
Persūdyta Tiesa.
Surado Raktą, Bet

Neranda Duru.
Prieš Ką Gi Jie Kovos?
Plepa Nonsensą.
Diplomatinis Triksas.

Rašo A. BIMBA

Pittsburgho klerikalu “ži
nios” sako: “Komunizmo vė
jas, kuris, kaip viesulas, siau
čia per pasaulį viską griauda
mas ir naikindamas, neaplen
kė ir Amerikos. Daugelis jau 
liko jo aukomis, padarydami 
negarbę Amerikai” (“L. ž.”, 
rugs. 12 d.).

“žinių” redaktorius, matyt, 
komunizmo baisiai išsigandęs. 
Vargšui komunizmas vaidina
si viesulu. 

★ ★ ★
Nebūtų jau taip bloga, jei

gu tai būtų šventa tiesa. Deja, 
taip nėra. Viesulas jau seniai 
būtų “žinių” redaktorių išne
šęs iš Pittsburgho. Bet jis ten 
tebesėdi ir lietuvišką orą te
bėgai! ina.

Tiesa, komunistinės partijos 
gyvuoja beveik visose šalyse ir 
gan smarkiai darbuojasi. Bet 
siausti jos nesiaučia.

★ ★/ ★
Tysliava turi bendradarbį 

vardu “Tamošius Benamis,” 
kuris susirūpinęs bolševizmo 
ateitimi. Jis sako, kad bolše
vizmui bus kaput, jeigu jis ne
laimės Austrijos. Girdi:

“Raktas galutinam Europo
je bolševizmo viešpatavimui 

' yra Austrija, ir čia jokių nuo
laidų daryti nevalia” (Vien., 
rūgs. 12 d.).

Suprantama. Tamošius Be
namis ir Juozas Tysliava jo 
ten neįleis.

★ ★ ★
Su Tysliavos bendradarbiu 

bėda tame, kad jis surado 
raktą, bet nesuranda durų. Jis 
graibosi, kaip aklas palei sie
ną.

Austrija yra tik viena nedi
delė šalis. Ji nėra svarbiausia 
šalis Europoje. Jos buvimas 
vienoje ar kitoje pusėje nenu- 
lems nei bolševizmo, nei kapi
talizmo likimo.

★ ★ ★
Alena Devenienė sakosi 

aplankiusi pabėgėlius ir savo 
Sterblėje parsivežus jų polė
kius ir troškimus. Ji buvus ne 
tik Vokietijoje, bet ir švedijo- 
ioje. Stockholmo lietuviškas 
jaunimas esąs “pasirengęs žūt
būtinei kovai.”

Už ką ir prieš ką jis kovos, 
Devenienė nenasako.

Pabėgėliu kovos dienos se
niai pasibaigė.

★ ★ ★
Chicagos Draugo kolumnis- 

tas Arūnas negali susikalbėti 
nats su savimi. Jis sako: “Ru
sija. kuri atrodytu, kad šiuo 
motu negali vesti karo, daro 
viską, kad tik ii išnrovokuoti” 
(Dr-gas. rugs. 12 d.).

Tai. žinoma, pirmos klasės 
nonsensas. Socialistinė šalis 
baisiai daug nukentėio perei
tam kare. Naujas karas jai 
būtu nauia nelaimė. Naujas 
karas būtu vijome šalims nau
ia nelaimė. Todėl už nauia 
kava ae’ituoia tik paskutiniai 

^pakvaišėliai ir kapitalistinių 
imperialistu pastumdėliai.

, ★ ★ ★

Neseniai Chiang Kai-shekas 
įgyrėsi. kad jis vienas Chiniios 
komunistus suvarysiąs i ožio 
raga. Bet dabar io nagelbinin- 
kas S»»n Fo bėdavoja. kad iš 
Amerikos Fhiniia’ naramos 
gaunanti nėr mažai. Jeigu, gir
di. tos paramos neateis daug 
daugiau, tai Chinija pakryps 
prin Sovietu ’

čia bus Ch’niins dinlomatu 
labai “gudrus” triksas. Jie ži
no. kad visa Trumano doktri
na yra paremta baime. Todėl 
Sun Fo gazdina: Neskirsito 
mums nauiu bilijonų. Chiniją 
pasiims komunistai.

★ ★ ★
Lenki ios armija šiandion 

esanti 50 nuoš. mažesnė, kaip 
buvo prieš karą. Jungtinių

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

No. 218

JUGOSLAVIJA
KALTINA JANKIUS

I UŽ PLĖŠIMUS
Protestuoja Prieš 
“Amerikoną Piktadarystes”

Washington, rugs. 18. — 
Jugoslavijos valdžia užpro
testavo Jungtinėms Valsti
joms dėl to, kad amerikonų 
kariuomenė plėšė ir darė 

: kitus kriminalius žygius”, 
traukdamasi iš paskirto Ju
goslavijai ruožto Istrijos 
pussalyje. Keturi didieji eu
ropiniai talkininkai pavedė 
Jugoslavijai ta ruožtą, kurį 
pirm karo Italija valdė.

Jugoslavija reikalauja, 
kad Amerika atmokėtų 
nuostolius, kuriuos jankiai 
padarė toje srityje.

įbruktas Graikijos 
Klausimas J. T. Seimui

Flushing Meadows, N. Y. 
— Generalis Jungt. Tautų 
seimo komitetas 12 balsų 
prieš 2 priėmė Amerikos 
rezoliuciją, kuri kaltina 
Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Albaniją, girdi, “už para
mą” Graikijos partizanams 
prieš monarchistų valdžią. 
Sovietų ir Lenkijos atstovai 
balsavo prieš tą rezoliuciją.

Franci jos Fašistų 
Maištas Stovykloj

Paryžius. — 1,000 fran- 
cūzų faišstų sukėlė riaušes 
“darbinėje” kalėjimo sto
vykloje, demonstruodami 
prieš * valdžią. Stovyklos 
sargas nušovė vieną maiš
tininkų vadą, buvusi Vichy 
Franci]os fašistų oficierių. 
Tie fašistai atvirai bendra
darbiavo su naciais oku
pantais.

Francūzu k o m u n i s tų 
spauda rašo, kad “socialis
tinė” Ramadiero valdžia 
glosto fašistus, geidaudama 
jų paramos prieš' komunis
tus.

PERŠA EISENHOWERI 
Į PREZIDENTUS

Washington. — Kai kurie 
republikonai kongresmanai 
ir senatoriai sakė, jeigu ir 
toliau “gręs karo pavojus”, 
tai generolas Eisenhower 
“turės būti nominuotas” 
kaip republikonų kandida
tas į prezidentus.

ORAS.—Būsią šiltoka.

ŪMAI PRISAIKDINTAS VISŲ AMERIKOS KARO JĖGŲ VADAS 
--------- - a <   —------------ ;—— . B--------------------------

Trumanas Gąsdina “Įtemptais Santykiais” Tarp Amerikos ir Kitą Kraštą 
____________________________ i_____________  

galva.

Washington. — Preziden
tas Trumanas per radio- 
----------------------------------------. 
Tautų Asamblėjoje jos atsto
vas pasakė, kaip išsiilgus ir iš
troškus Lenkija yra taikos ir 
ramybės.

• Lenkija pereitame kare ne
teko šešių milijonų žmonių. 
Hitleriniai vandalai jos mies
tus sugriovė ir ištuštino. Jai 
dabar reikia daugelio metų 
taikos ir ramybės.

★ ★ * Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo-Sept. 19, 1947

Abraham Lincoln’o paskelbtoji vergų išlaisvinimo pro
klamacija Įdedama i plastikinę dėžę pavežioti po šalį 
taip vadinamuoju' Laisvės Traukiniu, generalio proku
roro Tom Clark išsiunčiamu kelionėn rugsėjo 17-tą.
Vežios ir daug kitų valdinių dokumentų, bet nei vieno^ 
atsiliepiančio apie darbininkų progresą. Tą trūkumą 
pirmas iškėlė aikštėn kongresmanas Adolph J. Sabath, 

Illinois demokratas.

Maskvos Spauda Sako, Amerika 
Mojasi Pavergti 'Jungt. Tautas 
Arba Suardyti Jų Organizaciją

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, kad Amerika 
stengiasi u ž v -i e š p ataut 
Jungtines Tautas, taip kad 
Washingtonas galėtų joms 
diktuoti; o jeigu Amerikai 
nepavyktų jas pavergti, tai 
amerikonai, girdi, ardytų 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. Tass, oficialė Sovietų 
žinių agentūra, sako:

“Visa amerikinė spauda

72^707 Kitatautes Jankių Pačios 
Jau Jungtinėse Valstijose

Philadelphia. — Ateivy- 
bės* Biuras pranešė, jog iki 
liepos 1 d. š. m. į Jungtines 
Valstijas buvo priimta 72,- 
707 svetimtautės ameriko
nų kareivių nuotakos. Dau
giausia jų atvyko iš Angli
jos, Franci jos, Australijos, 
Vokietijos, Japonijos ir Ita
lijos.

Nuo 1945 m. gruodžio iki 
šiol Amerikon atplaukė 733

10 Žuvę bei Dingę per Viesulą Floridoje
*

Miami, Fla. — Per ne
paprastai smarkų viesulą 
Floridoj vienas asmuo žu
vo ir 9 kiti be žinios dingo. 
Be to policija nušovė vieną 
vyra ir suėmė 6 kitus kaip 
plėšikus laike viesulo. Dau
giausiai medžiaginių nuos
tolių viesulas padarė orin- 

gramą nuo karo laivo Mis
souri įsakė tuojau prisaik- 
dint Jamesą V. Forrestal’ą, 
kaip visti ginkluotų jėgų 
sekretorių; ir Forrestal tą 
pačią rugsėjo 17 d. prisiekė. 
O pagal kongreso nutarimą 
Forrestal turėjo būti tiktai 
ateinančią-savaitę įvesdin
tas, ' kaipo šalies gynimo

atvirai aiškina, kad Ame
rikos delegatai yra pasiry
žę išnaudot d a b a r t i nę 
Jungtinių Tautų seimo se
siją kaip prezidento Tru
mano politikos įrankį.” To
kią intenciją, esą, parodė
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas savo kal
boje, pasakytoje prieš pat 
Jungt. Tautų seimo, susirin
kimą.

vokietės, kurias jankiai ve
dė Vokietijoje; be to. įleis
ta 854 vokietės, su kurio
mis amerikonai ketino susi
tuokti. (Visos jos naciškai 
“mokytos”.)

Neseniai iš Japonijos iš
plaukė į Jungt. Valstijas a- 
pie 500 japonių, kaip jankių 
nuotakų. Dar daugiau japo
nių laukia progos vykti į 
naują tėvynę, kaip ameri
konų pačios.

džiams ir kitiems vaisiams 
ir daržovėms soduose ir 
laukuose. Namai miestuose 
mažiau nukentėjo, negu bu
vo iš pradžios skelbiama.

Viesulas perpleškėjo sker
sai Floridos pussalio į Mek
sikos Įlanką.

Trumanas pasakojo, 'kad 
santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir kitų kraštų da
bar taip įtempti, jog esą 
negalima atidėt Forrestallo 
priesaikos, iki prezidentas 
parplauks namo.

Prezidentas esąs susirū
pinęs ypač spėjamais susi

MARSHALL SIŪLO APRĖŽT SOVIETAM 
VETO TEISE JUNGTINIU TAUTŲ 
SAUGUMO TARYBOJE
Jei Sovietai Atmes Atominį Amerikos Planą, Tai Nebūsią Nusiginklavimo, Sakė Marshall;

Jis Vėl Kurstė Prieš Jugoslaviją, Albaniją ir Bulgariją
Flushing Meadows. N. Y. 

Ketvirtadienį buvo laukia
ma stiprios Sovietų delega
to Andriaus Višinskio kal
bos, kaip atsakymo į Ame
rikos valstyb. sekretoriaus 
Marshallo pasiūlymus Jung. 
Jautų seimui. Marshallo 
kalba iš‘esmės buvo at
kreipta prieš Sovietų Są
jungą ir pfieš draugingas 
jai šalis.

Marshallo Pasiūlymai
Marsh alias piršo sudaryti 

tokią seimo mašineriją, ku
ri nuolat stengtųsi griežtai

Amerikonai Paliuosuos 
350,000 Nacių

Berlin. — Generolas Lu
cius Clay, karinis guberna
torius amerikonų užimtai 
Vokietijos daliai, nuspren
dė paliuosuot 350,000. iki 
400,000 nacių, kurie laukė 
teismo kaip kariniai krimi
nalistai. Toliau būsią tei
siama tiktai saujelė pačių 
aršiausių nacių vadų.

AMERIKA MAŽINS GRŪDŲ 
SIUNTIMĄ UŽSIENIN

Washington. — žemdir
bystės departmentas pra
nešė, iog lapkričio mėnesį 
Amerika 35 nuošimčiais su
mažins grūdų išgabenimus 
alkanom tautom šelpti už
sieny j. Per kelis paskuti
nius mėnesius buvo išsiun
čiama užsienin po 1,382.000 
tonu grūdų ir miltų. O lap
kričio mėnesį būsią svetur 
išgabenta tiktai 788,800 to
nų.

Republikonai Kaltina 
Algas už Brangenybę

Washington. — Republi
konai senatorius Flanders 
ir.^kongresmanas Hope sa

ike, jog “turės būt sustabdy
tas algų kėlimas darbinin
kams,” jeigu norima, kad 
atpigtų maistas ir kiti reik- 
Tnenys. Už brangenybę jie 
kaltino ne trustus-pelna- 
grobius, bet, esą, “per auk
štas” algas darbininkams. 
Sen. Flanders nupeikė ir 
angliakasyklų kompanijas, 
kam jos, girdi, “užgerino 
mainierius,” sutikdamos 
pakelti jiems algas.

dūrimais dėl rubežiaus tarp 
Jugoslavijos ir Triesto, ku
ris šią ' savaitę pakelbtas 
laisvąja sritim Jungtinių 
Tautų globoje. Triesto val
dovė pirm karo buvo Itali
ja. ! T

Karinių Jėgų 
Subendrinimas

Amerikos armija, karo

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

apkapot Sovietų veto teisę 
Jungtinių Tautų Saugumo* 
Taryboje, tai yra, teisę at
mesti daugumos nutarimus. 
Tokią teisę turi ir Amerika, 
Anglija, Francija ir Chini
ja. Bet jos faktinai visuo
met susitaria prieš Sovietų 
Sąjungą.
Nuolatine Seimo Komisija
Marshallas ragino panai

kint veto teisę visuose tarp
tautiniuose klausimuose, a- 
part tokių atsitikimų, kur 
siūloma vartot ginkluota 
jėga prieš bet kurį Jungtim

VIESULAS VAKARI
NĖJE FLORIDOJE

Miami, Fla., rugs. 18. — 
Viesulas, siautęs per Meksi
kos įlanką, pasisuko atgal 
į vakarinį Floridos valsti
jos pakraštį.

