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Kunigu Draugas skundžiasi'!
“Rėmėme, remiame viską ir 

visus, bet lietuviu katalikų or
ganizuotam jaunimo sąjūdžiui 
dažnai nė truninėlio 
nematome reikalo, 
mūsų sąjūdžio ratai 
užtat iš mokyklų
(taip pat ir lietuviškųjų), bent 
jų didelė dauguma, “dingsta 
be žinios’’: jų nedaug teturi
me savose organizacijose, re
tas kuris iš jų dalyvauja lie
tuvių katalikų akcijoj” (D.,

numesti 
Užtat to 
girgžda, 
išėjusieji

Neseniai smarkiai streikavo 
New Yorko biržos tarnauto
jai, raštinių darbininkai.

Darbininkai priklauso prie 
labai konservatyviškos unijos, 
kurios vadai viešai ir slaptai 
kovoja komunistus. Streikie- 
riams pikietuoti taip pat padė
jo konservatyviškos, anti-ko- 
munistinės vadovybės vedamos 
jūrininkų unijos nariai.

Abiejų unijų lyderiai išpil
dė Taft-Hartley įstatymą, pasi
rašydami anti - komunistinius

Ilackenburg, 
John

Bet teisėjas 
nuteisdamas jūrininką 
Flynn kalėjiman už padėjimą 
Wall Stryto darbininkams pi
kietuoti, pareiškė, kad šis 
streikas buvo “padiktuotas 
užsienietiškos valdžios, kuri 
apsimaskavus tam tikra ideo
logija bando sukelti nerimą, 
kad paskui jie galėtų Mask
voje skelbti apie riaušes Wall 
Strytyje.”

O dar neturime Mupdt-Nix/ 
on įstatymo. Kas būtų, jeigu 
.šis bilius taptų įstatymu? Joks 
streikas nebebūti! galimas. 
Kiekvienas streikas būtų pa
verstas Maskvos ir komunistų 
suokalbiu. Teisėjas Hacken- 
burg nebūtų vienas.

štai kodėl visos darbo unijos 
Mundt-Nixon biliuje įmato vi
sam darbininkų judėjimui mir
tiną pavojų. '

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00' Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn e $8.00
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siojo chinų filosofo Konfu- 
ciaus gimtamiestį. Komu
nistai yra užkariavę visas 
Šantungo prieplaukas, a- 

, ku-

SENATAS DIDŽIA BALSŲ DAUGUMA 
UŽGYRE NEGRU IŠSKYRIMĄ NUO 
BALTŲJŲ GINKLUOTOSE JĖGOSE
Senosios Partijos Pačios Save Pasmerkė, Sako Sen. Taylor, 
Trečiosios Partijos Kandidatas j Vice-Prezidentus

Washington. — Senatas 
167 balsais prieš 7 atmetė 
verstino rekrutavimo bi- 
liaus pataisymą, reikalau
jantį neskirstyt negrų nuo 
baltųjų ginkluotose Ameri
kos jėgose. Tai buvo pa
žangesnio republikono sena
toriaus Williamo Langerio 
pataisymas.

Senatas taip pat atmetė 
šitokius Langerio pataisy
mus:

Bausti už kareivių (neg
rų), linčiavimą; nesiųsti 

' rekrutų lavintis tose valsti
jose, kurios niekinančiai iš
skiria (diskriminuoja) neg
rus nuo baltųjų; lygiai ap
rūpinti visus ginkluotų jė
gų narius, nežiūrint jų spal
vos, tautybės ar tikybos.

Senatas 37 balsais prieš 
35 padarė negram tik vieną 
“nuolaidą”, kad jie, būdami 
kariuomenėj, bus paliuosuo- 
ti nuo taksų mokėjimo už

teisę balsuoti federaliuose 
rinkimuose. Tokių taksi! 
reikalauja kelios pietinės 
valstijos. /
Sen. Taylor Smerkia Re- 
publikonus ir Demokratus
Demokratas senatorius 

Glen Taylor, trečiosios par
tijos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus,

“Kai Senatas atmetė siū
lomas pilietines teises neg
ram kariuomenėj, tuo patim 
jis pasmerkė abidvi seną
sias partijas. Republikonai 
yra pasmerkti todėl, kad jie 
turi daugumą Kongrese, o 
nerėmė piliečių lygybės. De
mokratai pasmerkti todėl, 
kad prezidentas Trumanas 
turi galią uždraust išskirt 
negrus nuo baltųjų kariuo
menėje, bet jis to neuždrau
dė. Nei viena nei kita parti
ja nieko nepadarė tuo rei
kalu.”

