta, 
Ko.deI Taip Yra

Tikrehybeje 'ta ‘Fdrnwood 
Belview Ass’n visai nesirūpi
na, kad m'a'ho ar mano ’RaW^- 
ho namas nėnūpūltų, ji ’iš to 
niekus da¥o, jos tik'šlas yra tik 
sukelti neapykantą įSrieš ne
grų masę ir negrus pavėrgti, 

su jais daryti, kaip jiems pa
tinka, tai tos organizacijos va
dovų svarbiausias tikslas.

Pažiūrėkite, kodėl tos or
ganizacijos lyderiai neina į 
Beverly Hills koloniją, kodėl 
tenai triukšmo nedaro, o tenai 
negrų' daug gyvena, negrai 
dirba namuose, negrės vaikus 
auklėja, negrai turi ir savo 
namus, ir tie narnai niekuo ne
siskiria nuo kitų, ir tos koloni
jos namai ne tik neatpinga, 
bet kur kas brangesni, negu 
bent kur Roselande.
I . I . , ♦

Jie neina dėl to, kad gerai 
žino, jog tenai gyveha labiau 
išlavinti žmonės, advokatai,
daktarai ir kiti. , Ir žinodami,
kad jų liežuvis nieko ten ne
reiškia, jie Visai nei nosies 
nekiša. O tie tenai sugyvena 
su nėgrais gana gerai ir ne
bijo nupuolimo jų nuosavybių.

Įrodymui, kad F. B. A. ne
paiso nupuolimo nuosavybių, 
pagalvokite štai ką. -‘Belview 
kolonijoje nauji, gražūs na
mai turėjo būti statomi sulyg 
vėliausiom miesto taisylįėm. 
Fernwood parkas visai po šo
nu, visur švaru ir ramu. Ir 
štai viena real estate pardavė 
šmotą žemes, ant kurios pa
statė barakus, prasčiausios 
mados • namus, supylė maltų 
akmenų takus, vietos mažai, 
žmonių daug. Pasidėjimo nė
ra, gyventi be galo sunku. Ir 
jeigu pagalvosi, tai su geriau
siais norais negalėsi užlaikyt 
savo kambarių, o kūomet visi 
negalės švaros užlaikyti, (ai 
tada pasidarys Fernwood 
mėšlynas, nors ir nebus ne
grų.

Vadinasi, nežiūrint koks, 
juodas, baltas, raudonas ar 
gėltonas žmogus tokibje vie
toje gyvendamas negalėsi 
kitaip gyvent, kaip tik prisi
taikęs prie aplinkybių.

Taigi, sakau,, kad Fernwood 
koloniją sugadino ne keli ne
grai, bet pastatymas prastų 
barakų. Tokie pastatai paže
mino tą koloniją ir minėtos 
organizacijas lyderiai'apie tai 
nei pusę žodžio nesako del to, 
kad veikiausiai tos žemės sar 
vininkai turi ką nors bendro 
su organizacijos vadovybe. 
Aš ir jūs labai nusistebėtu- 
mėt, jeigu sužinotumėt, kad
F. B. A: lyderiai tiesiog par- 

namus
Šioje kolonijoje vien tik ‘dėl 
to, kad sudaryti didesnę ne
apykantą negrams, kad jiems 
iŠ to būtų geresnė proga kir- 
šinimui ir vykdymui fašizmo.

Fernwoodietis.

Nepavirsk į “škaplierną” 
sukabinimū ant savęs vienu 
kartu visų blizgučių, kiek turi. 
Visokių gražy.lų visuomet ge
riau užsidėti mažiau, negu 
perdaug.

GREEN STAR BAR & GRILL
' LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i

1 Geriausias Alus Brooklyne < ,'

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI * 
« * * • ’ * * ■ < • > ' i ‘ ' 4. , 1

n * ’ i|

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

4 pusi.; Laisvė (Liberty/llth. Daily), Trisčiad., Rūgs. 3, 1947

Los Angeles, CaL
šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 

susirinko pas pirmininką Al. 
Casper Los Angeles Lietuvių 
Choro valdyba. Jau vasarok 
sezonas baigiasi ir choro dar
bas tuoj vėl pradės varytis 
smarkiai pirmyn.

Pirrrtiausia buvo nutarta, 
kad pirmutinės choro pamo
kos rudens sezonui būtų su
šauktos penktadienį, rugsėjo 
12 d t Pereitą metą choras 
lavinosi ketvirtadieniais, bet 
daugumas choristų nepasiten
kino ta diena, šiemet pamo
kos pakeistos ir įvyks penk
tadieniais.

Buvo plačiai apkalbėta ope
rečių reikalas. Šiuo laiku pas 
losangeliečius visai nesiranda 
lietuviškų vertimų operečių. 
Buvo kreiptasi prie įvairių 
rytinių chorų tuo reikalu, bet 
kot kas dar nieko negirdėt. 
Tikimės, kad iš visų prašymų 
atširas dar ir atsakymų.

Nutarta, kad kaip greitai 
bus galima salė gauti, taip 
greitai choras surengs kon
certą. Koncertas numatoma 
skirtingesnis, negu kad yra 
buvę pirmieji. Apart to, cho
ras šį'metą švenčia 25-tas su
kaktuves, tad choras planuoja 
įvairų ir įdomų muzikalį me
ta.

Baigiant noriu priminti du 
dalyku : Pirmas, tai vakarie
nę, kurią surengė d. BŠudaitis 
ir kuri įvyks šeštadienį, rug
sėjo '6-tą dieną. Drg. Rudai
tis yra uolus choro ’rėmėjas, 
šią vakarienę rengia tikslu 
priimti naujus jaunesniuosius 
nariai' į chorą ir pradėjimui 
pasekmingo chq/o mete. Visi 
choro nariai užkviesti. O an
tras, tai kad pamokos prasidės 
penktadienį, rugsėjo 12 d., In
ternational Institute ant Boyle 
avė., 7:30 vai. vakare. Lai 
šie 25-tieji choro metai būna 
geriausi jo gyvėnime.