Naujesnės žinios sako, 
jog rytinėje Floridoje vie
sulas ir liūtys padarė milio- 
nus doleriu nuostolių na
mams, nekalbant apie di
džius nuostolius vaisiams ir 
daržovėms laukuose. '

Chinų Komunistai 
Vejasi Tautininkus

Nanking. — Chinų komu
nistų armija persikėlė į pie
tinę Yangtze upės pusę ir 
įsiveržė į Uhenghsien ir 
Nanling miestus. Komunis
tai bloškia atgal Chiango 
tautininkus tarp ’ sostinės 
Nankingo ir Hankow uos
tamiesčio. Tautininkai gi
riasi, būk “apsupsią ir su
naikinsią” apie 80,000 ko
munistų. Komunistai sus
progdino dar viena karinį 
traukinį tarp Mukdeno ir 
Peipingo ir laimi mūšius 
Mandžurijoj.

“ARŠESNI Už NACIUS”

Bota, Jugoslavija. — Kol 
anglų - amerikonų kariuo
menė buvo šiame mieste, jie 
blogiau elgėsi su jugosla
vais, negu naciai, sako Ju
goslavijos valdininkai. Pola 
dabar prijungta Jugoslavi
jai, pagal talkininkų taikos 
sutartį su Italija.

London. — Airijos prem
jeras de Valera taipgi pra
šysiąs Amerikos dolerių.

laivynas ir oro jėgos nuo 
šiol bus vienoje bendroje 
apsigynimo s e kretoriaus 
komandoje. Kiekvienas tų 
.trijų jėgų skyrių turės po 
savo vadą, bet jie bus tik 
apsigynimo sekretoriaus 
antrininkai.

Forrestal iki dabartinės 
priesaikos buvo karinio lai
vyno sekretorius.

Ontario, Kanada. — Vi
dutinis steikas čia pardavi
nėjamas po 43 centus sva
rui, sirloin steikas 45c., šu
tinamoji - kepamoji jautie
na (chuck ir rib roast) 25 
ir 36 c.; vidutinė aviena 35 
c., o geriausia 48 iki 49 
centu svarui. O Jungtinių 
Valstijų gyventojai už to
kia nat mėsą ihoka dveja 
tiek ir daugiau, negu kana-, 
diečiai. | •

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Tautų narį. Jisai sakė: Sei
mas turėtų sudaryti pasto
vią komisiją, kurion įeitų 
kiekvienos jungtinės tautos 
atstovas. Ta komisija per 
ištisus metus nuolat posė
džiautų, tėmytų pasaulio į- 
vykius, duotų Saugumo Ta
rybai patarimus ir šauktų 
prieš veto vartojimą to
kiuose dalykuose, kuriuos 
remia komisijos dauguma. 
—0 Amerikai yra užtikrin
ta dauguma.
Prieš-Sovietinių Riksmų 

Grupė
Pagal Jungtinių Tautų 

konstituciją, niekas negali 
pakeisti veto teisės ar kitų 
įstatų, jeigu bent vienas 
penkių didžiųjų talkininkų 
tam priešinasi. Taigi Mar
shallo peršama nuolatinė 
seimo komisija prieš veto 
galėtų tiktai skandalyti ir 
rėkti “bloody murder”, kuo
met Sovietai Saugumo ta
ryboje atmes priešingus 
jiem daugumos pasimoji- 
mus, kaip rašo N. Y. Daily 
News.

Kiti Marshallo Posmai
Marshatlas kaltino Sovie

tus. kad jie atmetė ameri
kinį planą atominei jėgai 
kontroliuoti pasaulyj (kuo
met Amerika neribotam 
laikui naudos atominę mo
nopoliją ir gaminsis vis 
daugiau atom-bombų, kaip 
andai sakė Sovietų atstovas 
Gromvko). O kol Sovietai 
nesutiks su atomine Ameri
kos programa, tol negalės 
būti siaurinama ir bendras 
ginklavimasis, kaip įspėjo 
Marshallas.

Jisai šaukė seimą arba 
siūlomąją jo kojnisiją pa
veikti Sovietus, kad priim
tų Amerikos planą dėl tau
tinės valdžios visai Korė
jai.

Marshallas taipgi ragino 
seimą priimti rezoliuciją* 
kuri kaltina Jugoslaviją, 
Bulgarija ir Albanija, gir
di, kaip “Graikijos užpuoli
kus”, todėH kad tie Graiki
jos kaimynai remia graikų' 
partizanų kova * prieš mo
narchist valdžią.
Kas liečia Palestinos klau

simą, tai Marshallas nieko 
aiškaus nepasakė, kaip A- 
merika norėtu išspręsti ki
virčus tarp žydų ir arabų 
Palestinoje.

MĖSA KANADOJ BENT 
PUSIAU PIGESNĖ
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Kur Link Jungtinės Tautos?
Viso pasaulio akys nukreiptos į Jungtinių Tautų 

Generalinio Seimo (Asamblėjos) antrąją sesiją, kuri pra
sidėjo New Yorke praeitą antradienį. Paskutiniais ke
liais mėnesiais buvo plačiai diskusuota visa Jungtinių 
Tautų ateitis. Girdėjosi nerųažai balsų, kad ši jauna 
tarptautinė organizacija yra bejėgė taiką išlaikyti ir kad 
jos dienos jau suskaitytos. Daugiausia pranašysčių buvo 
apie santykius tarpe Amerikos ir Tarybos Sąjungos. Jei 
tie santykiai pasieks visiško pakrikimo laipsnį, jeigu, pa
vyzdžiui, Tarybų Sąjunga bus priversta iš Jungtinių 
Tautų pasitraukti, tai nieko neliks iš Jungtinių Tautų,

Daug buvo tokių požymių, kurie rodė, kad'su pa
skelbimu Trumano Doktrinos, Jungtinių Valstijų diplo
matija veda prie Tarybų Sąjungos išskyrimo iš Jungti
nių Tautų. Reakcinė spauda atvirai reikalavo tuo keliu 
eiti, nepaisant Jungtinių Tautų konstitucijoj Pavyzdžiui, 
buvo garsiai reikalaujama, kad Saugumo Taryboje visus 
reikalus spręstų paprasta balsų dauguma, nors toji kon
stitucija aiškiai pasako, kad pagrindiniais klausimais tu
ri visos penkios didžiosios valstybės (Jungtinės Valsti
jos, Didžioji Britanija, Tarybų Sąjunga, Francūzija ir 
Chinija) susitarti ir sykiu balsuoti. Vienos kurios balsa
vimas prieš reiškia klausimo atmetimą.

Kitas klausimas, kuris labai ryškiai tą politiką apibū
dina, tai mūsų valstybės sekretoriaus ištraukimas Grai
kijos klausimo iš Saugumo Tarybos ir perkėlimas j 
Asamblėją, kur nereikalingas visų didžiųjų valstybių su
sitarimas. Mūąų šalies vadovybė užsispyrusiai nori apie 
Graikiją sumobilizuoti jėgas, kurios bus nusistačiusios 
prieš Balkanų krantų naująsias demokratijas.

Iš to aišku, kad šioji Asamblėjos sesija daug ką pa
sakys apie Jungtinių Tautų ateitį. Pirmoji sesijos diena 
davė pavojingą ženklą. Iškilo Asamblėjos vice-pirminin- 
kų klausimas. Kontestas buvo tarpe Tarybinės Ukrainos 
ir Kubos. Minėtasis blokas balsavo už Kuba ir Kuba lai
mėjo. To paties bloko balsais vice-prezidentu išrinktas ir 
Meksikos atstovas. Vadinasi, Amerikos šalys turi tris 
vietas — Jungtinės Valstijos, Kuba ir Meksika. Gi visų 
kitų kontinentų šalys teturi keturias vietas. Jeigu atsi
minsime, kad Anglija ir Chinija klausys Amerikos, tai 
aišku, jog Amerika turi savo rankose visą aparatą.

Taip dabar dalykai stovi. Tačiau šios sesijos eigoje 
gali daug kas pasikeisti. Sunkti) tikėti, kad viršų paims 
tokia beprotybė, kuri pyives Jungtines Tautas prie su
skaldymo ir mirties. Galimas daiktas, kad sveikas protas 
laimės ir tie patys santykiai/tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos bus pataisyti. Reikia tikėtis, kad naujo karo 
kurstytojai šioje sesijoje neturės kuo pasidžiaugti. Pen- 
kiosdešimt penkios šalys, kurios sudaro Jungtines Tau
tas, parodys pakankamai sveiko proto jauną tarptautinę 
organizačiją sustiprinti ir jai pavestą taikos reikalą gar
bingai išsaugoti. į

Darbo Unijos ir Anti Komunistiniai
Afideivitai

Kiekvienas, kam rūpi Amerikos liaudies laisvių atei
tis, nuoširdžiai ir karštai pasveikins Amerikos Darbo 
Federacijos Pildomąją Tarybą už atsisakymą pasirašyti 
taip vadinamą anti-komunistinį afideivitą. Sakoma, kad 
John L. Lewis griežtai, pasipriešino tokį afideivitą pasi
rašyti ir su tuo turėjo sutikti visa taryba. Kas už ką ta
ryboje balsavo, aišku, dabar nelabai svarbu. Svarbu, kad 
taryba afideivito nepadarė.

Beveik netenka abejoti, kad tokios pat taktikos lai
kysis ir CIO Pild. Taryba. O pagal Taft-Hartley įstaty
mą, dabar visos Federacijos ir CIO unijos neturi Teisės 
kreiptis j Nacionalę Darbo Santykių Tarybą ir sudėti 
skundus prieš samdytojus. Ką toji taryba darys, jeigu 
penkiolikos milijonų organizuotų darbininkų balso ne
klausys, neaišku.

Visas šis reikalas pereis į teismus. Tikimasi, kad 
greitu laiku visas Taft-Hartley įstatymus pateks į šalies 
Aukščiausio Teismo rankas.

Būtų, žinoma, didelė klaida iš darbininkų pusės vi
sas viltis sudėti ant Aukščiausio Teismo malonės, kad 
jis tąjį įstatymą paskelbs priešingu šalies konstitucijai. 
Ir nesimato, kad darbo unijos dabar tik sėdėtų ir lauktų 
Aukščiausio Teismo nutarimo. Jos vis plačiau ir plačiau 
įsitraukia į politines kovas. Jos ypatingai ruošiasi 1948 
metų rinkimams. Daug tikriau bus laimėta, jeigu kong
resiniuose rinkimuose organizuoti darbininkai gerai pa
sirodys ir išrinks Kongreso daugumą iš tokių žmonių, 
kurie tąjį Tafto-Hartle/ įstatymą visiškai nušluos nuo 
žemės paviršio.

Mūsų Globojama Demokratija Graikijoje
Naujoji Graikijos vyriausybė bjauriai veidmainiais 

ja. Ji paskelbė partizaniniams kovotojams, kurie su
dės ginklus ir atsiklaups ant kelių, amnestiją, bet tuo 
tarpu jos teismai nusmerkė 53 partizanus pakorimui.

Graikijos “demokratija” yra Amerikos valdžios glo
bojama. Mūsų vyriausybės įsakymu susidarė naujas ka
binetas. Mūsų valstybės sekretorius reikalauja, • kad 
Jungtinės Tautos Graikiją užtartų ir jai padėtų numal-

KAIP PRANCŪZAI 
ŽIŪRI I MARSHALL!) 
PLANĄ

Paryžiuje lankėsi iš Des 
Moines (Iowa) miesto du 
piliečiai, farmerys, L. C. 
Paterson, ir vietos laikraš
čio “Register ir Tribune” 
korespondentas. Jiedu apsi
lankė Paryžiaus lūšnynuos, 
kur teko kalbėtis su eile pa
ryžiečių darbininkų. Vie
nas darbininkų pasakė, jog 
Marsh alio planas “yra suo
kalbis Vokietijai padėti.” 
Toliau:

“Amerikos kviečiai siun
čiami vokiečiams, o pasta
ruoju laiku Francija pra
dėjo Vokietijon siųsti bul
ves ir cukrų. Marshallo 
planas — Hitlerio planas”, 
užakcentavo paryžietis.

ANGLIJA IR 
LIETUVA

U rugua j aus lietuvių 
raštis “Darbas” rašo:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
fašistinių režimų likučiams 
kas kartą darosi keblesnė 
padėtis ir netekus jų lošia
mai komedijai nusileis už
danga. Noroms nenoroms 
buvusiems Pabaltijo diplo
matams bus nutrauktas pri
pažinimas, kurį iki šiol vis 
dar palaiko nekurios valsty-

lai Iš

respublikos bus
i “de facto” ir “de 
didžiųjų pasaulio

kurios sudarys 
diplomatinius san-

dabartinėmis tu'

diplomatinį-teisinį, 
re,” pripažinimą. Smetonos, 
Ulmanio ir Paetso režimų at
stovų reikšmė Londone, tokiu 
būdu, nustojo galios, nors ir 
praeityje su jais Anglija be
veik nesiskaitė.

. Savo.pranešime, vice-minis- 
tras Mayhew pažymėjo, kad 
“jis negarantuoja, jog atei
tyje Pabaltijo tarybinėms 
respublikoms nebus duotas 
juridinis pripažinimas” — 
reiškia, pilnas teisinis pripa- • e \
žinimas ir naujosios santvar
kos atstovų priėmimas.

Baigiasi dienos nieko ne
at s t o v a u jautiems- fašisti
niams ‘‘diplomatams/’ Gyve
nimo istorija neatsukama at
gal. Pabaltijo valstybėse ne
begrįš liaudies engėjų reži
mas, o to režimo likučiams 
teks priimti, karčią įvykių*ti
krovę !

ju-1 bemėsiškos dienos — dvi ar 
trys savaitėje, — per ku
rias piliečiai nevalgytų mė
sos. Tuo būdu, majoro nuo
mone, galima būtų privers
ti mėsos magnatus numuš
ti mėsai kainas.

Dienraštis Daily Worker 
paraše tuo reikalu editoria- 
lą. Jis mano, jog bemėsiš
kos dienos padėties nepa
taisytų, kadangi . mėsos 
magnatai visvien \ luptų 
aukštas kainas, parduoda
mi mėsą valdžiai.

Dienraštis daug maž ši
taip stato klausimą: Jeigu 
šiandien Amerikoje būtų 
jaučiamas mėsos trūkumas, 
.tuomet nemėsiškos dienos. 
būtų naudingas dalykas. 
Bet gi mėsos šiandien ne
trūksta; mėsos yra užten
kamai. Nepaisant to, mėsos 
karaliai lupa aukštas kai
nas ir gana!

Valdžia superka daug 
mėsos ir ją siunčia į užsie
nį, kad tuo būdu galima 

New Yorko miesto majo- būtų kovoti Komunizmą, 
ras O’Dwyer mano, jog bū-, 
tų gerai, 
'kovojant prieš aukštas mė-i numažinti — įvedimas kai 
sos' kainas, būtu įvestos nu kontrolės.

Išmesti iš vieno kambario buto, Brooklyne, Mr. ir Mrs. 
Clayton Muise ir 1 metų amžiaus dukryte Janet laukia 
ant Borough Hall laiptų pasimatymo su miesto prezi
dentu Cashmore. Jų čia pat pasistatytas plakatas sa
ko: “Mr. Cashmore, viskas, ko mes norime, tai vietos 
gyvenimui.” Bet pagalba jiems atėjo iš ten, kur jos 
neieškojo. Darbo partijos darbuotojai iš netoliese 
esamos raštines pamatė juos ant laiptų, sužinojo prie
žastį, paleido i darbą po Įstaigas telefonus ir pasius ir 

gavo jiems mažą butą artimiausiame projekte.
AR BEMĖSIšKOS DIE
NOS IŠGELBĖTŲ 
PADĖTĮ?