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-8878

Chinų Komunistai Bombarduoja 
Čangčuną, Laimi Šantungo ir Kt.

Nanking, Chinija.— Chi- Imunistai užėmė Čufou, gar- 
nų komunįstų armija bom- j.............................
barduoja Čiang Kai-šeko 
tautininkus čąpgčune, Man- 
džurijos sostirięje. Čiango 
valdžia pripažįsta, jog ko- : part Čefoo. Punktai 
munistai prąkirto tautiniu-į riuos tautininkai dar laiko- 
kų . apsigynimus aplink įsi tame pussalyje, yra ko- 
čangčuną. Jie užėmė lėktų- i munistų atkirsti 
vų aikštę pietiniame miesto j siekimų vienas su kitu, 
šone ir atakuoja antrą ir 
paskutinę lėktuvaikštę mie? 
sto ribose.

Šantungo pussalyje ko
munistai ima tautininkų ge
ležinkelius vieną po kito ir 
artėja prie Šantungo sosti
nės Tsinano. Be kitko, ko- provincijos sostinės.

VAKARINIAI TALKININKAI LAIKYS 
ARMIJAS KURIAMOJ VAKARINES
VOKIETIJOS VALSTYBĖJ
Vokiečiai Priimami j Ruhr Srities Kontrolę Drauge su 
Vakariniais Talkininkais; Komunistai Nurodo Pavojų

REPUBLIKONAI RAGINA 
PILNAI FINANSUOTI 
MARSHALLO PLANA

(Tautininkai buvo žadėję 
i jau pernai išvyti komunis
tus iš Šantungo.)

.Komunistų radijas prane
šė, kad Jehol provincijoje 
jie užėmė visas svarbiąsias 
vietoves, apart Čengteh,

Pasitraukus Benešui, Čechoslovakijos 
Seimas Birž. 14 Rinks Naują Prezidentą

Paryžius, birž. 8. —Fran- 
cijos ministrų kabinetas už- 

Igyrė nutarimą įsteigti at
skirą vakarinės Vokietijos 
valstybę. Bet tam reikia 
dar seimo užgyrimo.

Steigti atskirą vakarinę 
vokiečių valstybę, atske
liant ją nuo Sovietų kontro
liuojamos rytin. Vokietijos, 
nutarė atstovai Amerikos, 
Anglijos, Francijos, Belgi
jos, Holandijos ir Luksem- 
burgo per savo konferenci
ją Londone.

Tie šeši kraštai bendrame 
savo pareiškime, tarp kitko, 
sako:

jos, Vokietijos, Belgijos 
Holandijos ir Luksemburgo 
atstovų. Viena iš tarptautL 
nes valdybos pareigų bus 
tvarkyti verslą ir kapitalo 
įvesdinimus toj srityje ir 
žiūrėti, kad Francija ir kiti 
kraštai galėtų teisingai 
gauti Ruhr anglies ir plie
no.

“Konstitucija”
Šeši vakariniai talkinin

kai paragins vakarinių Vo
kietijos provincijų vokiečius 
premjerus sušaukti steigia
mąjį seimą, kuris turės pa- . 
gaminti konstituciją vaka
rinei Vokietijos valstybei.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden
berg mobilizuoja saviškius 
senate, kad užgirtų pilną 
pinigų sumą, kurios Tru- 
manas reikalavo Marshallo 
planui vakarinei Europai, 
taipgi Chinijai, Graikijai ir

John Lewis Būtinai 
Reikalauja Gerovės 
Fondo Mainieriams

rašo Vilnyje: 
kad smetoninis 

pateko net j
Kongreso Atstovi! Rūmai 

nutarė nukirsti apie 2 bilio- 
nu doleriu nuo tu Marshal- 
lo-Trumano planų. Už tai 
kongresmanus smerkė N. 
Y. valstijos gubernatorius 
Dewey ir kitas prezidenti
nis politikierius Stassen.

L. Pruseika
Ar žinote,

“kontinuitetas
dviejų asmenų kišenius?

. Vieną tos relikyijos dalį lai- 
xko savo kišeniuje smetoninis

“atstovas” prie Vatikano, .po
nas Lozoraitis. “Dirva” jį ti
tuluoja “einančiu prezidento 
pareigas.”