Los-AI.

Amerikonų Legiono skai
čius nupuolęs 40 nuoš. 
-------- :________ i________

BAR & GRILL
f >

< Lietuviška Aludė
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados ' 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
' ’ ■ A- ■ M ■■■ į ______



WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10008 has been issued to ’(he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
67 Irving 
County of 
premises.

Beverage ^Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the NEMASTYKITE! “MINČIŲ POLICIJA” 

x Šnipinėja!
NAUJA GRAIKIJOS 
VALDŽIA DAR ARŠESNE

ČILĖS DIKTATŪRA
PRIEŠ STREIKIERJUS

• NOTICE is hereby given that License No. 
EB 571 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774„ Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM KLEIMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 818 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 133 
County
premises.

MICHAEL VINCENT DEL GARDIO 
, (Star Pizzeria)

beer and Aine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to bo consumed on the

NOTICE is hereby*given that License No. 
E 17 has been issued to" the undersigned 
to sell beer from house to house under Sec
tion 107 
l«aw at 
Kings.

of the Alcoholic Beverage Control
Borough of Brooklyn, County of

FRANK WEIDNER 
118 Melrose St.

ROSARIO LA VERDI

is heteby given thats^ License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 2167 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Vanderhill ' Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BARRIS

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 12186 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
482 Halsėy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises.

IODA WITHERSPOON

is hdreby given that License No, 
has been issued to the undersigned

is No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage \ Control

NOTICE 
EB 365 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage \ Control Law at 
1638 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY INC.

NOTICE
GB *13149
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDW1K MOSTO WIT

is hereby given that License No.
has been issued to the undersigned

i 107 of
Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 11882 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
102B Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

MARY HOFTUS

No.is hereby given that License 
has been issued to tho undersigned

HERMAN KELLER

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 1517
to sell beer at retail un'der Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7091 _______  _____
to sell beer at retail under Section^ 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CATHERINE STALLONE

the

WERNER MEYER

NOTICE is 
C 675 has 
to distribute bęer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 336 Oaklhrtd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN STEVE ZUK 
D-B-A Franklin Beer Distributors

hereby given that License No. 
beeo't issued to the undersigned

_______ __________ „___ . ... . . # No. 
GB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenk Avenue, Borough of. Brooklyn, 
premises.

NOTICE jįs hereby given that License

JOSEPH SOMMELLA

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control f^aw at 
101 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GLEISSNER

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

of 
at 

Brooklyn, 
’ the

NOTICE 
GB 7171 
to sell becr at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law’ 
90 Henry Street,* Borough of E__
Counftr of Kings, to be consumed off 
premises. , , '

LOUIS WEISBERG
(Plymouth* Delicatessen & Grocery)

NOTICE is hereby given that License 
GB 12905 has been issued to th^ undersigned 
* ’* * ...................................... ’^07 of

at 
boklyn, 
ff the

No.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICĖ
G B 7396
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
70 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLY

No.

Control Law ar 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off ; the

FRERS

is hereby given that License No. 
has been issued to the-undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2550 Coney 
County of 
premises.

NOTICE

NOTICE
GB 9019

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of JU’klyn, 
Kings, to be consumed off the

CARMELA PAGANO

is hereby given that License No. 
has been issued to hte undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the • Alcoholic Beverage Control Law 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

ZACHARIAS STERN KLAR

at 
the

to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control l^w 
815 Park Avenue .Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

No.

BENJAMIN CHRISBERG y

is hereby ‘ given License Nq, 
has been issued to the undersigned

liOTICE is hereby given that License 
GB 13252 has been issued to the undersigned 
to sieli beer at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALVINE SCHMIDT & WILLIAM SCHERER

NOTICE 
GB 1968 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Grand Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
-premises.

ANTHONY S. QUAGLIATA

ICE is hereby given that License No. 
1337 has been issued to the undersigned 
ll beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

NOT
GB* 
to SI 
the I 
525/ East 7th Street________ __ ____ _
County of Kings, to be consumed off the 
premises. w»
/ ' HAROLD GOODMAN

Svarbus Pranešimas'
Visiems gerai žinomas fil- 

mininkas Jurgis Klimas, pa
siirtojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Avė., Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH CIMMINO

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

i 107 of 
Law at 

Brooklyn,

Jis tiuji filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

NOTICE 
GB 12766 
to sell Veer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
119 George Street, Borough of 
County o'f Kings, to be consumed off the 
premises. <

CHARLES FAZIO

is hereby given that License No. 
has been issued, to the undersigned 

107 of 
iw at

NOTICE 
GB 1410 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off 
premises.

the

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

Trečia* filmą, tai iš Lietu 
vių Meno ir Kultūros Festi 
valio, įvykusio ChicAgoje 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iŠ Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vįen 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos fir kitos 
interesingos ir svarbios" fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolbhijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tiioj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik-: 
nikai pasibaigs, šis darbas; 
turėtų prasidėti. Tad, draU-J 
gai, praneškite, kada dar-j 
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojai ir rodyto
jas), 669 — 6th ĄVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

WILLIAM HITTMEYER

Notice 
GB 1676 
to sell beer at letail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 SheepsPJhd Bay Rd., BArough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \ '

HELEN LIPŠKY 
(Lipsky’s Dairy)

No.is hereby given that License 
has been issued to the undesigned 

i 107 of 
Law

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE BLUTH

NOTICE is hereby given that Liceme No. 
GB 8935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail^ under Section 107 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSJAVE’ BLOCK

NOTICE 
GB 6907 
to sell beer retail under Section 107 of 
the Alcoholic ’ Beverage Control Law at 
450 . Evergreen Ave., Borough of ^rooklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 

, HERMAN B. TEICHMAN

isi hereby given that License Nq. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
188 Utica 
County of 
premises.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SAM GINSBERG

NOTICE is 
EB 481 has 
to ^ell beer 
’.ho

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beveragd Control Law at 
J38 Junius Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kinges, to be consumed 
premKes.

on the

LEE GILL

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 529 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kingas, to be consumed on 
premises,

BEN STONE. DAVID ROSENBLOOM 
ISIDORE OSINSKY 

(New Lots Food Shop)

the

&

NEMATYK! NEKLAUSYK! NEKALBĖK!