Vienintelis kelias gyvena-
jei New Yorke/nuų jų produktų kainoms

Pabalti j o 
pripažintos 
jure” visų 
valstybių, 
normalius < 
tykius su 
ros p u b 1 i k ų va 1 d ž i o mis.

* Praėjusiais metais Argcnti- į širdingiausi 
nos vvriausvbė šiuo klausimu lietuvių grupės vardų,

I būsime aprūpinti lietuviška 
. spauda, kuri eina tiesos keliu.

Savo lietuvių grupės vardu, 
j dar norėčiau paprašyti Jūsų 

kuo-J vieno dalyko. Manau, kad 
savo turite ir lietuviškų knygų pa

nes jau ! žangiosios minties, kaip kad 
djieiiraštį “Laisvę” gauname 'r ‘‘Laisvė.1’ Gal galėtumėt ir 
\;isus iš eilės numerius. Dien- j mums kokią vieną ar kitą pa
raščių “Laisve” esame visi la- j aukoti, kad ir semį, perskaity- 
bai patenkinti ir kiekvienas tą, mums ir tokia prisiduos. 
numeris eina iš rankų į ran-i Manau, gal galėtumėte suras
imas, kol visi jį perskaitome, j B tš savo skaitytojų gorų 
Iš dienraščio “Laisvės” mato-j draugų, kurie sutiks paaukoti 
me, kad tik Jūsų vadovauja-1 P° kol<ią seną perskaitytą kny- 
ma lietuvių grupė geriausiai j 8'<1’ arba senų laikraščių nu- 

, supranta mūsų tautos ir tė- j merių, nes ir juose yra įdomių 
yynės reikalus. štai, kad ir | straipsnių iš praėjusių laikų.

i aprūpinta I Manau šį mano prašymą dali- 
lĮiotuviškais laikraščiais, tik patenkinsite.

sunormuoti savo santykius su "Ui^ės” redakcijos ir admi- ■ 
Pabaltijo šalimis. Anglijos I >>'straC1.i<>S dėka. Prašyčiau 

■ užsienio reikalu vice-minis-!labai mūsl' neužmiršt!'>r atei- 
tras C. P. Mayhew pareiškė į ty-le' Mes Jūsl.1 ,rR'' nleliU0’ 
parlamento sesijoje, kad Di-1 met neužmiršime. I
džioji Britanija pripažino b j Prieš kiek laiko mes ga-1 
“de facto” Lietuvos, Latvijos > yome iš Jūsų dienraštį 
ir Estijos įsijungimą į Tary-; yę” ir nuoširdų laiškutį. Ačiū, Į įdomesnius 

Labai yra

uos vyriausybė šiuo klausimu 
atliko pirmą žingsnį: nutrau
kė pripažinimą fašistiniams 
Pabaltijo valstybių atsto
vams ir įsakė uždaryti jų 
įstaigas, virtusias antitarybi
nės propagandos lizdais. Da
bar tenka laukti oficialaus 
pareiškimo pripažįstant tą- 
ry b i n į re ž i m ą Lie t u v o j e, Lat- 
v i joj e ir Estijoje.

šių metų gegužės mėnesiu 
viduryje Anglija padarė kul
kas stipresnį prasilaužimą

Ramonai, 
' 19'17 m., ruginio

Didžiai GtĄ iamoj i

Šiuomi siunčiu Jums
Ačiū ! visos

. (n ūsų grupė tapo

Šio krašto sveikatingu
mo klausimu jau seniai su
sirūpino pažangesnioji vi
suomenės dalis, neš nei vie
noj pasaulio šaly gydomo
sios įstaigos bei įvairūs 
“specialistai” taip neaplupa

tų jiems riebiai apmokanti 
klientūra. Jie dėl to įkūrė 
t. v. Nacionalį Gydytojų 
Komitetą, kuris renka pini
gus ir iš jų samdo politikie- 

Irius tam Diliui priešintis, 
ligonį, kaip pas mus. Jei I samdo radio komentato- 
kam teko rimtai susirgti, ar i rius, kolumnistus bei laik- 
kilo reikalas operuotis, tas; raščių redaktorius, kad tik 
žino, kaip brangiai visa tai j šie kalbėtų bei rašytų prieš 
atseina! Kad ir, palyginti, i jį.
už menką operaciją “speci
alistas” paima kelis šimtus ' 
dolerių, o ligoninė dar dau
giau. Tokie visuomeniniu-1 
kai, kaip buvęs prezidentas 
Rooseveltas ir senatorius 
Wagneris ragino mūsų 
Kongresą šiuo klausimu su-

4

Jau ateina ilgesni rudens ir 
ilgi žiemos vakarai, kuomet 
daugiau turėsime laiko pasi- 
skaitvti. “Laisvės” numeriu «- • ^,4.
nenaikiname,bet visi perskaitę 

—' | vėl dedame į vieną vietą, kad 
I.ais- Į praėjus kuriam laikui mums 

straipsnius kelis 
malo-%art galėsime paskaityti.

aplinkybėj; liu girdėti, kad ateityje keti-.! Karo nunaikintame krašte 
ii- įvykius Anglija tokį žings-jnatę ne po vieną, bet po ke- gyvenimas dar nėra lengvas, 
nį mato vienintele logiška iŠ- lia^ kopijas “Laisvės” pri-j bet pamažu visa gerėja. Sun- 
eitimi. “De facto” pripažink siųsti, tai labai maloni žinia iš i kiaušiai pas mus su avalyne, 
mas yra skaitomas žingsniu į - Jųsų, tuomet mes dar labiau nes jaučiamas trūkumas od-os, 
---------------'■------------------------------------------------------------------------------------i bet manome, kad ateityje pa

gerės. Daugeliui net trūksta 
odos klumpėms - muštiniams 
pasidaryti, šiaip pas mus nie
ko naujesnio. Jau laukų dar- 

į bai eina į pabadą. Derlius 
I šiais metais dar vidutiniškas, ;
tat ir darbininkui žmogui yra 
vilties pagerėti gyvenimui.

Baigiant linkiu Jums sek- 
j m i ngos darbuotės.

D ra u gi š k a i p as i 1 i e k u, 
J. Kalesinski.

Mano antrašas:
Jozef Kolesinski 
vvies Romaniki. 
poezta Szypliszki 
pow. Su walk i 
woj. Bialostockie

Poland.

vų Sąjungą. Jis pridūrė,(jog labai ačiū, 
priimant domėn

Tūkstančiai francūzų darbininkų susirinko j demons
traciją protestuoti prieš nuolat kylančias maisto kai
nas ir reikalauti, kad valdžia‘ imtųsi atsakingų prie

monių suvaldyti infliacija.

šinti partizaninį judėjimą.
Kaip dabar dalykai stovi, argi reikia stebėtis, jeigu 

Graikijos darbo žmonės pradeda neapkęsti Amerikos? 
Jie dabar aiškiai m(ato, kad Amerika laiko ant jų užkorus 
kruviną fašistinį - monarchistinį režimą. Vakar tam re
žimui vadovavo monarchistas Tsaldaris, o šiandien “Ik 
beralas” Sofulis. Skirtumo nesimato.

Baigėsi Mokinių Streikas 
Prieš Negrus 

v-------
Gary, Ind. — Baltieji 

Emerson mokyklos moki
niai apie dyi savaites strei
kavo prieš negrų priėmimą 
mokyklon. Bet* dabar jau 
beveik visi, baltieji sugrįžo 
į bendras klases su negrų 
vaikais.

Washington. — Teisėjas 
Jackson .sakė, Amerika ga
li “aklai’\įsivelt karan prieš

Negalėdami kitaip kalba- 
: mojo projekto diskredituo
ji, tie reakcininkai, t. v. 
priešamerikinio komiteto 
padedami,— sugalvojo nau
ją baubą lengvatikei visuo- 
menei gąsdinti, būtent, kad 

sirūpinti. Tačiau Roosevel- rjhonu padarinys, bet ’’ko
tas mirė savo planų nesu- 
spėjęs įvykinti, o senatoriuj - pagapja “sugriovus” mū- 
Wagnerį iš visų pusių api-jSų vyriausybę! Esą, visas 
puolė piktųpolitikiei iu burbas “Maskvos organi- 
gauja. Del to, įstatymo pro- zuotas.” Išgąsdinti turčiai 
jektas,^žinomas kaip įduoda net pinigų šiai žio

plai propagandai— apsisau
gojimui nuo “komunizmo.” 
Gydytojų Komitetas sako, 
jog jau išleidęs $135,377 
šiam darbui paparkam! 
Kas dar kvailiau atrodo iš 
gydytojų pusės, tai kad jie 
teigia, būk Amerikos Dar- 

: bo Federacija labiausiai 
“įstoja už šią “komunistinę” 
• j reformą. Įsivaizduokite — 

konservatyvė A. D. Federa- 
icija remia “komunistinę” 

skaitytojai jau reformą... Rodos, ir žioplu- 
mui turėtų būti riba!

nėr - Murray 
liūs, jau keli 
nuojasi kongresmanų stal
čiuose... Prieš jį piestu sto
ja ne tik visi reakciniai po
litikieriai, bet ir perdėm 
konservatyvi Amerikos gy
dytojų vadovybė. Jie bijo, 
kad tasai projektas netap-

mari-

Domės!

tašai projektas yra ne ame-

munisiinio Kremliaus”, kad ,,

Laisvės 
žino, jog mūsų vyriausybė 
išleido diktoką knygą “Fas
cism in Action”, kurioje a- 
nalizuojama fašizmo raida 
Europoje. Spaudoje klaidin-

■ gai buvo pažymėta, kad 
knygą galima gžfiiti nusiun-

■ tus 40 centų stampomis ati
tinkamai įstaigai Washing- 
| nan. Tačiau tos įstaigos su
perintendentas p r a n eša, 
kad jo departmentas pašto 
štampų nepriima. Galima 

i siųsti Money Orderį ar čekį; 
/šiuo adresu:

Superintendent of Docu-
■ ments, Government Prin- 
I ting Office, Washington 25, 
I D. C.

Imant nemažiau 100, duo
dama 25% nuolaida.

Ten galima paprašius į nijos interesais,’ buvo užė- 
gauti (nemokamai) ir sąra- męs ir išnaudojęs caristine
šą visų vyriausybės leidi- je Rusijoje. Joh. R.
nių, kurių yra išėję* virš 

65^000. Galima taipgi tuo 
patim adresu užsisakyti 
mėnesinį katalogą (Month
ly Catalog) ($2.25 metams), 
kuriame telpa visi tą mėne
sį išleisti faštai ir doku
mentai. Labai svarbu turėti 
redakcijoms, rašytojams, žiavimas nutarė nekelt vir- 
visuomenininkams. ! šihinkam algų.

Hooverizmas
Herbert Hooveris buvo 

pats pradinis vadovas .ame
rikiečių anti-sovietinės kon
spiracijos, kuri ir. po šiai 
dienai tebevyksta šioje ša
lyje.

Tūlose sferose manoma, 
kad Hooveris yra tok i J 
griežtas sovietų sistemos 
oponentas dėl to, kad jis 
nukentėjo bent bilijonu do
lerių nuo tos sistemos. Jis 
nustojęs aliejaus ir kitų iš 
žemės kasamų lobių, ku

kiuos jis-drauge su Britą-

Roma. — Italijos komu
nistų vadai pakartojo, kad 
jie nemėgins jėga nuversti 
esamąją klerikalų valdžią.

Bostoft. — CIO Gumos 
Darbininkų Unijos suva-

j 2 pus!., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), P^jjkt., Rugs. 19, 1947



Muzikališki Sluoksniai BRAZILIJOS LIETUVIU KOLONIJOJE.
... Paimkim dabar tokį 

kultūros gyvenimo apsireiš
kimą, kaip muzika. Reikia 
baisiai išmokslinto žmo
gaus, tikro dvasios aristo
krato, kad muziką supras
tų. Ir kad būtų iš prigim
ties muzikalus, ir kad iš- 
mažens prie špitolės būtų 
augęs, kur yra vargoninin
kas ir partepi jonas.

Sakysim, aš, — turiu ge
rą nusimanymą apie dešrą: 
kur riebesnė ir kuri liesa. 
Taip pat krupniką nuo tre- 
jų devynerių be ilgų studi
jų atskiriu.

O muzikos srity esu šva- 
kas. Nėra dvasinio aristo- 
kratizmo ar kurio ten ko-
to...

Vienintelį kartą savo gy
venime esu ant partepijono 
grojęs, ir tą patį prasigro- 
iau iki paskutinio siūlo ga
lo.

Karo metu vienam dva
rely nė vieno stalo nebuvo, 
o partepijonas buvo. Tai 
mes, keli karžygiai, ant to 
instrumento sugulę, “21” 
kiaurą naktį dyžėm.

Yra tokių retų žmonių, 
kurie muzikos garsuos ne 
tik vaizdus mato, — ištisas 
mintis ir net sakinius gir
di.

Vienas tvirtino, kad jis 
'muzikos tonuose girdi-val
gomų produktų kainas.

Jis turi valgomų daiktų 
krautuvę.

Pas mus, ačiū dievui, mu- 
zikalis gyvenimas ateina į 
normalias vėžes. Vejamės 
Europą.

Neseniai vakarą pralei
dau tikrai skaisčioj meniš
koj atmosferoj. Bičiulis Uk
nolis pakvietė:

— Ateik, — girdi, — ar
batos stiklo. Duktė baigė 
konservatoriją, p i a n i ną 
drožia. Be juoko ir pasigy
rimo. Na, čia koks smuiki
ninkas, virtuozas atvykęs:.. 
Žinai, toks tok} pažino...Su
sirinks dar keli “muzikai, 
muzikos kritikai... Padan
gių skrajūnai. Lyg ir'šei
myniškas koncertas: due
tai. kvintetai, trijetai... Su
paisysi. O ateisi — dvasi
nio peno pasisemsi; arbatos 
išgersi.

Vakare užtempiau vizit- 
kapalaikę, nuėjau pas Uk- 
nolius.

Na, fėjau, ^aip senas pa
žįstamas: šeimininkei kom
plimentą dribt, dukteriai, 
kur konservatoriją bdigė, 
komplimentą dribt.

Aplink — virtuozai, kri
tikai. muzikos žinovai, mė
gėjai.

Ir šeimininkė, ir duktė, j 
juos akis irėmusios, jų žo
džius gaudo.

O šie:
— Stakato, moderato, pi- 

Prisilaikant įsakymo patikrinti visų federally darbi
ninku “ištikimybę,”' darbd sekretorius Lewis B. Schwel- 
lenbach irgi prideda savo pirštų nuotraukas po išpil
dymo “ištikimybes” blankos. Aišku, federalis tyrinė
jimu biuras nelies jo. Tas taikoma tūkstančiams kitų 

žmonelių, pas kuriuos bus nužiūrėta nors žiežirba 
liberališkesnių pažvalgų.

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 19, 1947

anisimo. Bethovenas, Šope
nas, Antverpenas...

Tikra muzikos teorija, o 
ne Vinco Uknolio salonas.

Uknolis, .pats susirietęs 
kampe, papirosą iš ranko
vės rūko. Nedrąsus toks. 
Prisėdau ir aš greta jo. 
Traukiam iš lėto papirosė- 
lius, smarkiau alsuoti ne
drįstam. ' r .