O kitas -tos rūšies samozvan-
cas apsijovijo “Naujienose.” Washington. — Amerika
Tai “profesorius Dr. A. Taut- sulaikė įvairius Sovietų už- 
vyris,” kurio atsišaukimą iš- pirktus’ daiktus.
pleškino menševikų organas. , ----------

Tas bezgramotnai suklastuo- — ' *
tas “dokumentas” pagimdytas konaj paskyrė

Lodge savo platformos ga
minimo pirmininku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------1_____________________

Washington. — Derybo
se su minkštosios, anglies 
kompanijomis John L. Le
wis, Mainierių Unijos pir
mininkas, griežtai reikalavo 
palaikyt mainierių gerovės- 
sveikatos fondą samdytojų 
lėšomis. Kartu jis pabrėžė, 
jog esami tame fonde $50,- 
000,000 nuo 1947 metų turi 
būti išmokėti paramai ken
čiančių skurdą angliakasių 
ir kaipo pomirtinės už jų 
šeimų narius. Kompanijos 
tam priešinasi. Jos planuoja 
per teismus visai panaikin
ti tokius fondus, kuriuos, 
girdi, uždraudžia Tafto* 
Hartley’o įstatymas.

Praga. — Čechoslovaki- 
jos prezidentas Eduardas 
Beneš, 64 metų amžiaus,'at
sistatydino birželio 7 d. Jo 
atsistatydinimo laiškas ro
do, kad Beneš dėl nesveika
tos pasitraukė iš valdžios. 
Dėl tos priežasties jis jau 
pirrpiau norėjo pasitraukti.

Naują prezidentą rinks 
seimas birželio 14 d.

Ministrų kabinetas tuo 
tarpu įgalino premjerą 
Gottwalda pasirašyti įstaty
mus ir sušaukti seimą.

Komunistas premjeras 
Klerąentas Gottwald per
skaitė Benešo atsistatydini
mo laišką specialiai minist-

rų kabineto sesijai. Laiškas 
baigėsi pareiškimu vilties, 
kad “visi gyvens pakantoje, 
meilėje ir atleisdami vieni 
kitiems, duodant laisvę ki
tiems ir teisingai vartojant 
laisvę sau patiems.”

Premjeras Gottwaldas pa
siūlė ir ministrų kabinetas 
tuojau užgyrė mokėti Bene- 
šui, kol tik jis gyvens, tokią 
pat algą, kokią , gaudavo 
kaipo prezidentas, ir leisti 
jam dovanai vartoti Lany 
palocių, kol bus gyvas.

Priimant Benešo atsista
tydinimą, Gottwaldas gyrė 
jį kaip patrijotą ir Sovietų 
Sąjungos draugą.

Jungtinės Valstijos, Ang- rpa va]stybė bus federacinė
lija ir Francija laikys savo 
kariuomenę vakarinėje Vo
kietijoje, “iki bus Europos 
taika užtikrinta.”

Pramoningiausią Ruhr 
sritį kontroliuos tarptauti
nė valdyba, susidedanti iš 
Amerikos, Anglijos, Franci-

tai yra, sudalyta iš savival- 
diškų provincijų (“panašiai 
kaip Jungtinės Valstijos”).

Franci jai nuraminti, pen
ki kitj vakariniai talkinin
kai pasižadėjo žiūrėti, kad 
“neatgimtų karinė vokiečių

(Tąsa 5-me pusi.)
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Egiptėnai Laivais SOVIETAI NORI SIŲST 
SAVO TĖMYTOJUSGabena Kariuomenę pmsTIN4

Prieš Izraeliu

Reno ir Floridos Divorsai 
Patvirtinti Aukšč. Teisme

35,000 Vokiečių Streikuoja 
Prieš Maisto Trūkumą

katino skausmuose kur nors 
Vokietijoje.

Tokių “prezidentų” jie gali 
prikepti kaip blynų.

Washington. — Republi-
i senatorių

Viena. — Pasaulinė so
cialistų konferencija reika
lavo suvienyti rytinę ir va
karinę Vokietiją.