Athenai, Graikija. — 
Naujosios graikų valdžios 
premjeru tapo K. Tsaldaris, 
dar aršesnis monarchistas, 
negu buvęs prem. Maksi
mos. Savo ministrų kabine
tą Tsaldaris sudarė iš 10 
monarchistų 'ir 1 “nepri
klausomo.” Maksimose ka
binete buvo 3 skirtingtį 
partijų žmonės, apart mo
narchistų.

(Kai kurie Amerikos ra
dijo komentatoriai abejojo, 
ar Tsaldario kabinetas išsi-

BET1 JEIGU TIKRAI NORITE IŠLAIKYT SAVO AMERIKINES TEISES — 

SUSTABDYKITE “MINČIŲ POLICIJĄ”! — ^NAIKINKITE 
“NEAMERIKINĮ” KOMITETĄ!

Kalkutta. — Indusų-ma- 
hometonų riaušėse žuvo 29.

Santiago, Čilė. — Kuomet 
griežtai pabrango duona, 
tai paštų ir telegrafo tar
nautojai pareikalavo pakel
ti jiem algas. Valdžia atme
tė reikalavimą. Todėl su-» 
streikavo paštininkai ir te
legrafistai. Netrukus išėjo 
streikan geležinkeliečiai ir 
mąinieri&i. Tuomet prezi
dentas G. Videla paskelbė, 
kad tie streikai, girdi, ^ko
munistų sukurstyti”, ir iš
gavo iš savo kongreso dik
tatorišką galią laužyti 
streikus ir griežtai apkapo
ti piliečių laisves. — Čilė 
yra Pietinėje Amerikoje.

KALTINA VIEŠBUTĮ 
UŽ APVOGIMĄ

GHAVAM NENORĮS Bū 
TI IRANO PREMJERU

PTK padeda kovoti 
chardui Morfordui, 
Nacionalės Tarybos dėl 
Savietų Draugiškumo ir 
narių Bendrojo Prieš - Fašistinių
Pabėgėlių Komiteto n a r i ų , tai 
yra, organizacijoms, kurios 
savo apsigynimo bylas.

prieš 
JUS

poli- 
jūsų

Jūs žinote, kas yra tie “minčių 
policininkai”: J. Parnell Thomas, 
John Rankin ir kiti įtariai kon
greso Neamerikinių Veiksmu Ko- 

, miteto.
Jie jau uždarė burnas dauge

liui liberalių radijo komentato
rių. Jie verčia Hollyvvoodą vaiz
duoti gyvenimą tiiip, kaip jiem 
patinka. Jie grūmodami įsakė val
diniams ir kitiems darbininkams 
sustabdyt masinius 'Wallace’o su
sirinkimus. Jie kišosi j rinkimus 
ir unijų reikalus. Jie kovojo 
visus, apart fašistų, siekdami 
supančioti.

Ateina jūsų ' eilė. “Minčių 
cija” jau varžo jūsų protą,
laisvę, jūsų darbą, jūsų organiza
ciją, jų teisę pasirinkti draugus. 
Todėl neapsigaudinėkite.

Sustabdykite juos dabar, kol 
dar galite. Su jais negalima ar
gumentuoti; su jais negalima su
sikalbėti; nėra jokios prieglob- 
sties nuo jų. Tik viena išeitis tėra 
—PANAIKINT JUOS!

Viena amerikiečių organizacija 
ėmėsi darbo sumušt juos vienin
teliu sėkmingu būdu: per kovą 
teismuose, ginant “Neamerikinio” 
Komiteto aukas.

PILIETINIŲ TEISIŲ KON
GRESAS (CIVIL RIGHTS CON
GRESS) GALI ATLIKTI TĄ 
DARBĄ SU JŪSŲ PAGALBA' 
Pamatiniai apsaugoti visų ame
rikiečių pilietines teises, PTK pal- 
siryžo teisminiai apginti daugelį 
tų aukų, kurios kaltinamos už 
Thomaso-Rankino Komiteto pa
niekinimą.

CIVIL RIGHTS CONGRESS
205 EAST 42nd STREET, NEW YORK 17, N. Y.

kun. Ri<- 
direktoriui 
Ainerikos- 

17-kai

CTK gina

veda

kurio
kad

QEORGE MARSHALL’^, 
“nusikaltimas” buvo tarno, 
jis kovojo prieš Neamcrjkinį Ko
mitetą nuo pat jo atsiradimo prie 
Martino Dies, kaip prieš pavojų 
Amerikos demokratijai. Jis už
ginčijo Rankin’ui teisę Įtraukti 
rėmėjus Nacjonalės Konstitucinių 
Laisvių Sąjungos į Dies juodraš
čius.

GERHARTĄ EISLERĮ, vokietį . 
komunistą ir kovotoją prieš na
cius, kuris buvo suimtas pagal 
Thomaso siundymą ir dėl kurio 
pradėta aršesni riksmai prieš rau
donuosius, negu bet kada po 1919.

EUGENE DENNISĄ,’ generalį 
Amerikos Kom.unistų Partijos se
kretorių, kuris nepripažino kon
stitucines teisės “Ncamerikiniam” 
Komitetui, To komiteto tikslas 
yra uždrausti šią ir kitas mažumų 
partijas ir pirmutinis pasimoji- 
mas įkalinti komunistų vadus.

LEONĄ JOSEPHSONĄ, New 
Jersey advokatą ir Komunistų 
Partijos narį. Jis, kaipo amerikie
tis, veikliai darbavosi Europos 
pogrindyje prieš Hitlerį 1930-siais 
metais.

CLEVELANDO
Naujos Rūšies Sukčiai Liko . 