Pagaliau virtuozas su 
Uknolyte pradėjo tartis, ką 
čia pagroti. Vienas tą, kitas 
kitą siūlo. Susitarė.

Visi muzikos žinovai su
sėdo: kas akis užmerkė, 
kas į lubas įrėmė. Muzikos 
kritikas uždengė ranka a- 
kis.

Na, ir pradėjo. Iš tiesų, 
menas galingas daiktas...

Vienas žinovas kampe 
pradėjo šniurkšėti. Muzi
kos kritikas, baisiai susi
jaudinęs, perbėgo porą kar
tų per aslą, vėl atsisėdo.

Uknolis stuktelėjo man 
alkūne:

— Na, kaip... tąjį... mau
daisi tonų jūroj? — pa- 

' klausė pašnabždomis.
Į — Maudausi... — atsa
kiau, žiūrėdamas į virtuo
zą, kur pielavo strykeliu ir 
pirštais išdirbinėjo viso- 

! kius fokusus.
— Kaip tu manai, iš ko 

stygas daro? — paklausiau 
Uknolį.

— Iš avino žarnų. Susu
ka, išdžiovina...

— Tai, — pamaniau, — 
grožybė. Kas bebūtų, jei 
per visą susuktą-ir sudžio
vinta aviną strykeliu pa
trauktum. Jautresni muzi
kai pasiustų besi jaudinda
mi....

Pagaliau muzika pasi
baigė. Pasipylė smarkiau
sias plojimas. Klausytojai, 
pašokę* nuo sofos,-, spaudė 
muzikantams rankas. Mu- 

' zikos kritikas iškaitusiu 
veidu • kažką užrašinėjo

Į bloknotam
— Tokio^ pildymo darme- 

; su girdėjęs. Tokie talentai 
negali būti nežinomi, — šū
kavo kritikas: — - Dovano
kite, kaip ši pjesė vadinasi?

i— paklausė Uknolytę. :
— “Rytų baladė”,— atsa

kė pianistė.
Virtuozas išsitiesė, išpu

lto akis į gaidas ant piani
no.

— “Rytų baladė?” —su
šniokštė talentas. — Aš gi 
grojau “Saulėleidį. Alpė
se”...

Tą vakarą virtuozas grį
žo be strykelio: muzikos 
kritikas jį į dulkes sutrupi
no talento galvon.

Uknolienė nebedavė nie
kam nė vieno stiklo arba
tos.

Augustinas Gricius 
1928 m.

Prisiekdintas direktoriumi naujos tarpininkavimo ir 
taikymo tarybos, įsteigtos vykdyti Taft-Hartley įsta
tymą, Cyrus W. Ching sveikinasi su kitais to depart
ment© viršininkais. Iš kairės: darbo sekretorius Lewis 
B. Schwellenbach, gene'ralis patarėjas Robert Den
ham) sekretoriaus padėjėjas David A. Morse,. Ching 

ir nacionalės darbo santykiu tarybos pirmininkas 
Paul Herzog.

Lietuvos Penkmečio Planas
Sveikatos Apsaugos Srityje-
Stalininis penkmečio planas 

didelį dėmesį skiria sveikatos 
apsaugos klausimams. LTSR 
penkmečio plano įstatyme pa
sakyta : -

“Liaudies sveikatos apsau
gos srityje penkmečio planas 
užbrėžia uždavinį pilnutinai 
atkurti ir žymiai praplėsti li
goninių, poliklinikų, ambula
torijų tinklą, taip pat žymiai 
pagerinti gyventojų medicinos 
aptarnavimą.”

Pažiūrėkim, ką reiškia svei
katos apsaugos penkmečio 
planas Kauno miestui.

1945 metais Kauno mies
tas turėjo 1,263 stacionarine^ 
lovas, 1950 metais Kauno 
mieste bus 1,800 lovų, tame 
skaičiuje 180 gimdymo lovų. 
Ypač didelį dėmesį mes krei-- 
piame į gimdymo namų pra
plėtimą. , Praėjusių metų 
praktika parodė, kad veiku
sieji vieni gimdymo namai ne
turėjo galimybės patenkinti 
gyventojų pareikalavimus. 
Kadangi pastate anksčiau bu
vo privati ligoninė, todėl ♦ją 
statant ,daugiau buvo atsižvel
giama į > medžiaginės naudos* 
gavimą, negu į medicinos rei
kalavimus. •

Didelis dėmesys skiriamas 
ir kūdikių globai bei jų svei
katos ąpsaugai. Penkmečio 
pabaigoje Kaune veiks 10 vai
kų lopšelių su 460 vietų (1945 
metais buvo 4 lopšeliai su 200 
vietų).

Šiais — 1947 — metais jau 
numatyta įsteigti po vieną 
naują lopšelį su 20 vietų Vi- 
liampolėje ir Aleksote bei se
zoninį 40 vietų lopšelį. Bes 
to, \jau dabar sudarytas pa
vyzdinis 60 vietų Vilijampo
lėje (šio lopšelio statybai bus 
išleista apie 25Q tūkstančių 
rublių). Visus statybos bei 
kapitalinio remonto darbus 
numatyta užbaigti 1947 Me
tų pabaigoje. Penkmečio bė
gyje dar numatyta įsteigti po
1 naują lopšelį prie stambes
nių įmonių, pavyzdžiui, prie 
“Maisto,” “Drobės,” žemės 
ūkio mašinų fabriko ir kitų.

Praeitais metais turėjome 7 
poliklinikas, 9 konsultacijas, 
5 vaikų poliklinikas bei ambu
latorijas, 3 gydytojų-felčerių 
sveikatos punktus prie įmo
nių ir kt. Šiais metais įsteig
tas naujas gydytojų punktas ir
2 nauji felčerių punktai prie 
įmonių: Ambulatorinę veiklą 
numatyta ypatingai plėsti vie
tose, kurios nuo miesto cen
tro yra atskirtos Nemuno ir 
Neries: A. Panemunėje, A. 
Fredoje, Aleksote ir Vilijam
polėje. Kai kuriose ambulato
rinėse įstaigose nuo naujų me
tų steigiami visai nauji sky
riai : Veneros ligų dispensery- 
je — serologinis skyrius, I 
Kauno poliklinikoje — me
dicininės mankštos kabinetas 
ir tt.; visose medicininėse 
įstaigose kasmet didės medici
nos personalo skaičius.

Dar labiau bus išplėsta am
bulatorinė pagalba mokyklo-; 
se. Tarybinėje Lietuvoje mo- ] 
kyklų ir mokinių skaičius ne- ' 
paprastai auga ir jeigu 1947 ; 
metais ambulatorinę pagalbą 
mokiniams teikia 18 gydyto
jų ir 54 medicinos seserys, tai 
1950 metais proporcingai pa
didėjusiam molinių skaičiui 
tarnaus 26 gydytojai ir 80 me-1 
dicinos seserų (1946 metais 
mokyklose dirbo 11 gydytojų 
ir .26 medicinos seserys).

Sunkų ir atsakingą uždavinį 
atlieka Greitosios Pagalbos 
Stotis, praeitais metais atliku
si 2,500 ligonių pervežimų. 
Kauno gyventojų aptarnavi
mui pagerinti ir pačios Greito
sios Pagalbos darbui paleng
vintieji šiais metais bus pra
plėsta dvigubai.

Tarybų Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Ministerija Kauno 
miesto Sveikatos Apsaugos 
skyriaus žinion perduoda to
kias stambaus respublikinio 
masto gydomąsias — profi
laktines įstaigas, kaip/“.Rau
donojo Kryžiaus” ligoninę, 
Sargėnų 'tuberkuliozės sanato
riją, Kraujo transfūzijos stotį 
ir Kūno kultūros Medicinos 
kabinetą su apie 6 milijonų 
rublių metiniu biudžetu.

E. Spiridonis.

Philadelphia, Pa.
Girdėjome Laisvės Radiją
Veik jau pasibaigė vasari

niai išvažiavimai, tai sekma
dienį, 14 d. rugsėjo, 10:30 v. 
ryto radijo priimtuvą nustatė
me ant Laisvės Radijo Valan
dos. Na, ir net nustebome, kad 
viskas taip aiškiai girdima.

Šio pusvalandžio vedėja bu
vo šį kartą Lillian Kavaliaus
kaitė.* Jos kalba aiškiai girdė
josi. Program# pradėjo ir bai
gė su lietuvių liaudiška daina 
“Ant Kalno Karklai Siūbavo.”

Albertas Vasiliauskas labai 
gražiai dainavo. Pirmoji jo 
daina puvo: “Kur Bakūžė Sa
manota,” antra — “Plaukia 
Sau Laivelis” ir trečioji — 
“Dul-dul-dul-dūdelė.”

Lillian Kavaliauskaitė per
skaitė Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
patarimus sveikatos reikalais, 
o Alena Bručienė aiškino apie 
vaikų mokyklėlės svarbą ir 
“Vyturėlio” stygų orkestrą, 
taipgi pagarsino pastarojo pa
rengimą.

Šį kartą taip viskas aiškiai 
girdėjosi, kad, rodosi, čia gre
ta tavęs dainuoja arba kalba. 
Aš, mano draugas Frank ir 
mūsų sūnus Charles linkime 
pasisekimo dainininkams atei
tyje ir kuo geriausio pasiseki
mo Laisvės Radijo Klubui.

P. Walant.

Jau 4 dienas italų fašis-* 
tai Trieste kelč riaušes 
prieš jugoslavus.

Lietuviška Gegužinė
S. PAULO. — Santo Andre Į 

lietuvių jaunimo iniciatyva ge
gužės 25 d. Utingos parke bu-1 
vo surengta gegužinė. Mūsų ; 
jaunimas, nežiūrint, kad dau-Į 
guma čia gimę, bet mėgsta ty- I 
rame ore pasilinksminti lietu-| 
viškai, drauge su savo tėvais ir I 
pažįstamais, šį kartą jie sten- ] 
gėsi, kad visi būtų patenkinti, i 
nebijodami nei darbo, nei Į 
nuovargio — ėmėsi patys ant 1 
savęs aprūpinti svečius. Bet 
pasitaikęs šaltas oras su- 1 
trukdė skaitlingešnį, kaip kad I 
buvo numatyta, svečių atšilau- i 
Rymą. Tokiu būdu liko daugi 
produktų, prisiėjo pakartoti l 
sekantį sekmadienį; tas suda-j 
rė dvigubą darbą ir išlaidas. į 
Bet vistik šiaip taip išsikasė, i 
dar apturėjo apie 1000 kru-1 
zeirų pelno, iš kurių paskyrei 
400 kruz. parėmimui vietinio] 
demokratinio laikraščio ii; 400 I 
kruz. paskyrė Urugvajaus lie
tuviškam radijo pusvalandžio 
palaikymui. Santoandriečiai, 
tiek seni, tiek jauni, myli tą 
pusvalandį, kuris mūsų brolių 

KVIEČIAME Į TALKĄ
MŪSŲ VISŲ DIDŽIAJAM DARBUI 
UŽTIKRINI! LAISVEI BUDŽETO,

1 9 4 8 m.
Užtikrinimas yra galimas šiais būdais:

Verbuoti naujus skaitytojus, rengti dienraščio naudai 
pramogas, rinkti aukas budžeto užtikrinimui ir pardavinėti 
Laisvės bendrovės šėrus. Vajus prasidės spalio-Oct. 1 d. ir tę
sis iki sausio-Jan. 1-mos, 1948.

I

Visi dienraštį Laisvę mylinti žmonės stokite į šią garbin
gą talką, sustiprinimui savo dienraščio, platinimui apšvietos!

Kontestantams bei vajininkams skiriame sekamas dova
nas: * '

1-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20. 
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta$5. .

Tuojau stokite Į kontestą ir gaukite nors vieną iš aukš
čiau pažymėtu dovanų. Tai didelės garbės dovanos! Tąja, 
garbe jūs didžiuositės visą amžių.

Laisvės preunmerata metams $7.00, pusei metų $3.75. 
Brooklyne $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.

Prašome visų dienraščio Laisvės skaitytojų, kurie ne
stosite j kontestą, gauti nors po vieną naują skaitytoją. Padė
kite savo miesto vajininkams gautį kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.

Kiekvienas miestas ir miestelis turi skambėti kontesto^ 
surašė. Parodykite savo sumanumą ir pasirjžimą platinimui 
dienraščio Laisvės. Turėkime mintyje užtikrinimą sekančių 
metų savo dienraščio budžeto.

Išleidimas dienraščio Laisvės metam kainuoja arti $100,- 
000.00. Laike vajaus norime sukelti trečdalį tos sumos $31,- 
500.00. Štai kaip galima tai atsiekti: Už prenumeratas, nau
jas ir atnaujintas, reikia surinkti $20,000.00. Parengimais ir 
(aukomis $10,000.00. Laisvės bendrovės Šerais $1,500.00.

Kiti du trečdaliai įplauks reguliariai už prenumeratas, 
skelbimus, parengimais ir aukomis 1948 metais. Tokį planą 
mes išbandėme 1947 metams ir jis išėjo gerai. Dabar mes 
dirbsime jau patirtais būdais. * .

Platesnių apie kontestą informacijų klauskite Laisvės 
Administracijos. Rašykite:

LAISVĖ
427 LORIMER ST., BOOOKLYN 6, N. Y.

urugvajiečių pastangomis lan
ko kas sekmadienio rytą 9:30 
vai., su taip malonia mums lie
tuviška programa: išgirstame 
mums taip ’ brangias žinias 
apie mūsų tėvynę Tarybų Lie
tuvą ir primenančias m u m s 
lietuviškas dainas.

Šiaulietė.

Iš Raud. Kryž. Lietuviu De
part. Posėdžio 11-6-47

S. PAULO.—Moocos rajo
nas darbuojasi, /Per šios die
nos posėdį paaiškėjo, kad mo
terys yra nunirusios 31 porą 
kojinių, 1. puloverį, ir įvairių 
kitų darbelių padarė už 375 
kruz. Viso darbo padaryta 
vertėje 4,890 kr. Apie Santo 
Andrė pikniką, rengtą sukėli
mui finansų naudingam tiks
lui, reikia skaityti nepavyku
siu dėl blogo oro. Veikimas 
tarp S. Andrė lietuvių randa
si apgailėtinoj padėty, tam la
bai kenkia nesugyvenimas. 
žmonės, stovį arčiau prie pa
ties dalyko, nesiima iniciaty
vos paakstinti, praplėsti ir pa
gyvinti šelpimo darbą, tarp S. 

Andrė lietuvių. Taip 'pat pa
aiškėjo, kad “šimto tūkstan
čių kruzeirų” vajaus pinigai 
jau gauti šiaurės, Amerikoj, 
sumojo 8,420 dolerių, už ku
riuos bus perkama chirurgi
niai įrankiai ir medikamentai. 
Daug laiko sugaišta diskusuo- 
jant apie vieno “kolonijos ly
derio” laišką, kuris ištisai per
sisunkęs intrigomis. Dėl laiš
ko galima pastebėti sekantį: 
kolonijoje yra daug darbo, 
ypatingai, kad jau pirmieji ir 
antrieji fašistiniai varnai yra 
atskridę į Sao Paulo. Bet to 
aklas laiško autorius nemato, 
į bendrą darbą nieko nekvie
čia, nesirūpina, kaip reikia iš
stoti prieš tokius, kurie pralie
ję nekaltų žmonių kraują tė
vynėje, atvyksta vis daugiau ir 
daugiau, kad Brazilijoje pasi- 

] slėpti nuo teisingumo rankos.
Pats laiškas taikytas L. De- 

i partamento Valdybai prime
tant kaltę, kurios Valdyba ne
padarė. Grąsinančioj formoj 

i prašoma atšaukti per spaudą, 
i dėl kokio laiško, kurio Valdy
ba tam “lyderiui” nerašė. Iš- 
diskusavus laišką, nutarta 
duoti atsakymą tokioj formoj, 

I
CTasa 5-me pusi.)
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7-10-47-- Mažosios
...  Rašo Ieva 
(Tąsa)

— Ko čia dabar baries ant tos merge
lės? — sako įeidamas Bintakis: — juk 
tyčiomis ji neprapylė.