Washington.—‘ Aukščiau
sias Teismas patvarkė, jog 
teisėti yra Reno, Nevadoj, 
ir Floridoj gauti divorsai 
(perskyros) ir tų valstijų 
teismų sprendimai kas lie
čia alimentų (alimony) mo
kėjimą. Patvarkymas pada
rytas 7 teisėjų balsais prieš

Mannheim, Vokietija. — 
Sustreikavo 35,000 vokiečių 
darbininkų, protestuodami 
prieš maisto trūkumą, Lud- 
wigshafene, francūzų už
imtoj srityj. Ten žmonėms 
skiriama tik po 1,400 kalo
rijų maisto per dieną, tai 
yra, tik apie pusė reikalin
go sveikatai maisto kiekio.

Tel Aviv. — Du ar trys 
laivai įgabeno savo kariuo
menės junginius į Palestiną. 
Jie stengiasi išgelbėti tūks
tantį egiptėnų, kuriuos Iz- 
raeliaus armija apsupo Iš
dildė, pietinėje Palestinoje.

Egiptėnų komanda skel
bia, kad jie užėmę Beit Sa- 
nimą, netoli Isdudo. Egip
to lėktuvai vėl bombardavo 
Izraeliaus sostinę Tel Avi
vą. Pranešama, jog arabų 
kariuomenė, atėmė iš žydų 
Wilhelma, 8 mylios nuo Tel 
Avivo.

Jeruzalėje arabų patran
kos iššauna po 10 sviedinių 
prieš žydų 1.

Lake Success, N. Y.
Sovietų delegatai Andrius 
Gromyko pareiškė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kad Sovietų Sąjunga yra 
“pasiruošus siųsti karinius 
savo tėmytojus Palestinon 
kartu su tūlais kitais kran
tais”. Sovietai taipgi nori 
stebėti, kaip ten bus vykdo
mos paliaubos tarp arabiš
kų kraštų ir Izraeliaus. 
Jungt. Tautų tarpininkas 
dėl tų paliaubų, grafas Ber
nadotte kvietė tiktai Ame
rikos, Franci jos ir Belgijos 
atstovus - tėmytojus.

J
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Argentinos Prekyba 
Su Jugoslavija

Detroito Policininkai 
Nužudė Negrą Berniuką

'• te

Indiana Harbor plieno darbi
ninką unijos lokalas 1010 da
vė šaunų atsakymą savo aukš
tiesiems vadams. Lokalo nariai 
atsisakė nubausti savo veikėją 
Niek Migas už kritikavimą 
konvencijoje vadų politikos. 
Jie pasmerkė tuos vadus ir nu
tarė Migaso pareiškimą išleis
ti lapeliu.

Vengrijos katalikų bažnyčios 
kardinolas Mindszenty vėją sė- 
ja.xJis paklius bėdon. Savo laiš
ke kunigams, kuris buvo skai
tytas visose bažnyčiose, jis šau
kia tikinčiuosius neklausyti 
valdžios ir šalies įstatymų. Jis 
grūmoja ekskomunikacija tiem 
mokytojam, kurie pritars val
džios žygiams panaikinti para
pijines mokyklas.

Tai yra paskelbimas valsty
bei karo.

Kardinolo žygį pasmerkė so- 
. cialistų ir komunistų spauda.

Eiliniai Laivakroviai Laimėjo 
Bylą dėl Viršlaikių Algų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė 5 balsais 
prieš 3, kad jeigu laivakro- 
viai dirba virš 40 'valandų 
per savaitę šeštadienio po
piečiais ir šventadieniais,

f
Amerikos Darbo Federaqijos 

Teamsters Unijos prezidentas 
Dan Tobin ragina savo narius 
tylėti ir nieko nereikalauti. Jis 
yra išsigandęs. Jis sako, kad 
nieko nelaimėjo plieno darbi
ninkai, mainieriai, geležinkelie
čiai ir kiti. Todėl ir sunkveži
mių vairuotojai (tymsteriai), 
girdi, neprivalo judintis.

Tai blogas ir pavojingas pa
tarimas. Tobin bėga iš kovos 
lauko ir veda su savimi visą 
uniją.

! tai jiems turi būti mokama 
50 nuošimčių daugiau, negu 
už paprastus ' viršvalan
džius.

Skaičiuojama, kad laivų 
kompanijos New Yorko uo
ste turės viso $5,000,000 su-’ 
mokėti laivakroviams, Dar
bo Federacijos nariams, ku
riem per kelis paskutinius 
metus buvo nedamokėta už 
nepatogų darbo laiką virš 
40 valandų savaitėje.