Pagauti
Ačiū drąsuolei ’ Mrs. Edith 

Miskey, susekta naujos rūšies 
raketas. Ji nuėjo į krautuvę, 
kuri užsivadina “Pick-.n-pay 
Store.” Savininkai &>s krautu
vės yra Richard Vura ir Mi
chael Sefohick, Jrl

Kada į tą krautuvę moterys 
nueidavo ir pasirinkdavo, kas 
joms reikalinga, Vura dėl 
“mandagumo” eidavo pirma, 
kad atidaryti duris. Bet vietoj 
atidaryti duris, jis sulaikyda
vo ir apkaltindavo, būk jos 
pavogusios daiktus, žinoma, 

-moterys gindavosi ir parody
davo tikietukus, kad įrodžius, 
kad jos užmokėjd. Tada Vura 
nusivesdavo į .tam tikrą kam
bariuką skiepe, kad niekas 
negirdėtų ir grasindavo, kad 
jis pašauks policiją, jei mote
ris neužsirhokės reikalaujamos 
sumos.

Moterys, bijodamos, kad 
bus nuvežtos į policijos nuo
vadą ir vješai spaudoje pasi
rodys jų vardas, kiek turėda
vo su savim pinigų, tiek ati- 
dilodavo su prižadu, kad kitą 
dalį atneš vėliau. Vura dar 
prigrąsind’avoj kad jeigu jos 
neatneš pinigus, tai vistiek bus 
areštuotos už vogimą (shop
lifting). Ir tuom savo raketų

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 
GB 13396 has been issued to the . undei-I 
signed to sell beer at retail under section 
107 of the Alcoholic Beverage Contiol Law 
at 1596 Bedford Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be cortsumed 
the premises.

JOSEPH SHURAK 
L____ _ <>

is herėby given that License
has been issued to the under

sell beer ' at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

off

No.NOTICE 
GB 12921 
signed to 
107 of the
at 2726 Gerritsen Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the .premises.

PETER P. D'AMBRxk ,

ŽINIOS

pagal kuriuos buvo ištirtas 
. reakcininkas ir neįleistas

neat laidžią kovą, kad būtų

tas

pa-

PILIETINIŲ TEISIŲ KONGRESAS 
GINA JŪSŲ LAISVŲ DAU

GELYJE FRONTŲ .<r
CTK surinko faktus'prieš Bilbo. Jis surinko 
parodymus, 
Mississippi 
Senatų.
CTK veda
naikinta lynčiavimai ; tuo tikslu gina Neg
rus Amerikiečius pietinių valstijų teismuose 
ir daro spaudimų, kad būtų išleistas Įstaty
mas prieš lynčiavimus, priimtas.. Case-Wagner 
bilius, kaip įstatymas prieš linčiavimus. Ko
vodamas prieš Jim Crow, prieš anti-semitiz- 
mų, prieš raudonųjų ėdikus, vienoje vietoje 
po kitos, jis teisminiai gina piliečius, kurių 
teisės buvo paneigtos.

Kick Laisvė Verta Jums Patiems?
CTK turi atsidėti ant savanorių aukbjimų 
amerikinėms teisėms ginti, šiai organizacijai 
greitai reikia bent $15,000, kad galėtų ap
mokėti lėšas bylų, vedamų TbcVnaso-Rankino 
kankiniams ginti ir atretnti "minčių polici
jos’’ propagandą.

..................................V-------------------------------

Aukokite šiandien apsaugai 
nuo “minčių policijos” rytoj

CIVIL RIGHTS CONGRESS SW-1
205 East 42nd Street, New York 17, N. Y.

J

nuvazia- 
mėnesio į 

North Caroli- 
apvogtas^ 

vestuvių 
jų karą 
pasivaži-

Karo veteranas, 
vęs ant medaus 
Richmond, Va. 
na viešbutyje tapo
Viešbučio tarnas 
naktį, vietoj padėti 
apsaugoje, pasiėmė 
nėti ir apdaužė. Dabar vete
ranas reikalauja iš to viešbu
čio $7,312.82 atlyginimo už 
sudaužymą jo karo ir suardy
mą pirmos nakties saldžių 
sapnų. t

Alvah W. Houchins, 24 me
tų, Richmond telefonų suve
dėjas, sako, kad jaunavedis 
praleido savo gyvenimo taup
menas apsivedimui savo jau
nų 
m ui 
ridą 
bar
lauja $5,000: 
karo $2,000, 
$250.82 ir $62 už pamesimą 
dokumentų, kurie buvo kare.

Nelaimingasis jaunavedis 
sakė, kad jis 
“vekeišiną” į 
jis turi laukti 
kcišino” savo 
siui.

Teheran. — Irano prem
jeras Ahmad GJiavam sako- . 
si pasitrauksiąs iš valdžios, 
nors seimas jo pageidauja. 
United Press rašo, kad jei
gu Ghavam apleis premje
ro vietą, tai Irano valdžiai 
būsią lengviau sulaužyti su
tartį su Sovietais del žiba
lo pramonės išvystymo ir 
naudojimo šiauriniame Ira
ne*. Ghavam buvo pasirašęs 
tą sutartį.

PRANEŠIMAI

dienų meilužes, nupirki- 
karo jos nuvežimui i Flo- 
ant medaus menesio. Da- 
jis Raleigh teisme reika- 

už pavogimą 
už apdaužymą

v. Malonėkite 
nes apart svarbių 

busų ren-

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

5 d. rugsėjo, 7:30 v. 
visi dalyvauti,
reikalų, Jonas Degutis, 
gimo kapitonas j Laisvės pikniką 
Philadelphijoj ir jo pagelbininkas 
P. Maršonas išduos platų raportą, 
— V. Žilinskas. (204-205)

BRIDGEPORT, CONN.
Susirinkimas (kenoY—Adm.)

įvyks 5 d. rugsėjo, 8 v. v., 407 Lo
rimer St., 8**v, v., 407 Lafąyette St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti susi
rinkime.

to 
to abolish the Thomas- 
Activities Committee.

I I Enclosed is my contribution of .$ 1 W
help in the' campaign 

Un-AmericanRankin

Pl Let 
m unity

Name

City

išviliodavo po šimtą ir 
pustrečio šimto dole-

Miskey taip pat buvo

jiedu 
net iki 
riti.