— Tai tegul nesnaudžia, o tegul val
go, kad* reikia. Per dienų dienas turi 
laiko, gali snausti. Bet kur ji snausti ga
lės: čia vaipos ir zurnija, kaip karvė. 
Niekam neduoda ramybės, visus vargi
na.

— Mama, šiandien, kai Jurgutis ne
buvo namie, ji norėjo, kad aš su ja žais
čiau, o kai aš pasakiau, kad su tokia, 
kaip su ja, aš visai nežaidžiu, tai. kad pa
gavo zurnyti, kad pagavo zurnyti! Nusi
klausyti nebegalėjau ir turėjau bėgti 
lauk, — lyg kokia senė ėmė pasakoti 
Bintakikė. O ir* Jurgutis jau pritarė:

— Kad man mokyklos darbus atlikti 
reikia,, išsirašyti, susiskaičiuoti, tai ji 
niekada neduoda man ramybės. Tokių vi
sokių kvailų klausimų duoda, kad aš nė 
atsakyti nežinau, ir visai atsakyti nega
lima !

— Vaikai, vaikai, kad jūs taip sirgtu
mėt, — sako tėvas, — kad jums koja 
skaudėtų, negalėtumėt atsikelti, tai dar 
daugiau zurnytumėt. Dabar esate sveiki, 
dabar jums bepigu šaipytis. Bet šiek tiek 
pasigailėti turėtumėt giminaitės, o ne 
tokie beširdžiai būti.

— Jau tu neužstok tos mergelkos, jai 
gana gerai čia, ji gali ramiai sau gulėti. 
Bet ji vis išdykauja. Motina ja išlepino, 
kiek begalėjo. Ak, tikrą dievo rykštę už
sikoriau. Ar visą amžių ir turėsiu su ja 
vargintis, saugok viešpatie!

— Kad nenorėjai jos kaip reikiant au
ginti, tai* ir nereikėjo-Urtei mirties pa
tale'pažadėti, kad tu mergelę pas save 
imsi. Dabar ne laibas dejuoti. Tik pri
žiūrėk ją geriau. Ką tu mirštančiam 
žmogui žadi, tai, aš manau, ir laikysi, — 
kiek griežčiau atsakė Bintakis.

— Ar aš ir nelaikau, ar tai mergelei 
negerai, kas jai kenkia? Iį>tu užsipuoli 
dabar ant manęs? Koks tu dabar jau 
gailestingas žmogus besąs, su vienu sy
kiu! Ak, ak! Ta mergelė yra privalgy
dinta, apmazgota, apvalyta, gali gulėti 
kaip princesė. Kad ją utėlės krimstų, kad 
ji badu mirtų, tuomet galėtų man kas ką 
ir prikaišioti. Bet d^bar jai nieko ne
trūksta.

— Jai motinos meilės reikia.
— Tatai ji negali iš manęs reikalau

ti. Aš savo vaikų turiu, argi dar ir su ja 
kabinėsiuos?

Bintakis jau tylėjo, o Bintakienė vėl 
palaikė paskutinį žodį, kaip visados. Da
bar ji jau rengėsi eiti miegoti. Marikei 
ir Jurgučiui ji pagelbėjo nusirengti, bet 
Rožele jau nebesirūpino.

Roželė jau nebeverkė, tik didęlėmis 
akimis žiūrėjo į dėdę, laukė ir tikėjosi, 
kad jis į ją nors kartą dar pažvelgs, nors 
vieną kartą! Nors vieną ji norėjo išvysti 
meilų žvilgsnį, nors vieną dar meilų žo
delį. Bet Bintakis jau nusirėdė ir atsi
gulė. Ir nėmaž jis nebekreipė daugiau 
domės į Roželę.

Bintakienei jau taisantis į lovą eiti, 
Rožė labai baimingai sako:

— Dėdiene, ar mano lovelę nepatai
sysi? Pas mane taip baisiai daug šiau- 
dų.

. — Ko spardais, kaip kumelė! Gulėk 
ramiai* nebus nė šiaudų! Aš, per visą 
dieną dirbusi, dar visą naktį su tavim 
graibysiuos.

— Nors mažJimytį apkamšyk! — mal
davo mergelė.

Pagaliau atėjo Bintakienė, iškėlė Ro
želę iš lovos ir įkėlė į Marutės. Bet šitoji 
tuojau pabudo iš miego ir pradėjo bar
tis:

— Nedėk jos pas mane, aš nenoriu.
— Tylėk, Marute, aš tuojau jos lovą 

pataisysiu. Matai, ji apsipešusi, kaip viš
ta.

— Ar ji negali ant kėdės sėdėti? — 
pyko jau verkšlendama Bintakikė ir mu
šė. Skaudžiai sukliko Rožė, kad ir Bin- 
tajds besnausdamas krūptelėjo ir ėmė 
bartis: i

— Ir jūs negalite tos mergelės nerė- 
kinę! 1

— Niekas jos nerėkina, bet ji tokia 
opi, kad jau niekas negali nė palytėti! 
Marikė neužmuš nė vieno, nebijok!

Bet Bintakis jau vėl knarkė.

Lietuvos Buities Romanas —56—

Simonaityte .....-...................-4
Šventadienis. Ilgiau, kaip paprasta, 

miegoję Bintakiai atsikėlė, ėmė ruoštis. 
Bintakienė pataisė, baltai apklojo lovas, 
apdengė baltai 'stalą; iššlavė ir baltomis 
smiltimis išbarstė stubą. Tada nubėgo į 
virtuvę, užkaitė pusryčius, atprausė vai
kus ir aprėdė juos šventos dienos drabu
žiais. Ir Rožės neužmiršo. Ir ją nu
prausė, .ir jai švarius marškinėlius užvil
ko. O tuos ir buvo jau gana ilgai — dvi 
sėtvaiti ■— dėvėjusi. Ir galvą jai iššuka
vo, jau savaitė kaip nešukuotą, bet kas 
gali dažniau, laiko nėra.

Mat, laukiama svečių. Žadėjo atvažiuo
ti Krustaitis su žmona. Krustaitienė bu
vo Bintakio sesuo ir gyveno mieste.

Iš pirmo Krustaičiai su Bintakiais ne
labai gentavosi. Krustaitienė vis dar rū
gėjo už tai, kad jos brolis ėmęs Marę Ši- 
moųikę. Kad jau ir ne turtingesnę būtų 
galėjęs gauti Bintakis, bet vis kitokią. 
Krustaitienė buvo jam net suradusi vie
ną ponaitę. Tai buvo tolima Krustaičio 
giminaitė, pasiturinti mergaitė.

\

Bet Bintakis mergos su tokiais turtais 
nenorėjo, — mat, ji turėjusi vaiką; sa
ko, nuo vieno turtingo pono; niekas ne
patyrė nuo ko. Tik tas ponas užmokėjęs 
Makaitei, — tokia jos pavardė, — tiek, 
kad ji galėjusi net namus nusipirkti ar
ba į ūkį išeiti.

O kadangi jos daugelis kratėsi, tai ji 
manė nors už Bintakio išeiti, 4oet šiam 
geriau patiko Marė, Šimonio duktė, kuri 
nors ir pikčiurna, — to, deja, tuokart jis 
nežinojo, — bet doriška 'buvo merga ir 
d i e voba i m i nga i augi n ta.

Ilgus metus jie vienas kito nė pažinti 
nepažino. Jei kartais ir susitikdavo, tai 
vienas į .kitą nė kreiva nežiūrėdavo.

Urtei, Bintakienės seseriai, nusidėjus, 
Krustaitienė buvo labai patenkinta ir ne 
kartą pasakė:

— Gerai, labai gerai, taip! Mano bro
lis gana šaipėsi iš Makaitės, kad ji vaiką 
turėjo. O matai, ir tokioj pamaldžioj 
šeimynoj atsitinka panašių dalykų. Ir 
tokia šventuolė, kaip Urtė Šimonikė, ga

ji, mat, nusidėti. Taip, taip, dievas kiše
nėj, velnias širdy.

Tik pernaii mirus senajai Bintakie
nei ir šiems nuvažiavus į laidotuves, sa
kytojas Marksas juos sutaikino. Na, ir 
dabar, pirmą kartą po ilgų, ilgų laikų 
žadėjo atvažiuoti ir apsilankyti Krustai
čiai.

— Šiandien atvažiuos mano teta! — 
kelintą jau kartą ėmė girtis Marutė Ro
žei.

— Juk aš tai jau seniai žinau, kam 
man tai dabar vėl pasakoji? — pietai 
atsakė Rožė.

— Ji man atveš skanių, skanių saldai
nių, kokių tu dar niekada nesi valgiusi. 
Aš pasakysiu tetai, kad tu netikusi, pik
ta ir nedora.

— Pasakyk.
— Tu nieko negausi! ų
— Aš nieko ir nenoriu.
— Tu nori, bet ji neturi tau duoti: juk 

ji ne tavo teta. x
— Sakiau, kad aš nieko^nenoriu; kad 

ir duotų, neimčiau!
— A, kokia tu! Mama vis sako, kad 

su labai netikusi, išdykusi.
— Ne, tu esi netikusi, eik lauk, o ne

erzink manęs! '
— Aš eisiu lauk? Ar tai tavo’stuba, 

kad -tu mane lauk varai? Tu nieko man 
nepriyalai sakyti, mama sako, tu turė
tum kaži kaip dėkinga būti,, kad mes ta
ve laikome, o neišmetame už angos. 
kaip kokia karalienė gali čia sau gulėti.

— Tylėk, aš tau sakau! — šaukė Ro
želė baisiai sujaudinta. Ir karčios aša
ros* jau vėl tekėjo per plonąjį jos veidelį.

Bet Marutė juokėsi ir šaipėsi, kaip 
vaikai tik šaipytis tegali:

— Man nereikia tylėti, ar girdi? O aš 
pasakysiu, ką mamytė dar sako. Ji sa
ko, kad Urtė, tavo mamytė, taip labai 
nusidėjusi, ir dėl to tavo koja skauda. 
Tegul ji skauda. Aš džiaugiuos. Bet taip 
labai jau tau neskauda, tu tik taip sa
kaisi, sako mama. K

Roželė nieko nebesakė, tik, palindusi 
po patalėliais, verkė graudžias ašaras. 
Visas jos kūnelis drebėjo iš susijaudini
mo. Tiesa, kasdien girdėdama tokių kal
bų, galėtų prie jų priprasti. Bet Rožė 
nepripranta. Vis iš naujo sukruvinama 
jos širdis.

v(Bus daugiau)

Tn this low-lying building at Flushing Meadows, New York, the 
delegates of the 55 Member Countries of the United Nations will 
once more gather on 16 September for the Second Session of the 
U N General Assembly. Virtually every important problem in the 
world, including such issues as.Palestine and Greece, will be aired.

CHICAGOS ŽINIOS.
CIO Rems, PAC Kovą Prieš 

TaFt^Hartley įstatymo 
Kongrespianus

Įvyko Illinois CIO unijų at
stovų miting’as Morrison vieš
butyje, kur dalyvavo 31 dele
gatas nuo unijų. Visi dele
gatai pasisakė, kad rems Po
litinės Veiklos Komiteto 
(PAC) vedamą kovą prieš 
tuos kongresmanus ir senato
rius, kurie balsavo už priėmi
mą Taft-Hartley įstatymo.

Minėtas komitetas dės . visas 
pastangas, kad nebūtų paduo
tas nei vienas balsas laike rin
kimų už tuos kongresmanus ir 
senatorius, kurie stovėjo už tą 
vergovės įstatymą.

Mitinge pasisakyta, kad 
kiekvienas unijistas prisidėtų 

j su $1.00 sukėlimui fondo pra- 
vcdimui to svarbaus darbo.

Reakcijonieriams toks uni- 
jistų nutarimas baisiai nepa
tinka. Jie bando išvystyti 
propagandos vajų prieš tuos, 
kurio protestuoja prieš tą 
įstatymą, sakydami, kad tas 
įstatymas nesąs pavojingas. 
Be to, jie bdndo jo laikinai 
nevykdyti gyvenimai!, kad 
prieš rinkimus neparodžius to 
įstatymo žalingumo darbo 
žmonėms.

To vajaus pradžią padarė 
prieš kelias savaites įvykusia
me laikraštininkų ’suvažiavi
me Chicagoje.

To įstatymo panaikinimo 
reikalu turėtų rimčiau at
kreipti atydą visos pažangios 
organizacijos ir darbininkai 
abelnai. Bendrai vedant ko
vą su unijomis, galėsimo at
siekti laimėjimą. Unijistė.

★ ★ ★
MŪSŲ MENININKŲ 
SVARBŪS UŽSIBRĖŽIMAI

Chicagiečiai Turės Progos 
Pasigėrėti Petrausko

Opera “Birute” *
Ciceros Moterų Choras ruo

šiasi dideliam žygiui—važiuo
ti į LMS rytiečių festivalį. 
Girdėjau, kad ir Aido Choras 
svarsto’ važiavimą, bet neži
nau, ar važitfos. Tiek tikra, 
kad dalis aidinčių važiuos su 
cicerietėmis.

Moterų Choras žada susto
ti Clevelande, Padėlyavonės 
Dienoje, jei clevelandiečiai 
norės suruošti koncertą, jei 
ne, jos sustos kur kitur pa
kelyje.

Choras, kaip žinoma, yra 
vadovystė.) Daratėles Yuden, 
turi gerą duetą—Dočkicnė ir 
Stanevičienė; rodos, d,augiau 
duetų pasiruoš.

Prisidėjus dar šokikų gru
pei, taipgi tūliems pavieniams 
menininkams, choras ’galės 
duoti gerą programą. Berods, 
važiuos ir Nancy Roman, Da- 
ratėlės'sesuo. Ji dainuoja so
lo ir dueto, su Daratėle.

Chicagiečiai važiuos dideliu 
busu, tai bus galima sustoti 
kur norės.

Clevelandiečiai, ar rochestc- 
riečiai turėtų tąja proga pa
sinaudoti.

* ★ ★ ★
Spalių 12. Aido Choras, va

dovybėje D. Yuden, Sokolų 
salėje perstatys Miko Petraus-

ko operą “Birutė.” Petrauskas 
buvo vienas pačių ankstyvųjų 
lietuvių kompozitorių. Jaunose 
dienose net buvo carizmo per
sekiojamas. Jo brolis ir dabar 
dainuoja Lietuvos operoje.

“Birutė” vaizduoja lietuvių 
kovas prieš kryžiuočius, prieš 
vokiečius, Lietuva tik galuti
nai nusikračius savo istorinio 
priešo, tai bus kaip tik vietoj 
matyti šią operą.