žymėtina, kad Aukščiau
siame Teisme priešinosi 
tam eilinių laivakrovių rei
kalavimui pats unijos pir
mininkas Joseph Ryan ir 
jos advokatas Louis Wald
man.

Buenos Aires. — Argenti
na pasirašė prekybos su
tartį su Jugoslavija. Ar
gentinos komunistai sako, 
tai geresnis žingsnis, negu 
atsidėti ant “pragaištingos 
Marshallo plano pagalbos, 
kuris mojasi pavergti Euro
pą ir įvairius Amerikos že
myno kraštus, kaip jankių 
kolonijas.”

Argentina siųs Jugoslavi
jai odas, vilnas, žibalą/ir ki
tus savo produktus, o Jugo
slavija mainais gabens Ar
gentinai cementą, chemika
lus, medžius ir kt.

Detroit. —- Policininkai 
buožėmis nutrenkė kaklo 
kaulą negrui Leonui Mos-C 
ley, 15 
parmušė jį 
kruviną, klupsčių nušovė 
nugaron. Policininkai įtarė, 
kad berniukas važiavęs 
vogtu automobiliu; sustab
dė jį ant Waterloo ir Chene 
gatvių, išplėšė iš automobi
lio ir pašėlo budeliuoti, iki 
nužudė. ~ ,

Pranešama, kad ypatingu 
kraugeriškumu pasižymėję 
policininkai Louis Melsai ir 
John -Bollen. *

Washington. — Mirė re- 
publikonas kongresmanus 
Thomas L. Owens, 50 metų 
amžiaus, iš Illinojaus.

Palestina. — Arabai ža
dėjo šį trečiadienį atsakyti 
į Jungt. 'Tautų tarpininko 
paraginimą daryti paliau
bas su Izraeliurm

Kasablanka, Afrika. — 
Riaušėse tarp arabų ir žydų 
čia užmušta 42.

i
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Aukščiausias Teismas Uždraudė
metų berniukui ;r> >•••• t z v 'T1 J

jį ant kelių ir visą ”ollCl]ai VUTZyt KūdlJO 1 rOKUS

Pasinaujino Derybos su Atominiais Darbininkais
Oak Ridge, Tenn.— Bai

giasi. 80 dienų teisminis in- 
džionkšinas, u ž d r a ucĮęs 
streikuoti atominiams dar
bininkams, Darbo Federaci
jos nariams. Valdžios atsto
vai vėl mėgina- sutaikyti

' ■ . p'- v ’ z . , b

darbininkus su Carbide 
korporacija, kuriai pavesti 
čionaitiniai atominiai fabri
kai ir laboratorijos. Darbi- 
riinkai atmetė siūlymą pa
kelti jiem algą tik dešimtu
ku valandai.

»
i

Washington. — Jehovah’s 
Liudytojų sektos kunigas 
Samuelis Saia be policijos 
leidimo vartojo radijo tro- 
ką pamokslams sakyti 
Lockporto, N. Y., gatvėse, 
ir už tai buvo nuteistas 
$130-užsimokėti arba 130 
dienų kalėti. Bet Samuelis 
davė apeliaciją, ir Aukš
čiausias Teismas panaikino 
bausmę.

Negana to. Aukšč. Teis
mas 5 balsais prieš 4 (nu
sprendė, jog policija neturi 
teises varžyti radijo trokų 
vartojimą prakalboms. Dau
gumos teismo - sprendimas 
sako, jeigu policijai būtų 
pripažinta tokia teisė, tai 
policijos viršininkas galėtų

uždrausti radijo trokų var
tojimą rinkiminėms kampa
nijoms nepatinkamų jam 
kandidatų į kongresmanus, 
gubernatorius ir kitas vald- 
vietes. Tai būtų žodžio lais 
vės varžymas.

PLINTA KŪDIKIŲ 
PARALYŽIUS

New York. — Nacionalis 
Kūdikių Paralyžiaus Insti
tutas pranešė, jog praeitą 
mėnesį visoje Šalyje padau
gėjo susirgimai kūdikių pa-
ralyžium. šiemet gegužėje 
juom susirgo 514, o pernai 
geg. mėnesį 148.
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Dėl Senatoriaus Wiley Laiško
Senatorius Alexander Wiley (republikonas iš. Wis- 

consino) parašė atvirą laišką dienraščio “Daily Worker” 
redakcijai. Tą patį laišką senatorius išspausdino “Con
gressional Record” dokumente birželio 7 d.