Mrs.
sumokėjusi $10p, bet parėjusi 
pasisakė vyrui. Vyras liepė eh 
ti į policijos nuovadąjr rapor
tuoti policijai. Kada ji nuėjo

darytą, nes'jau buvo vėlokai 
po pietų. Mrs. Miskey nuėjo į 
detektyvų diviziją ir ten ra
portavo. Detektyvas Sgt. Wil
liam Tofan t priėmė moteriškės 
skundą ir, įdavęs paženklintą 
$50 bumašką, instruktavo nu
eiti į tą krautuvę ir tuo pat 
laiku pasiuntė policijos į tų 
šmugelninkų krautuvę, po nu
meriu 12900 Miles Ave. Mrs, 
Miskey atliko kaip jai instruk
tuota ir tuom paženklintu pi
nigu sukčiai tapo pagauti. Ka' 
d a ta procesija atsikartojo po^ 
licija buvo krautuvėje ir kada 
patėmijo tą gišeftą varant 
skiepe, policija areštavo Vurą 
ir pas jį rado tą paženklintą 
bumašką.

Nors krautuvės savininkai 
ginasi, bet jau dabar astuo
nios moterys liudija, kad jos, 
tokiu pat būdu buvo apgautos. 
Gal ir daugiau atsiras. Prispir
tas Vura prisipažino, kad jis 
privertė Mrs. Miskey sumokęti 
$100, bet sakė, kad tai už se
niau pavogtus daiktus. Bet 
Vura ir jo partneris negali 
įrodyti, kad Mrs. Miskey ar 
tos kitos astuonios moterys, 
kurios liūdijo, yra ką,pavogu
sios. A V. M. D.

Kitus Gelbėdamas, Pats, Žuvo
Tuom karžygiu buvo, Ken

neth Harney, 26 metų', Cleve- 
lando detektyvo Harrison 
Harney Sūnus. Dalykas buvo 
toks: Rugpjūčio (Aug.) 7 d. 
Harney pateinijo, kad trqkas 
įbėga be jokios kontrolės. Tas. 
buvo ant feuckeye Kd. Harney,

I can help in my com-mo know how 
to further the campaign of CRC.

tegauna 'vieną 
metus. Dabar 
kitų metų “ve- 
medaus mėne-

A. Jocis. .04-205)

Zone

Please make checks payable to 
RAYMOND C. INGERSOLL, Trcasincr

norėdamas apsaugoti žmonių 
gyvastį ir troką. sulaikyti nuo 
smogimo į stovinčius automo
bilius, užšoko ant troko ir pa
suko įxšalį, bet nesuspėjo už- 
brekiuoti, tad trekas atsimušė 
į štulpą. Dabar nežinoma, ar 
tas stulpas ant jo užkrito, ar 
jis po troku pateko. Jį nuvežė 
į ligoninę be žado ir neatga
vęs žadą už savaitės mirė. Jo 
laidotuvėse St. John A. M. E. 
bažnyčioje miestas jį pagerbė 
už karžyjęiškumą. ir išgelbėji
mą

Jaunas Harney buvo karo 
veteranas. Jis užjūryje išbuvo 
30 mėnesių Seebees skyriuje. 
Ten pergyvenęs daug sunke
nybių išliko gyvas, bet čia ne-, 
tikėtai gyvastį prarado. Tro- 
kas pasileidęs bėgti gal būtų 
nemažai žmonių sužeidęs ir 
nekurtuos užmušęs.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs'kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIU SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lė ':uos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35F

yvasčių.

Quito, Ecuador. — Pra
nešama, kad nauji sukilę- j 
liai laimi prieš pulk. C. Į 
M‘ancheno. O tik pirm 10 
dienų Mancheno nuvertė 
senąją Ectiadoro valdžią.

J. J. K^KIAUŪIUsTiLal
’ ' 580 Summer Avenuė, 

New<wk 4, N. S.' 
HUmbdldt 2-7964

'niihinnirniiiiimmiiiiiiiiHiiiiiHimimiiiiiiiiiiH
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, Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.-

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A. 
BUYAUSKAS

• I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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 patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
' , . PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas vi'sokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

“r— - -
5 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Lrečiad., Rugs. 3, 1947
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NewYorko^MsfcfZinloi t
Mizarienė Namie- 
Mirė Jos Švogeris

Svarstys Rendy 
Kontrolės Bilius

Nutarė Palaikyti .
Vaiky Prižiūrėtuves

■f

Aidui Reikia Daugiau 
Dainininkų I

Girdėjau Laisvės Radio

I

Aido Choras jau 
nuo pradėjo savo 
prisirengti žiemos 
Ypatingai nori gražiai pasiro
dyti ir brooklyniečių kreditui 
pasitarnauti festivalyje, kuris 
Įvyks per kelias dienas gale 
lapkričio mėnesio.
. Tačiau paties choro gerovei 

ir brooklyniečių garbei išlai
kyti reikia daugiau daininin- 
kų-choristų. Iš būrio choristų 
kas nors suserga (pastaruoju 
laiku dėl ligos keli choristai 
nedalyvavo praktikose), kam 
nors taikosi išvykti iš miesto, 
ar kitos priežastys sutrukdo. 
Dėl to choras turi būti dide
lis, kad, nežiūrint prietikių 
grupei dainininkų, choras vis 
vien liktųsi dideliu, galinčiu 
įspūdingai atrodyti, gražiai ir 
galingai dainuoti.

Aido Choro praktikos įvyks
ta kas penktadienio vakarą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Visiems, ga
lintiems dainuoti ir penktadie
nio vakarus turint liuosųs, 
reikėtų juos praleisti chore.

arti mė- 
prąktikas 

sezonui.

Rugpjūčio 31-mą vėl girdė
jome Lietuvių Laisvės Radijo 
Kliubo programą 
WBYN, 1430 klcs.