Lietuva buvo padalinta į 

dvi, dabar ji vieninga, dėka 
amžinojo jos priešo sumušimo.

“Birutė” turi gražias dai
nas, gražia nTuziką, gerą turi
nį.

★ ★ ★
Roselando Moterų Klubas 

irgi padarė planus veikimui. 
Jo choras pradės veikti tuo
jau. Klubas stato scenoje vei
kalą, kame Liaudies Teatras 
žadėjo bent technikiniai padė
ti.

Norima choras padidinti ir 
.pagerinti. Roselandietės yra 
darbščios ir ką*' pasirįžta — 
atlieka. Reikia tikėtis, kad jų 
planai bus gerai pravesta

★ ★ ★
LKM Choras irgi planuoja 

savo žiemos sezono veiklą. 
Manoma pastatyti kas naujo: 
trumpos ištraukos iš kelių ope
rečių, kurias pats choras jau 
statė, taipgi keletas ištraukų 
iš operų, kurių lietuvių kalbo
je nėra.

Tai būtų labai naujas ir gra
žus dalykas. Jei tai bus atlik
ta, chicagiečiai vėl turės kuo 
pasigirti.

Gera dalis kankliečių veikia 
Liaudies Teatre, tai pagirtina.

Rugsėjo 21, LMS Pirma 
Apskritis turės pikniką. Ma
noma šis piknikas paversti 
gražiu meno pokiliu. Apskri
tis turi gražių jėgų —/chlorus, 

Teatro grupes, šokikus, muzi- 
,kantų ir .dainininkų.

Gerai suorganizavus galima 
duoti gerą programą.

Reikia tikėtis, kad valdyba 
tai padalys.

Liaudies Teatras šiuo tarpu 
mokosi žemaitės veikalą 
Klampynė.” Vaidins jį Radijo 
Klubui, berods, kad gruodžio 
mėnesį. Veikalas labai didelis, 
reikalingas daug vaidylų ir di
delių pastangų. Apsiėmę vai
dinti privalo lankyti repetici
jas, taipgi stengtis juo geriau 
atlikti: Tai bus pirmos didelės 
Liaudies Teatro pastangos juo 
geriau suvaidinti 'veikalą, pa
kelti mūsų teatrą.

★ ★ ★
Mūsų Radijo Klubas — 

Lietuvių Kultūros ir t Meno 
Klubas — kas antradienio va
karą duoda programas ■— dai
nų, žinių. Kad lengviau apsi
mokėti, imami ir garsinimai. 
Klubas reikalingas ir vertas 
paramos. Tai viena svarbi lie-z 
tuvių meno ir kultūros kėlimo 
grupė.

Tokis trumpas apibūdinimas 
Chicagos progresyvių lietuvių 
meno darbų, šiuo reikalu aš 
dažniau parašysiu.

Žvalgas.

Smarkiai Kovojo už Savo 
Pinigus ♦

Ryte įėjo į likerių krautuvę, 
po num, 1741 E. 71-mos gat
vės vyras ir užreiškė, kad jis 
atėjo krautuvę apiplėšt. Plėši
kas, laikydamas revolverį ran
koje, užėjo už baro, pradėjo 
“valyt” “registerį.” Gi krau
tuvės ^savininkas, Carl Smo
lensky, tuo tarpti stovėjo kitoj 
pūsėj baro, tai yra kostumerių 
vietoj, ir ramiai sau žiūrėjo, 
kaip plėšikas žeriasi savo ki- 
šeniun jo pinigus. Plėšikas iš
ėjęs iš užbario priėjo prie 
Smolenskio ir dar pareikalavo 
atiduot jam pinigus iš kiše- 
niaus.

Smolenskiui to buvo jau per 
daug ir, vietoj atiduot plėši
kui pinigus iš savo kišeniaus, 
jis žaibo greitumu griebė plė
šiką už kojų ir parmetė aukš
tielninką ant grindų. Nieko 
nelaukęs Smolenskis griebė 
nuo baro butelį su vynu ir tvo
jo plėšikui galvon, kad net bu
telis į šmotus subyrėjo ir ap
liejo plėšiką vynu. To'neužte
ko, Smolenskis dar norėjo pa
imti kitą vyno butelį ir dar 
kartą “pašventinti” plėšiką, 
bet tuo momentu krautuvei! 
įšoko kitas plėšikas su revol
veriu rankoj, stvėrė savo kru
viną ir vynu aptaškytą draugą, 
ištempė laukan, įsimetė auto
mobiliu ir nudūmė.

Smolenskis jautėsi paten
kintas, kad savo drąsumu iš
gelbėjo 11 dolerių, kuriuos tu
rėjo piniginėj kišeniuje.

P.

Sustreikavo Armature Kom
panijos Darbininkai

Armature Co., 2614 W. 4 8 
St., darbininkai sustreikavo. 
Jie pareikalavo, kad kompa
nija pripažintų jų naujai suor
ganizuotą Č1O uniją. Bet kom
panija atsisakė pripažinti uni
ją. Tad 65 darbininkai aplei
do dirbtuvę ir pažadėjo ne
grįžti iki jų unija nebus pri
pažinta.

Pagerbtas Dainininkas
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 

buvo surengtos išleistuvės Me
tropolitan Opera Co. daininin
kui Frank Finn, Ken’s Club, 
718 W. St,.

Netikėtai pasilaikė užeiti į 
aukščiau mųiėtą užeigą. Tikė
site ar ne, kad nesinorėjo net 
apleisti tos vietds. Ir štai dėl 
ko. čia pasigirdo žavėjančios 
dainos. Frank nepaprastai gra

RONKONKOMA
8634

žiai dainavo, o kai jis ir Ago
tėlė Kenstavičienė uždainavo 
kelias dainas duete, tai pasiju
tau esąs operos rūmuose.

Frank Finn apleido Chicagą ( 
12 d. rugsėjo ir išvyko į New 
Yorką, kur praktikuos daina
vimą. . Buvęs.
I.

Kazys Aleksynas Išėjo iš 
Ligoninės

Jau išėjo iš ligoninės Kazys 
Aleksynas, išgulėjęs ten virš 
mėnesį laiko. Jisai buvo smar
kiai susižeidęs koją, puldamas 
nuo pastolio prie namo taisy
mo. Aleksynas dar ne greit 
galės dirbti, nes dabar vos pa- . 
eina su pagalba kriukių. Jam 
"buvo blauzdos kaulas suskal- V 
dytas. lankiu Kaziui greito 
pasveikimo. P. Š.

New York. — Ęethlehem 
iaivastatyklų kompanija 
gabenasi streiklaužius, ti
ni j istai pikietuoja laivasta- 
tyklas.

Petrukas Tikrai Mėgsta 
ŠĮ Smetoningesnį Pieną

Viena ’ motina, kuri niekados neįkal- 
binėja savo sūnui pieną gerti, yra 
Mrs. V. Riordan, 67-52 Exter St., 
Forest Hills, N. Y.

Jos Petrukas mėgsta šį ekstra- 
smetoningą Borden’s Golden Crest 
Pieną, kurį jinai jar^ duoda. Nuo 
pat laiko, kada jam sustabdyta for
mula, Petrukas geria šį maistinges- 
nj pieną. Dabar jis yra diktas, sytSf- 
kas 5 metų berniukas. /

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai visų 
puikiausias Borden pienas.

Ji Bordens 
wA GOLDEN CREST MILK

Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra pienas!

u '-h--fnn1
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TELEPHONE 
ST^GO 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily),, Penkt., Rugs. 19, 1947



Brazilijos Lietuvių Kolonijoje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kuri laiško autoriui seniai yra 
‘žinoma, patariant kreiptis ten, 
iš kur laiškas buvo išėjęs, ir 
ten aiškintis. Kai dėl grasini
mų, tai L. Departamento Val
dyba paliko “lyderiui” teisę 
daryti taip, kaip ras patogiau, 
Atsakymas į laišką čia pat 
buvo parašytas ir įteiktas per
davėjui. Dėl virš minėto laiš
ko daug išeikvota laiko; gai
la — bet tai faktas. T. T.

Tremembė Lietuviai Klausosi 
Radijo Pusval.

S. PAULO. — Birželio 1.5 d.
19 17 m. Jspūdinga ši diena 
mūsų tautai. Tą dieną Lietu
vos darbo liaudis išsivadavo iš 
fašistinės Smetonos diktatūros. 
Tai džiaugsmo diena ne tik 
gyvenantiems Lietuvoje mūsų 
broliams, bet ir visiems lietu
viams, išsiblaškiusiems po 
margąjį pasaulį, kurie turėjo
me apleisti savo gimtąjį kraš
tą, kad užsidirbus duonos kas- 
nj.

Tremembė rajonas (Sao 
Paulo užmiestis) randasi apie 
keletą dešimčių kilometrų už 
šio didmiesčio. Čia, rodos, lie
tuvių išsimėtę gyvena tik trys 
šeimos. Tremembė rajonas 
plačiai apgyventas turtuoliais, 
kurie čia turi savo vasarna* 
mius. Pasitaiko, kad turtuoliai 
atpirkinėja biednų žmonių na
melius, juos tuoj liepia nu
griauti, kad niekas nenuomuo- 
tų, kartais net pūstynėmis pa
likdami. Tas viskas,' kad tik 
darbininkas tarpe turtingųjų 
nesimaišytų pastoviu apsigy
venimu.

Tad apie radijo pusvalandį, %
kuris yra girdimas iš Urugva
jaus. čia niekad ir nežinojo. 
Birželio 15 Tremembė lietu
viams buvo pirmas sekmadie
nis, kada per Urugvajaus ra
dijo transliuojamas bangas 
pasigirdo moters žodžiai kas- 
tižių kalba:'-“Čia, Radijo Es- 
pectador iš Montevideo, Uru
gvajaus; prasidės lietuvių pro
grama.” Visus apėmė šiltas 
džiaugsmas ir kiekvienas dar 
smarkiau spaudėsi prie radijo 
priimtuvo, kurio buvo atvykę 
paklausyti- vietos lietuviai pas 
drg. Joną Butauską. Buvo to
kių, kad išgirdę lietuvišką žo
dį radijo bangomis iš džiaugs
mo net apsiverkė. Pastebima, 
kad suprasti viskas buvo gali
ma aiškiai, kad ir apsiniaukęs ; 
ir sunkus buvo oras; retkar
čiais banga nukrypdavo, vie
nok buvo gąlima girdėti. Visus 
sugraudino Kipro Petrausko 
daina. Kalbėtojų sakyti žo
džiai labai aiškūs. Bet mote
riškas balsas kažin kodėl ge
riau girdėti, lyg kad butų pa
slaptis. Trumpąja banga, su 
žeme sujungta antena, balsas 
gaunasi stipresnis.

Tremembė rajono lietuviai 
irgi turėtų prisidėti prie šio 
radijo pusvalandžio progra
mos palaikymo finansiniai, pa
sirašydami po aukų lapais, 
kad išlaikius taip brangiai 
reikšmingą lietuvišką žodį, 
transliuojamą radijo bango
mis. Darbo Pelė.

“Cruzeiro Do Sul” Jaunimo 
Gegužinė

* S. PAULO. — Balandžio 27 
d. įvyko “Cruzeiro do Sul” 
jaunimo gegužinė Interlagos 
gražioje vietoje, tegul ir ne
skaitlinga, bet smagi. Jauni
mas džiaugiasi proga, kuomet 
yra apleidžiamas S. Paulo 
didmiestis ir pasiekiama San
tos maudyklių pajūrys bei ki
ta panaši linksma vieta. Inter
lagos ir Sol plažės netoli vie
na kitos, tad jaunimas pasi
dalino į abi. Sol, tinkamesnė 
išpildymui programos; čia ir 
buvo atlikti programos nume
riai su laimėtojų premijomis. 
Vyrų bėgimo 300 metrų lai
mėtojas V. Aukštinaitis laimė
jo plunksnakotį “Universal.” 
Mergaičių bėgimo ♦ ■su adata 
300 metrų laimėtoja B. Pini,- 
kaitė laimėjo spalvotus aki
nius. Mergaičių bėgimo 200 
mt. laimėtoja A. Meškauskai- 
ė laimėjo perfumo butejj.

Užsibaigus programai; jau 

Į ir pavakaris. Pasigirsta balsai: 
“Bomretiriečiai dar . atvažiuo
ja.” Tai buvo Raud. Kryžiaus 
Liet. Departamento nariai, jų 
tarpe ir drg. Antanas žadzei- 
ka, pašalpinės draugijos dide
lis bendradarbis ir rėmėjas. 
Už pusvalandžio raudamės ir 
Interlagos. Mūsų jaunimas dar 
nekalba apie namus. Kur bu
vęs, prisiartina prie mūsų au
tomobilis ir sustoja. Tai buvo 
A. ž-adzeikos, iš kurio išsirito 
bačkutė alaus, žadzeika kvie
čia visus: “Draugai! Čia d&l 
jūs šis alus, gerkite!” Ištroš
kę, apspintam bačkutę. Visi 
geroje nuotaikoje. Fotografai, 
pasinaudodami šia proga, fo
tografuoja ekskursantus. Pa
galiau jau ir vakaras. Saulutė 
leidžiasi už stačių ežero kal
nų. Dienos įvykių pažadintas 
jaunimas pilnas entuziazmo, 
linksmai praleidęs sekmadie
nį, sulipa į sunkvežimius, ku
rie vingiuotu plentu pro “Ca- 
pela d e Socorro” siekia Santo 
Amaro miestelį, o iš čia, tram
vajų punktas riša Sao Paulo 
didmiestį, ten, kur demokra
tiškas lietuvių kolonijos žie
das, kilniu siekiu vedamas, 
puošia kultūros takus. Žt.

(Iš “Darbas”)

Los Angeles, CaL 
Ko Dar Trūksta Los Angeles j

Mieste ?
Vesta pastebėti, kad Los 

Angeles mieste lietuvių kolo
nija auga labai dideliu tempu. 
Bet pas mus nėra nei vieno 
lietuvio medicinos gydytojo ir 
laidotuvių direktoriaus. Gir
dėjau, kad randasi vienas lie
tuvis dentistas, bet jo niekas 
nemato lietuvių sueigose. 
Randasi keletas lietuvių namų 
vertelgų (real estate), bet ge
riausia patarnauja lietuviams 
J. Bakšys. Kodėl čia nesiran
da lietuvių daktarų? Gal jie 
mano, kad Čia nėra sergan
čių žmonių?

Su vienu dalyku galime pa
sidžiaugti: jau dveji metai, 
kaip čia gyvenu, bet dar nesu
žinojau nė vieno lietuviško 
karčiamninko. Tai tikrai ste
buklas. O didžiumoj lietu
vių kolonijų pirmiausia rasi 
lietuvį biznierių saliūnininką.

Apie LLD 145-tos Kuopos 
Susirinkimą

Nors šiuo laiku LLD 145 kp. 
susirinkime nedaug pažangos 
padaryta, bet vis vien verta 
pažymėti, kad kuopa auga na
riais ir neskūpi svarbius rei
kalui paremti aukomis. J LLD 
145 kuopą įstojo du pažangūs 
draugai—tai Juozas ir Marė 
Valaičiai iš Riversidb, Gal. 
Malonu, kad mes netrukę at- 
pildysim trūkumą draugų 
Petrulių ir Pūkių, kurie jau 
ne po ilgo mano išvykti į Ore
gon valstiją.

Antras svarbus dalykas, tai 
iš iždo paaukota civilių teisių 
gynimui $15. Taipgi, kuopos 
draugės paėmė porą blankų 
parinkti aukų tam pačiam 
tikslui.

Išvažiavimo komisija išda
vė gerą raportą iš rugp. 3 
d. Pelito liko mūsų kuopai 
$62. Tai tikrai turime būti 
dėkingi draugams ir drau
gėms, kad su visų kooperacija 
ir komisijos triūsu abiem or
ganizacijom liko $124, nes 
buvo bendrai rengta su Mote
rų Apšvietos Kliubu.

U. Davienė gerai pasidarba
vo: ji su savo pyragaičiais ir 
lemonadu padarė pelno $l(t,‘ 
ir visą paaukojo orgaftizaci- 
jom.

Kuopos nariai prisiminė, 
kad reikalinga prisidėti prie 
Kanados lietuvių savaitraščio 
Liaudies paiso 15 metų jubi
liejaus. Tarimas perėjo, kad 
kuopos valdyba imtųsi už dar
bo rinkimui aukų, ir kiek bus 
galima gauti naujij skaityto
jų Liaudies Balsui. Alvinas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboidt 2-7964

• EL SALVADORU.N. Facts and Faces

The Republic of El Salvador, a mountain
ous country on the Pacific shore of Cen
tral America, has about 13,000 square 
miles and a population approaching 
2,000,000. El Salvador borders on Guate
mala in the west? Honduras and the Gulf 
of Fonseca in the north and east; and the

Pacific Ocean in the south. The climate ranges from tropical on 
the 160 mile coastline to temperate on the mountain slopes, location 
of important coffee plantations which are the country’s economic 
mainstay. El Salvador has been represented in the U.N. General 
Assembly by Dr. Jose Antonio Quiros, Foreign Minister and Dele-

• STA ANA

S6NSUNT£PEQUE»

©SAN SALVADOR
<5.MIGUEL 

eZACATECOLUCA

S.VICENTE

DR.JOSE ANTONIO QUIROS

gation Chairman. Iler flag has blue stripes at the top and bottom 
with a center stripe of white, containing the country’s coat of arm*

MONTELLO, MASS.
šventa pareiga žiūrėti, kad 
viskas kuogeriausiai nusiduo
tų.

Apart viso to, suvažiavę 
menininkai ir visuomenės vei
kėjai tur®'' progą pasitarti 
kasi ink ateinančio žiemos se
zono veiklos dailės srityje. 
Taigi, ateinantį sekmadienį 
visi, kuriems aplinkybės pave
lys, stengkimės būti minėtoje 
vietoje.

Draugiško pasimatymo at
einantį sekmadienį Lietuvių 
Tautiškam Parke. <

X. Kareivis.

LMS II APSKRITIES 
MENININKŲ ATYDAI

Šių metų rugsėjo 21 d., Lie
tuvių Tautiškame Parke, 
įvyksta pirmas metinis pikni
kas. Jį ruošia LMS^II Apskri
ties komitetas, kuris susidaro 
iš kelių lietuvių kolonijų.

Tai bus vienas iš šios va
saros stambesnių parengimų, 
kurie sutraukia skaitlingą pu
bliką. Ateinantį sekmadienį, 
taipgi, turėtų susirinkti daug 
žmonių tautiškame parke dėl 
dviejų priežasčių: viena, kad 
piknikas yra visos apskrities; 
antra, tai veikiausiai bus pa
skutinis šio vasaros sezono pa
rengimas. Kaip vietiniai, taip 
ir kitų kolonijų lietuviai no
rės dar sykį susitikti su savo 
pažįstamai^ iš kitų miestų ir 
su jais linksmai praleisti šven
tadienį . . .

Minėtame piknike bus plati 
dainų programa ir įvairių 
sporto žaislų. Yra pakvies
tos iš kitų miestų dainininkų 
grupės. Jųjų dainos, kurių 
aidas suskambės žaliuojančia
me pušynėlyje, bus pirmą sy
kį girdėtas: Šį sykį bus pri
ruošta visa eile sporto žaislų, 
iš kurių publika turės daug 
juoko.

'Nuo šio pikniko pasisekimo 
nemažai priklausys lietuviško 
meno veikla mūsų apskrities 
ribose. Šis pazmonys suar
tins į glaudesnę vienybę mū
sų d ai liniukų grupes ir susti
prins menines jėgas, kurios 
šiuo laikotarpiu yra taip rei
kalingos. Jo pasisekimas pa
gelbės mūsų veikėjams prisi
ruošti lietuvių meno švęhtėjns, 
kurios įvyks pabaigoje spalių 
mėnesio Bostone. Taipgi, su
teiks daugiau drąsos pasiunti
mui nuo šios apskrities plates
nės atstovybės į LMS Rytinių 
Valstijų Festivalį lapkričio pa
baigoje, Brooklyne.

Todėl, visa pažangioji visuo
menė turėtų atkreiptiy atydą 
link minėto parengimo, kurio 
pasisekimas taip daug reikštų. 
Didžiųjų kolonijų lietuviai, 
kaip tai: Bostono, Worceste- 
rio, Norvvoodo ir kitų aplin
kinių .miestų privalo pakviesti 
tenykščius lietuvius ir parū
pinti jiems mašinas atvykimai. 
Ir tie, kurie yra apsiėmę į ko
kias nors komisijas, turėtų 
stengtis atlikti savo užduotis, 
žinote, jog tai yra mūsų visų

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus /h 
sudarau su ame-E; ’ 
rikoniškais. Rei-U. 
kalui esant ir^s 
padidinu toki o ' ' 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvorh.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

r Tel. GLenmore 5-6191

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos Kliubas bendrai 
su Aido Choru rengia pikniką, įvyks 
Sept. rugs. 21 d., pradžia 12 vai. 
dieną, bus Urbantienės darže. Turė
sime gerą muziką ir visokių val
gių ir gėrimų užtektinai visiems. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. — 
Rengimo Komisija. t (217-18)

ST. PETERSBURG, FLA.
Visiems lietuviams; Pranešame,

kad ALDLD 45 kuopos susirinkimas 
įvyks sulig nutarimo, Sept. 28, 2:30 
po pietų. Kurių, vasaros laiku gyve
note rytinėse valstijose, dabar grį
žę, ateikite į šį susirinkimą. Antra-' 
šas 617 — 13th Ave. So., St. Pe
tersburg. —■ Sekr. K. J. Toshalis.

(217-18)

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis LMS 2-ros Aps

krities piknikas įvyks š. m. rugsėjo 
(Sept.) 21 d. Lietuvių Tautiškame 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montello, Mass. Pradžia 1 vai. die
ną. Šis parengimas turės dainų pro
gramą ir sporto žaislus. Bus mu
zikos ir kitokių pasilinksminimų. 
Kviečiamo visus vietinius ir apylin
kės lietuvius. — Komisija. (217-18)

BALTIMORE, MD.
• Crab Feast, rengia Uniter Com
mittee Lietuvių, Rusų ir Ukrainų 
Organizacijos, sekmadienį, Septem
ber 21, 1947. Pradžia 11 ryto ant 
Kaardašo šoro, Evergreen Park.. Ge
ra muzika, “minkšti ir kieti” gėri
mai. Krebsai pagaminti visokiose 
rūšyse. KELRODIS: Eastern Ave. 
iki Josenhan Corner, suk po tiesiai 
back River Neck Road. Važiuok 4 
mailes, suk po tiesiai Evergreen 
Park tiesiok ant šoro.

DETROIT, MICH.
400 metų lietuviškos knygos pa

rodos komisijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo (Sept.) 19, pra
sidės 7!30 vai. vakare, Dra'ugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Tai bus paskutinis susirinkimas 
tuom reikalu. Laikas trumpas, turi
me skubiai rengtis prie parodos. 
Taipgi kviečiame ir nedelegatus da
lyvauti ir duoti gerų patarimų. Pa
geidaujame, kad dalyvautų meni
ninkai; dainininkai, vaidintojai, in
strumentalistai ir kalbėtojai.

Parodos Komiteto raštininkas,
L. Tvarijonas.

3858 Rick St., Detroit, Mich.

Matthew A. I 

BUYAUSKASi 
: i

LAIDOTUVIŲ 

direktorius
I I

►W<

I 426 LAFAYETTE STR., I 
| Newark, N. J.

Tel. MArRet 2-5172
*■  .bt.t.....................;   ..................

Denver, Colo.
w Naujasis policijos čyfas 
John O’Donnell pareiškė, jog 
nesikiš į jokius ginčus tarp 
darbininkų ir darbdavių. Uni- 
jistai tokį pareiškimą sveiki
no, nes praeityje ir čia, kaip ir 
kitur, policija padėdavo sulau
žyti streikus.

Tokį pareiškimą O’Donnell 
pa’darė, kada United Office 
and Professional Workers 
(CIO) lokdlas 23 pasiuntė 
komisiją užprotestuoti prieš 
policijos departmento skvado 
(labor squad) kišimąsi į Riggs 
Optical Co. darbininkų reika
lus. Darbininkams streikuo
jant minėto skvado narys ra
gino darbininkus grįžti į dar
bą. O’Donnell subarė policis- 
tą ir tuo pačiu kartu^pareiškė:

“Mes nesidėsime nei prie 
vienos nei prie kitos pusės 
šiuose ginčuose. Mes lygiai 
elgsimės su abiem pusėm.”

Kaip atrodo, darbininkams 
bus lengviau kovoti prieš 
skriaudas John O’Donnell už
ėmus policijos čyfo vietą. Iki 
šiol Oscar Willis, “labor 
squad” kapitonas žiauriai el
gėsi su darbininkais. O’Don
nell pranešė, kad Willis grįžęs 
iš vakacijos pasitrauks iš savo 
pareigų. Tai buvo gera naujie
na unijistams.

■Neperseniai ta pati U. O. P. 
W. A. unija pastatė pikietus 
prie YWCA namo. Čia ėjo ko
va už pripažinimą unijos. Ka
pitonas Oscar Willis pasiuntė 
policiją išsklaidyti pikietus. 
Kilo susirėmimas. Nekurie pi
lnėtai tapo areštuoti keletą 
kartų ir nubausti. Vėliau, ape
liavus į teismą, bauda tapo pa
naikinta.

Einant May Co. klerkų 
streikui, Willis neleido staty
ti daugiau kaip du pikietus 
prie kiekvienų durų. Streikas 
buvo pralaimėtas. Jeigu strei- 
kieriai būtų galėję turėti masi
nį pikietą, manoma, kad strei
kas būtų laimėtas.

Dabar ūnijistai sveikina to
kį naujojo policijos čyfo pa
reiškimą. Jeigu jis laikysis to
kio nusistatymo, jiems bus 
lengviau pravesti savo kovas.

Unijistas.

PRANEŠIMAI
Busas ' nuo Lietuvių svetaines, 

851 Hollins St., 12:45 P. M., Ches-'» 
ter ir Lombard St. 1 P. M., Pratt 
ir Collington Ave. 1 P. M., Dilon 
ir Robinson St. 1:15 P. M. $1.00 į 
abi puses; vaikams nuo 8 iki 16 m. 
— 50c. — Kviečia Komitetas- 

(217-18)

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

,tos vakare, rugs. 27, 575 Joseph Ave. 
Vakarienė kainuos tik vienas dole-
ris. Kur dabar kas gali pavalgyti 
vakarienę už taip žemą kainą? To
dėl visi ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiems yra žinoma, kaip 
mūsų virėjos moka svečius pavai
šinti su gardžiais valgiais. — Kvie
čia Rengėjai. (215-220)

|FHshalinZ|
į _ (Shalinskas) ž

Funeral Home s
84-02 Jamaica Avenue |

? Opposite Forest Parkway >
WOODHAVEN, N. Y.

5 Suteikiam garbingas laidotuves s

$150 '
s Koplyčias suteikiam nemokamai s 
s visose dalyse miesto. j

Te! Virginla7-4499

HELP WANTED—MALE I HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI | REIKALINGI VYRAI

H. O. CANFIELD CO.
191 HOUSATONIC AVENUE

z BRIDGEPORT, CONN.
Kreipkitės į Personnel Dept.

(227)

PATYRĘ MOLDERIAI
AUKŠTOS ALGOS

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS
Kreipkitės Tuojau

SOMERVILLE IRON WORKS
SOMERVILLE, N. J.

REIKIA DARBININKU

VYRŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS

• MOULDERIŲ

• MILLMANAI

• MAŠINŲ OPERATORIŲ
Į • KRAUSTYTOJŲ > 
<

Patyrimas Nereikalingas

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS- 
MOTERYS 

18 iki 35

Mes turime darbų moterims dirbti 
prie mašinų.

2-ras Šiftas 3:30 P. M. iki 12

Kreipkitės '
GENERAL RIBBON MILLS 

Ine.
BATH, PA.

(218)

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 centų j Valandą Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS
430 WASHINGTON STREET 

NEW YORK CITY
(Imkite Houston ar Grand St. Bušą West) 

(223)

MERGINOS
Darbas prie surinkimų, sudėstymų ir 

išsiuntimų liuosų lapų leidinių. 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma 
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės j Employment Department
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

ASSOCIATION
461—8TH AVE. (34th St.). N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96JJB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS Į 

3 yIKas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino; kad visados bus patenkinti ?

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne , 5

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI '

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j
(Skehsai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ■

5 piisl., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pdnkt., Rups. 19, 1947

NAMŲ RAKANDŲ 
STALIORIAI IR POLIŠIUOTOJAI

Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

JOSEPH WARNER 
FURNITURE CORP., 

26 W. 17th ST., N. Y. C.
(219)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
18 iki 35

Mes turime darbų moterims dirbti 
prie mašinų.

2-ras Šiftas 3:30 P. M. iki 12
• Kreipkitės 

ALLENTOWN DIVISION
GENERAL RIBBON MILLS 

Inc.
Jordan & Walnut Streets 

ALLENTOWN, PA.
_____________-________________________ (218)

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų 

Labai Gera Alga 

GESCHWIND & CO.
70 Commercial Street, Greenpoint, 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 9-5780



> NewWko^fe^feZlnlos
O’Dwyer Pasirašė 3 
Ready ir Evikcijy 
Kontrolės Bilius

Majoras O’Dwyer praėjusį 
trečiadienį pasirašė tris mies
to tarybos jau priimtus bilius, 
taikomus kontroliuoti rendas 
ir evikcijas.

Biliuose, sakoma, buvo pa
daryta žymių pataisų po bilių 
priėmimo taryboje, patenki
nant real estate interesų tūlus 
reikalavimus. Rend alininku 
atžvilgiu dėl to tie biliai nu
silpninti. Savininkų atstovai 
lankėsi pas majorų ir pirm tų 
bilių pasirašymo reikalauti 
daugiau nuolaidų, bet majo
ras daugiau nuolaidų atsisakė 
teikti.

Kokios tos nuolaidos, kokie 
dabar tie'biliai yra visumoje, 
dar neteko matyti, tad* pla
čiau apie juos teks rašyti ka
da nors po jų pamatymo.