Programa šį kartą gerai gir
dėjosi ir buvo maloni girdėti. 
Amelijos Young-Yeskevičiū-
tės dainos gerai pasirinktos ir 
labai vykusiai ir švelniai iš
pildytos, kiekvienas žodis ir 
jo dalelytė aiški, atrodė, tar
si jinai čia pat kambaryje dai
nuotų. Ji dainavo “Iš kalėji
mo paleiskit,” “Aš bijau,” “Oi 
pūtė.” Jai akompanuojantis, 
Aldonos Žilinskaitės - Ander
son skambinamo piano gar
sas taip pat šį kartą gerai 
girdėjosi. Ir smagu 
žinoti, kad Aldonos 
šeima jau vėl ją 
mums patarnauti.

iš Lietuvos pateikė 
Večkys, o vietos ir 
lietuvių žinias pra- 
anaunseris Rojus 
Jisai perskaitė ir 
J. J. Kaškiaučiaus 
apie nervų ligas ir 

jomis sergan-

f f

X“

stoties

buvo šu
nį až© j i 

išleidžia

Choro Prieteliai
Choristė May Merk, dirbu

si prie Aido Choro stalo Lais
vės piknike, Brooklyne, prane
ša, jog buvęs aidietis, o da
bar esąs biznierium Waterbu
ry j e, Conn., Petras Velyk is 
dovanojo dvi bonkas gero gė
rimo aidiečių stalui. Aidiečiai 
už tai dėkingi savo buvusiam 
choristui Velykini. Dirbusioji 
prie stalo May Merk buvo 
prašiusi tai atžymėti spaudo
je, bet tas kaip nors pasiliko 
neatžymėta.

Legijonierių Būriai 
Triukšmingai Ūžia 
Po New Yorką

žinių 
Steponas 
apylinkės 
nešinėjo 
Mizara. 
daktaro 
patarimus
užsilaikymą 
tiems . Dr. Kaškiaučius kiek
vienai programai ką nors*pri
siunčia.

Savaite anksčiau, rugpjūčio 
24-tą, meniškąją programos 
dalį pildė Vyturėlis, styginis 
ansamblis, taipgi jo merginų 
kvintetas, Lilijai Bastytei iš- 
pildant solo dalį . dainoje 
“Tykiai Nemunėlis teka.” 

• Ansambliui pianu akompana
vo Sylvia Pužauskaitė.

Nežinia iš kurios priežasties 
gal oro, o gal ir dėl sunku
mų didesnei grupei gerai susi
rikiuoti prie priimtuvo — in
strumentų mažai girdėjosi. 
Negirdėjusiems Vyturėlio 
praktikų galėjo susidaryti iš
vados, būk instrumentalistai 
tik priedas prie tų girdėtų 
dainuojant balsų. Tikrovėje 
gi instrumentalistai puikiai 
groja, yra visu ansamblio 
branduoliu, o dainos grupės ir 
solistai yra papildomaisiais.

Kad Vyturėlis puikiai groja, 
žino visi, jau girdėjusieji jį 
organizacijų programose dar 
praėjusį sezoną, nors tuomet 
Vyturėlis tebebuvo jaunutis. 
Dabar Vyturėlis jau arti metų 
amžiaus ir pirmajai savo su
kakčiai paminėti išstos su šau
niu koncertu rugsėjo 14-tos 
vakarą, Piliečių Kliubo salėje.

R.

Vyturėlio Koncertas 
Jau Visai Netoli 

f

Vyturėlis, styginės muzikos 
ansamblis, visu įkarščiu ruo
šiasi savo pirmajam koncer
tui. Dažnai praktikuojasi vi-- 
sa grupė ir beveik nėra va
karo, kada tiktai"” svetainė 
liuosa, kad Ed židžiūnas 
matytų salėje su kuria 
grupe praktikose.

—Mūsų Vyturėlis turės
ti visuomenei ką nors naujo,— 
sako Edis.

Dar esant Evai Mizarienei 
ligoninėje (praeitą sekmadie
nį) mirė josios sesers Marce
lės vyras, James E. Gunter, 
gyvenęs Maspethe su žmona 
ir Evos motina.

vie-

nesi-
nors

duo-

koncertas ir, šo- 
pat. . Įvyks r.ug- 
14-tos vakarą, Pi-

Lankėsi Kliube Svečiai ! Ar Jau Turite Tikietiis?
Kuomet praeitą savaitę bu

vo New Yorke Amerikos legi
jonierių konvencija, tai daly
vavo joje ir keli lietuviai. No
rėdami pamatyti Brooklyn© 
lietuvius, buvo atsilankę 
Amerikos Lietuvių ‘Piliečių 
Kliube Antanas žemaitaitis iš 
So. Bostono ir Walteris žar- 
nauskąs iš Worcester!© ir 
abu pavaišino kliube esančius 
žmones. Ačiū!

Piliečių Kliubas.

Jeigu dar neturite Petro 
Cacchionės, kovingo brook- 
lyniečių atstovo miesto tary
boje, gimtadienio pikniko ti- 
kietų, įsigykite pas lietuvius 
kliubiečius. Piknikas įvyks šį 
sekmad., rugs. 7, per visą die
ną, Rockaway rezorte, priva
ti škoje dalyje.

Vyturėlio 
kiai jau čia 
sėjo (Sept.) 
liečiu Kliubo salėje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne.

Greta to; kad vyturiečiai 
jau puikiai groja kaipo gru
pė, taipgi turi savųjų dainos 
ir muzikos solistų, jie gavo 
savo pirmajam koncertui žy
mųjį Amerikos lietuvių bala- 
distą Igną Kubiliūną, galintį 
savo muzika ir dainėmis išlai
kyti publiką per visą vakarą 
didžiame susidomėjime.

vO po tos gražios ir smagios 
programos bus šokiai prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
tros.

Taigi, Vyturėlis prisirengia 
suteikti mums malonų pobūvį. 
Mes prisirengkime jam įsigiji
mu iš anksto tikieto pas vy- 
turiečius ar Laisvės raštinėje. 
Už $1 vyturiečiai duos šo
kius ir tokią programą, kurios 
niekur kitur negautume nei už 
dvigubą kainą. Rep.