Dešimtmetis nuo Elzb. 
Kavaliauskienės Mirties

Rugsėjo 17-tą suėjo 10 me
tų nuo mirties Elzbietos Kava
liauskienės, 21-mą yra sukak
tis mūsų paskutinio su ja at
sisveikinimo, išlydėjimo jos į 
Alyvų kalnelio kapines. Mirė 
sulaukus 68 metų amžiaus.

Kukli, darbšti, varganose 
darbininkės motinos sąlygose 
išauklėjusi didelę šeimą, jau 
ne visai jauna amžiumi, Ka
valiauskienė, tačiau, turėjo 
pakankamai gabumo pažinti 
pažangų darbininkų judėjimą, 
kada jį pamatė. Jame jinai 
atrado sau atitinkamą vietą. 
Visą laiką skaitė ir mylėjo 
skaityti dienraštį Laisvę. Bu
vo nare lietuvių liaudies mo
terų organizacijos, tą judėji
mą uoliai rėmė savo kukliais 
ištekliais.

Mirė palikus tuomet dar gy
vą v«yrą Adomą ir gražią šei
mą: sūnus—Adomą, Joną, 
Praną, dukteris—Agne Jurevi
čienę, Heleną Kudirkienę, 
Margaret Cowl ir Liliją, mar
čią Etą. 3 anūkus ir 1 proa- 
nūką, taingi seserį Magdale
ną Shapel, gyvenančią Wash
ington valstijoje. Prieš porą 
metų, bėgiu poros mėnesių, 
mirė jos našlys Adomas ir sū
nus Jonas.

Mirdama, velionė Kavaliaus
kienė paliko sau gražų pamin
klą pavyzdingai išauklėtoje 
šeimoje. Mūsų judėjimui pa
liko keturias veikėjas dukte
ris, kurios pagal geriausią iš
galę palaiko ir aukli motinos 
pamylėtą darbininku judėji
mą, jo spauda, jo organizaci
jas. Kudirkienė daug dirba 
mūsų spaudai, ypačiai dien
raščiui Laisvei. Margaret 
Cowl (Krumbein) yra visa- 
amerikinio darbininku judėji
mo žymi vadovė. Lilija nepa
prastai daug energijos įdėjo 
kare ir vokiečiu okupacijoje 
nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms pagelbėti. Visuomet 
veikia mene. O dabar vėl dir
ba didį Lietuviu Laisvės Radi
jo pusvalandžio vedimo dar
bą ir dalyvauja vietos eiliniuo
se yeiksmuose. Jurevičienė, 
vyriausioji., daug darbavosi 
moterims ir kitur, kol sveika
ta leido.

Darbininkė Kavaliauskienė 
bene buvo pirmutinė ir viena 
pagerbta garsiosios Amerikos 
darbininkų judėjimo Močiutės 
Bloor atvykimu kalbėti prie 
jos kapo. »

Ramaus pailsio motinai Elz
bietai Kavaliauskienei!

D—ė.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo, savi
ninkas išeis už 30 dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis, 57-26 64th St., Mas- 
peth, L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašome kreiptis po SXos 
vai. po pietų. _ (215^207

CIO RAGINA ŠEIMININKES VEIKTI 
PRIEŠ AUKŠTAS KAINAS

Now Yorko CIO pareiškė, 
kad prisideda prie kampanijos 
mobilizuoti šeimininkes į kon
gresinį kainoms tirti posėdį, 
įvyksiantį šį pirmadienį, ne
žiūrint posėdžio viršininkų 
bandymo apriboti sesijas.

CIO ir vartotojų organizaci
jos yra pasimovusios parodyti 
kongresiniams kainų tyrinėto
jams ir publikai, kad produk
tų yra ir kad vartotojai turėtų 
juos pigiau gauti, o farmeriai 
už juos daugiau uždirbti. Prie 
federalio bildingo, kur vyks 
posėdis,’atvyks farmeriai tie-

Šunies Teisė Kąsti
Tris kartus Įraudęs žmones, 

tris kartus teistas, bronxiečių 
Marone šuo turėsiąs mirti už 
ketvirtąjį kandį. Jis išplėšęs 
moteriškės blauzdoje tokį 
plyšį, kad reikėjo 16-kos 
digsnių jį užsiūti. Pagal New 
Yorko įstatymus šuo turi teisę 
du kartu kąsti be bausmės, o 
už trečiąjį kandį mirti. šis 
šuo kartą jau pirmiau buvo 
nuteistas, bet jo savininkai 
buvo jį išvogę iš “kalėjimo,” 
kad dar kartą kąstų.

Kuomi Kaltinamas 
John Santo?

Penktadienį įvyko posėdis 
svarstyti bylą CIO Transpor
tininkų Unijos direktoriaus 
John Santo, kurį nori išdepor- 
tuoti.

Spaudoje jau buvo prirašy
ta apie tai kalnai, būk San
to esąs toks ir. toks, bet pa
čiam Santo ir jo gynėjams iki 
tos dienos nebuvo pasakyta 
tiksliai, kuo jis kaltinamas. 
Buvo sakoma bendrai, būk 
priklausęs “maištingose orga
nizacijose,” bet kurios tos 
“maištingos,” nebuvo sakyta.

Pirmu kartu penktadienį 
Santo išgirdo nuo valdinio 
prokuroro John P. Boyd, kad 
jis kaltinamas po atvykimo į 
šią šalį buvus nariu komunis
tų partijos ir Trade Union 
Unity Lygos.

Kas toji T. U. U. Lyga?
Jeigu kartais esate visai 

jaunas, ar naujai atvykęs iš 
kito krašto, ši organizacija ga
li atrodyti baisiai raudona, 
kaip kad gali atrodyt ir komu
nistų partija tam, kas savo 
“informaciją” apie ją sėmėsi 
ne iš pačių komunįstų, bet iš 
komunistams priešiškos spau
dos’.

T. U. U. Lyga buvo pirm- 
takūnas šiandieninių galingų 
industrinių unijų. Jai pavyko 
įtikinti daug žmonių, kad dar
bo žmonių išganymas ne pa- 
sisklaidžius į desėtkus amati- 
nių ar dalies amato grupių, 
bet visos tos industrijos visų 
darbininkų susibūrime į vie
ną.

Komunistų partija visu savo 
gyvavimo laiku agitavo už to
kias unijas, aiškino jų nau
dingumą.
,. Kapitalistų ir jų atstovų 
valdžios įstaigose visa tai ro- 
kuojama baisiu prasikaltimu.

O kaip žiūri į tai darbinin
kai? Harry .Sacher. CIO 
Transport Workers Unijos ad
vokatas ir gynėjas tos unijos 
direktoriaus John Santo, sakė 
teisme, jog ataka ant Santo 
yra “suokalbiu, pastangomis 
sunaikinti Transport1 Workers 
Uniją.”

Taip supranta ir visi pado
rūs unijistai. Transportininkų 
Unijos taryba pasisakė Santo 
ginti.

Taip supranta darbininkai 
ataką ir ant komunistų par
tijos sekretoriaus Dennis, tad 
masiniai stoja re'mti jo bylą, 
kas darbu, kas aukomis, o kas 
ir abiejomis priemonėmis.

' T—as. 

šiai vartotojams parduoti far- 
mų produktus, o šeimininkės 
kviečiamos masiniai atvykti 
pirkti. Per tą demonstraciją 
norima praktiškai parodyti, 
kad kainos galima numažinti, 
jeigu tiktai dirbtinės monopo
listinės kliūtys būtų prašalin
tos.

Tyrinėjimui aukštų kainų 
posėdis įvyks Federal Build in
ge, 641 Washington St., neto
li Christopher. Jį’ves kon- 
gresi n ė komisija. Masinis mi
tingas atvirame ore įvyks nuo 
4 iki 6:30 prievakariais. Ja
me galės dalyvauti ir grįžtan
tieji iš darbo, ne vien tik na
mų šeimininkės. Mitingas rei
kalaus specialūs kongreso se
sijos, kad atsteigtų kainų kon
trolę.

Yra pasisakiusios dalyvauti 
sesijose ir bendrai rengti tą 
demonstraciją daugelis žymių 
organizacijų, tarpe tų CIO ir 
vartotojų tarybos iš Brookly
no, Bronx, Queens ir paties 
New Yorko centro; Progress
ive Citizens of America, Ame
rican Labor'Party, Congress 'of 
American Women ir daug ki
tų. šios visos reikalauja že
mesnių kainų ir kainų kontro
lės. Ir veiks bendrai visame. 
Reikalaus, kad visoms joms 
būtų leista pasisakyti, kad ne
būtų posėdžiai apriboti tik ke
lioms.

Iš kitos pusės, žinoma, bus 
korporacijų ir stambiųjų pre
kybininkų organizacijos, pa
siskųsti, kad dar daugiau 
jiems reikėtų pelno.

Stanley Eaton, 38 m., asto- 
rietis, nuteistas pasimokėti 
$150 už gemblerystę. Pir
miau jis buvęs už tą patį baus
tas $75.

Mirė
Paul N'emeikis, 55 m. am

žiaus, mirė rugsėjo 17 d., na
muose, 377 So. 4th St., Brook-ę 
lyne. Kūnas pašarvotas grab. 
S. Aromiskio koplyčioj, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 22 
d., Veterans kapinėse. Velio
nis paliko liūdesyj brolvaikius 
Joną, Povilą ir Verą. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi 
grab. S. Aromiskis.

Antanas Margis, 52 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 17 d., 
Kings County ligoninėj, 
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks rug
sėjo 20 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko liūdesyj žmo
ną Helen, dukteris Eleanor, 
Rose, ir Florence, seseris Bar
bara Webster ir Ursula Gran- 
čienę. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. S. Aromiskis.

Susirinkimas
9

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno Lietuvių Kalbos Mo

kyklėlės > susirinkimas įvyks pirma
dienį, • rugsėjo (September) 22 die
ną, Laisvės salėje, 8 vai,, vakare. I 
šį susirinkimą kviečiami -ir prašomi 
atsilankyti ne vien tik mokyklėlės 
štabas ir mokiniai, bei norintieji 
tapti mokiniais, bet ir pašaliečiai, 
kuriems rūpi šis darbas. Bus apta
riama, kaip mokyklėlę palaikyti ir 
ją gerinti. — Mokyklėlės Valdyba.

(218-219) I

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 Nj 1 — 8 P. M.V

| Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOnth 8-6569

Miesto Darbininkai 
Prašo Daugiau Algos 
ir Kainų Kontrolės

New Yorko miestavieji dar
bininkai, vardu Bendros Poli
cijos ir Gaisragesių Konferen
cijos ir CIO United Public 
Workers, bendrai įteikė mies
to vyriausybei savo programą, 
kuri prašo:

Pragyvenimo pabrangimui 
išlyginti duotą priedą padary
ti pastoviu algos priedu.

Atsteigti kainų kontrolę i)’ 
sugrąžinti kainas į buvusias 
pirm panaikinimo kontrolės.

Varde minėtų organizacijų 
prašymą įteikė Jack Bigei, 
United Public Workers, New 
Yorko distrikto prezidentas.

Kūdikis Žuvo Gaisre
' Anksti pirmadienio rytą iš

tikus gaisrui bute, 95-26—88 
St., Woodhavene, dūmais už
duso 5 metų mergaitė Henri
etta Manadadus. Broliukas 
Peter, 11 metų, nuvežtas į li
goninę. Trečiasis vaikas, Ste
ve, 9 metų, spėjo ištrūkti ir 
prikelti kaimynus, kurie pa
šaukė pagalbą.

Tėvas, George Manadaclus, 
nelaimės metu dirbo restau- 
rane, o motina, serganti, ra
dosi ligoninėje. Tėvas apal
po išgirdęs apie baisų jam 
smūgį.

Kada nors nelaimės ištik
toms šeimoms turės būti duo
dama pagalba, pridabotojai 
vaikų. Ne visuomet ir suau
gusiems pavyksta išvengti ne
laimių, tačiau-slaugęs žmogus 
būna budresnis miege ir išbu
dęs greičiau iv stipriau gali 
teikti pagalbą.
(■i—..... ' -..... . ' ~

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
0

(•
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Raibom.

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

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

Paul Gustas Funeral Home,
INC. U

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
t • Telefonuokite dieną ar naktį • r

EVergreen 7-4774

■ L ■ r
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimoš pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. •

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
“ * STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

----------- ■ • ■ ■ - - ---------------- -------------------- ■

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand SL> arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 19, 1947

C. BROOKLYN, N. Y.
BĄNKIETAS PAGERBIMUI 

(JONO JUŠKOS
C. Brooklyno LLĘ\ ir LDS 

kuopos ruošiasi prie bankiet<j> 
pagerbimui menininko J. Juš
kos, kuriam sukako *10 metų 
meno veikloj. '

Per tą laikotarpį J. Juška 
yra daug pasidarbavęs meno 
srityje. Yra sumokinęs ne
mažiau 36 veikalų, kurie bu
vo suvaidinti Brooklyne ir ar
timesnėse' apylinkėse.; Juška 
ne tik gabus sumokinime-reži- 
savime veikalų, bet taip pat 
veikalų kūrėjas. Jisai" yra pa
gaminęs šiuos veikalus: “Ru
sijos Bolševikų Darbo. Biuras,” 
“Dvaro Bernas,” “Išdykusi Pa
ti” ir “Lietuvos žiedai.” Tai 
pusėtinai gausus įdėlis plėti
mui ir tobulinimui mūsų vei
klos meno srityje.

Central brook lyniečiai, įver
tindami J. Juškos pasidarbavi
mą meno srityje, ruošia jam 
bankieta ir kviečia visus, ku- 
rie įvertina Jono nuveiktus 
darbus, dąlyvauti.

šiame barikiete turėsime 
taipgi gražią meninę progra
mą. Dainuos Aido Choras, 
Grabauskas, Velička, Basty te 
ir gal kas-daugiau.

Tikietų bankietui- galima 
gauti pas A. Matulį, Jersey 
City; B. Mkakutėnienę ir/Skai- 
rų, Elizabeth; G. Stasiukaitį, 
Cliffside, ir Laisvės raštinėj.

Bankietas įvyks sekmadienį, 
spalių 26 d., Lietuvių Ameri-

TONY’S
I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS-LEIMON/b, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BĄRBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 • Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

kos Piliečių Klubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Kurie manote dalyvauti, įsi
gykite tikietus iš anksto.

Kuopjetis.

Gloria Grahame filmoje 
“Crossfire,” atkr e i p t o j e 
prieš rasinę neapykantą, 
trečias mėnuo rodoma Rivo
li Teatre, Broadway ir 47th 

Street, New Yorke.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, t 1—2 dienomValandos: j „ _ ,( 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

•ph——

| Feter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Varaškevičiy Laidos 
Penktadienį, 19-tą

———— r

Motiejus Varaškevičius bus 
išvežtas iš M. P. Bieliausko 
šermeninės, 660 Grand St., 
kur jo kūnas dabar ilsisi, 2-rą 
vai. po pietų, į Fresh* Pond 
Krematoriją, Maspethe. Pra
šome įsitėmyti laiką ir malo
nėkite dalyvauti palydėjime 
jo į krematoriją.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411. Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

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

Valando?tr~ 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter i
KAPISKAS I Į 
BAR & GRILL !

t 
Degtinės, Vvnai ir Alus [ 

EHEINGOLD
BEER & ALES

* I

32 Ten Eyck St. į 
BROOKLYN, N. Y. į 

Tel. EVergreen 4-8174 I