Nepaisant visko, pirmadie
nį, rugsėjo 1 d., Eva grįžo iš 
ligoninės namo. ,

Dabar apie- mirusįjį M i žarų 
švogerį. Jis buvo apysveikis 
iki praeito ketvirtadienio ir du 
sykiu lankė Mizarienę ligoni
nėje.

Ketvirtadienį jis staiga su
sirgo “šalčiu”; šeštadienį buvo 
nugabentas į Horace Harding 
ligoninę, Elmhu’rstyj, Queensė- 
je, ir ten sekmadienio rytą 
mirė. “šaltis” jam buvo iš
siplėtęs į plaučių uždegimą; 
prisidėjo ir kitos komplikaci
jos. i >

U •
James E. Gunter gimė ir au

go Baltimorėje; į Now Yor
ką atvyko prieš kokį desėt- 
ką metų ir čia dirbo American 
Can Go. inžinieriumi.

Jis turėjo - gabumų techni
koje; buvo išradęs kai kurių 
išradimų ir juos buvo užpa
tentavęs; vis manė kada nors 
savo išradimus panaudoti, bot 
netikėta mirtis viską nutrau
kė.

Budžeto taryba skelbia 
šąjį svarstymą miesto tarybos 
priimtųjų rendoms ir evikci- 
joms kontroliuoti bilių. Jvyks 
rugsėjo 4-tos rytb 10:30, City 
Hali, čia savininkų, rendau- 
ninku ir kitostvisuomenės or
ganizacijos turės progą dar 
kartą pareikšti savo argumen
tus. Po to taryba tars savo 
galutiną žodį ir'perduos bilius 
majorui* pasirašyti.

New Yorko smailygalyje 
stovįs aquariumas dar palie
kamas nenugriautu iki atei
nančio vidurvasario, kad kon
gresas turėtų progą paskirti 
jo išlaikymui pinigų, jeigu 
norės jį palaikyti.,' Pastatas 
senovėje buvo centru dauge
lio visuomeniškų sueigų.

Eastern Airlines dabar kas 
dieną skridins 32 lėktuvus 
tarp Newark©, New Yorko ir 
Washington©. šventadieniais 
būna 29.

30
20

Rakandų Unija Aplenkė 
Taft-HarHey Įstatymą

Paliko liūdesy) 'žmoną Mar
celę; taipgi du sūnus ir duk-

• , > . . A xtorį (su pirmesmąja žmona), 
ir visą eilę giminių New Yor
ke ir Baltimorėje.

Pašarvotas Rodžio grabori- 
nėję, Maspethe. (Šiuos žo
džius-rašant, dar nėra žino
ma, kur jis bus palaidotas: 
Brooklyne, ar Baltimorėje .

* N.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergrech 7-6868 
221 South 4th Street

j 9—12 ryte 
( 1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Motinų delegacijai atsilan
kius. į miestavos budžeto tary
bos posėdį praėjusį penktadie
nį, majoras O’Dwyer prižadė
jo joms, kad vaikų prižiūre- 
tuvės bus išlaikomos. Kad 
miestas dės pastangas išlaiky
ti visas, net jei gubernatorius 
Dewey ir republikonų kon- 
trbliuojamas valstijos seimelis 
nebeduotų daugiau tam tiks
lui pinigų. %

Pagal pirmesni gubernato
riaus ir to seimelio patvarky
mą, 2.3 prižiūrėtuves būtų už
sidariusios rugsėjo 30-tą. 
Miestas prižiūrėtuvių uždary
ti neleis, bet kovos už reikia
mą sumą pinigų iš valstijos

Delegaciją sudariusios 75 
motinos, nešinos ir vedinos kū
dikiais, išėjo patenkintos savo 
laimėjimu, kada taryba nu
sprendė prižiūrėtuves palai
kyti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERLAI

Oficialiesiems, politiškai 
vejantiems legijonieriams 
įkarščiu diskusuojant ir koku- 
suojant, kaip geriau pasitar- : 
nauti šalies militarizacijai, 
kaip pasiruošti kitam karui, 
būriai kitų ieško po miestą 
šposų kartais ir ne visai mies
tiečiams šposingu būdu.

Legijono 29-ta konvencij'a 
vyksta'Madison Square Garde- 
ne, New Yorke, o konvencijos 
komitetas apsistojęs Pennsylva
nia viešbutyje.

Oficialiųjų delegatų, su vyku
sių į konvenciją, yra 3,592. Gre
ta jų atvyko tiek pat alternatų. 
O su šiais abiemis, sakoma, dar 

-pribuvo gal apie 200 tūkstan- 
* čių šiaip sau norinčių paūžti 

legijonierių, jų žmonelių ir 
dukterų, jų bendrų.

, Visi tie nemitingaujantieji 
leidosi didmiesčio šaligatviais, 
po krautuves, įstaigas. Tūli iš 
jų lermuodami.

Didelė didžiuma triukšmingai 
ūžaujančių, pastebėta, yra ge
rokai nuplikę viduramžiai “jau
nuoliai,” kurie į vyrus nebeiš- 
aftgo. Tai taip vadinamieji pir
mojo karo veteranai. Didžiuma 

’ JŲ apsikrovę medaliais, kokių 
nebuvo duota nei gauta. Daug 
kas iš tų ano karo laiku buvo 
nuvykę net iki kempės, kurioje 
pradedama pirmieji armijai 
paruošti žingsniai, apmokomi 
maršuoti, pasikloti savo lovą, 
apvalyti kempes, skusti bulves 
ir tt.

Užkalbinus, tokie veik kiek
vienas sakosi stojąs už visų jau
nų vyrų verbayimą į armiją 
'verstinam militariškam paruo
šimui. Tie stoja už -karą bile 
dieną ir prieš bile ką, kas ne
norėtų šokti pagal militaristic 
muziką. Jie patys, žinoma, jau 
būtų liuosi nuo drafto.

t Tie viso pasaulio “suvaldy
mo” patrijotai vaikščioja po 
miestą nešini' elektrizuotomis 
lazdomis, vandeniu čirkšliuo- 
jančiomis lazdomis, “pakybinr 
ti” praeivius suliejant drabužį, 
iŠgązdinant sukrėtimu Elektra.

visu

EnHKraw .W-rt

Areštavo Joseph Welte, 
metų, įtarimu padegus bent 
pastatų. Sakoma, prie tūlų pa
degimo prisipažinęs.

O tūli nešiojasi ir kepurę kiau
rai peršaunantį šautuvėlį. O jei
gu per kepūrę pataikys ir į pa
kaušį, kas čia tokio! Lai žino 
jie, kad buvo karas.

Vienas kitas tarp jų pasitai
kančių šio karo (ar kad ir ano 
karo) veteranų, kurie iš tikro 
kariavo, ne kartą nurausta dėl 
savo “išmintingųjų vyresniųjų 
galvų” perdėtos linksmybės. 
(Sulietomis, suterštomis sukne
lėmis ar šiaip išgązdintos mer
ginos irgi nerodo tuo pasidi
džiavimo nAi džiaugsmo).

Ypač jaunieji veteranai, ku
rie parsinešė iš karo išviršines 
ir vidujines žaizdas, rimtai rū
pinasi, kad jų vardas ne kaip 
atstovaujamas milionų newyor- 
kiečių akyse. Jie dar'labiau rū
pinasi tuo, kad legijono vadai 
daugiau rūpinasi karu, negu iš
laikymu taikos. Jaunieji vis la
biau buriasi imti veteranų va
dovybę į savo rankas, padaryti 
veteranų organizacijas tikromis 
milionų veteranų atstovėmis.

R. >

Sekamą Savaitę per 
Laisvės Klubo Radiją 
Bus Nąujenybių

CIO United Furniture Work
ers skelbia, kad jai pavyko 
sėkmingai susitarti su veik vi
sais samdytoj&iš ir pasirašy
ti sutartis pirm rugpjūčio 22- 
ros. Nuo tos dienos įėjo galion 
Taft-IIartley įstatymas. Su
tartyse įrašyta uždaros šapos 
ir ^itos unijai, svarbios sąly
gos, kurias draudžia tas įsta
tymas. šiek tięk pakelta ir 
algos.

. New 
atleisti 
licistų, 
įlinkais.

Yorke šiomis dienomis 
ant pensijos 100 po- 
didžiuma buvę virši-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA ,

SALUS <15! Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkui 

ateičiai su naujausinii |taisymnii.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. BTagg 2-3842

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Jiems
Jurgis

“Plau-

Rugsėjo 7 dieną per Lietu
vių Laisvės Radijo Klubo ra
dijo pusvalandį klausytojai 
girdės ko nors, ko iki šiol ne
girdėjo. Meninėje programo
je dalyvaus Jurgis Vedegys ir 
Viktoras Bekeris, dainininkai- 
duetistai ir gitaristai, 
vargonais akompanuos 
Dergentis.

Jų, programoje bus:
kia Nemunėlis,” “Nusipirkau 
Fordą Dešimt Metų Seną” ir 
“Kur Nemunas ir Dauguva.”

Apart meninės progi^tmos, 
girdėsite kičų-svarbiu dalykų.

Lietuvių Laisves Radijo 
Klubo programa duodama 
kiekvieną sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, iš stoties WBYN.

Nepamirškite paklausyti se
kamą sekmadįdnį.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pageidaujama, kad bū
tų patyręs, bet jeigu atsišauktų ir 
nepatyręs, išmokinsime darbą. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis j Happy Days Bar & Grill, 
426 South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

(199-204)

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Nežinomas sunkvežimio 
vairuotojas miesto centre už
gavęs ir apgadinęs paliegusio 
veterano Robert Borella vien 
rankomis vairuojamą mašiną 
ir pabėgęs pirm spėjimo nu
skriaustajam pasiimti jo nu
merį.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Rugsėjo 4 d., jvyks bendras 14 
kp. ir 138 kp. susirinkimas./ Rus
sian Home, 56-58 64th St., Pradžia 
8 v. v. Dabar kai jau užsibaigė ato
stogos, tai visi dalyvaukite susirin
kime, užsimokėkite duokles ir at
siveskite naujų narių. — V. Karto
nas,

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-55(19

org. (204-205) f
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 2 d.,(8 v. v. Šapolo-Vaigipio 
salėje, 147 Thames St. Visi dalyvau- 

rengtis 
Reikia 

Babars-
- (203-204) .

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

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 šeštadięnĮ Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

o
|>-

kite susirinkime, turime 
prie rudeninės vakarienės, 
išrinkti Komisiją. — P. 
kas, prot. sekr.

EAST NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 i kp. bendrai su LLD 185 
kp. susirinkimas jvyks rugsėjo 4 d., 
pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Kviečiame nariuš dalyvauti, 
nes reikia ruoštis prie metinės va
karienės, kuri jvyks 6 d. gžruodžio. 
Taipgi yra kitų svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (203-204) <

Fotografas
Trauklu payeikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau . 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus/® 
sudarau su ameJffj 
rikoniškais. Rei M J 
kalui, esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa- vO 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir
Victor Mature su Brian Donlevy scenoje iš 20th' 

Century-Fox filmos “Kiss of Death,” rųgp. 27-tą pra
dėtos rodyti Mayfair Teatre, 47th St. ir 7th Ave., New 
Yorke. » *

Kampai Broadway ir Stotie Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lini

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

rDrs. Stenger & Stenger
Optometrists ' Į

394-398 Broadway
Brooklyn; N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Shalins
t , (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
9

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platiriumai ir Džiuleriai . 

Parduodami Labai Nužemintam Kalbom.

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 Nužemintam Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
riužemintom kainom.

t

Ką^ Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.
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ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand S|., arti Graham Ave., Brooklyn.
______ _______ !-------------------------------------—11_______________