Senatorius Wiley yra Jungtinių Valstijų senato juri
dinio komiteto pirmininkas — komiteto, svarstančio," ti
riančio Mundt-Nixon bilių.

Žinoma, ponas senatorius griežtai puola Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partiją ir “Daily, Workerj” ir jam 
ten pat (birž. 7 d. “Daily Workeryj” atsako jo redaktor 
rius, John Gates.

Ponas senatorius kaltina šį anglišką dienraštį dėl 
nesilaikymo laikraštinės etikos, dėl nesiskaitymo su fak
tais. Jis tai primeta ir visiems komunistams ir nekomu- 
nistams, kurie buvo pakviesti prieš šį komitetą aiškinti, 
kodėl Mundt-Nixon bilius yra žalingas, pavojingas Jung
tinėms Valstijoms.

Vienas dalykas, kuris pirmiausiai metasi, perskai
čius senatoriaus Wiley laišką: jo netašytumas, kalbos aš-» 
trumas, nesiskaitymas su etika. Jis “Daily Workerj” 
pravardžiuoja “lapu,” “gatviniai žurnalizmu” ir t.t., ir 
t.t.

Mums rodosi, jog tokia kalba kam jau kam, bet 
Jungtinių Valstijų senato juridinio komiteto pirminin
kui labai netinka !

Juridinio komiteto narys turėtų skaitytis su žodžiu, 
teikdamas pavyzdį kitiems amerikiečiams, “mažesniems 
žmoneliams.”

Pasirodo, jog senatorius Wiley “Daily Workerj” 
skaito, gal atidžiau, negu daugelis to dienraščio eilinių 
skaitytojų ir jis, skaitydamas jį, nemanome, kad suras 
tokio negražaus, neetiško tono raštų, kokį jis pats pa
rašė! i ...

Tik vienas geras tame senatoriaus laiške dalykas, 
kad jis, senatorius, pasižada Mundt-Nixon bilių svars
tyti be jokios isterijos, be raudonbaubistinidjkarščio, ir 
kad jis ir jo .vadovaujamas komitetas gins civilines žmo
nių laisves, šalies .konstituciją net ir senatoriaus pa
smerktiesiems komunistams!

Jeigu visa tai senatorius Wiley darys, tuomet gali
ma bus atleisti ir dėl to stačiokiškumo, šiurkštumo, ne- 
tašytumo, kuris pasirodė jo laiške.

Žiūrėsime!... • .
Perskaitę senatoriaus Wiley laišką, prisipažinsime, 

buvome neramūs: galvojome, o jeigu “D.W.” redakto
rius, “pakušintas” šenatoriško tono, ims ir paseks jį savo 
atsakyme, — kas bus? •

Bet redaktorius John • Gates nepasidavė “piktoms 
pagundoms” ir dėlto visas reikalas išėjo puikiai. Jis at
sakė senatoriui rimtai, mandagiu tonu, imdamas Mundto 
biliaus turinį punktas po punkto ir išrodinėdamas, kodėl 
“D. W.” ir progresyvioji Amerikos visuomenė prieš tą 
bilių kovoja. - ,

John Gates kaltina senatorių Wiley, kam jis taip 
greit atsisakė išklausyti kitus amerikiečius, kurie 
^am biliui priešinasi. Tik keturias dienas tedavė apklau
sinėjimams ir viskas baigta.

O kai dėl to, kad “D. W.” tam biliui priešinasi, tai 
redaktorius pabrėžė, kad jam priešinasi ir visa eilė kitų 
amerikinių laikraščių, tokie, kaip St. Louis Post-Dis
patch, Washington Post, New York Post, PM, Christian 
Science Monitor, New York Daily News,- Louisville 
Courier-Journal, Des Moines Register, ir kiti.

Tam biliui priešinasi tūkstančiai žymių Amerikos 
intelektualų, jam priešinasi ADF, CIO, nėtgi ir, Ameri
cans for Democratic Action — politinė organizacija, aš
triai nusiteikusi prieš komunistus. ;1 (

Savo, atsakymą John Gates baigia tuo, kad dar sy
kį ,ragina senatorių atmesti Mundto-Nixono bilių, prie
šingą Amerikos žmonių laisvėms ir šalies konstitucijai.

Jis taipgi reikalauja, kad šis jo, redaktoriaus Gates, 
atsakymas, būtų įtalpintas į “Congressional Record,” 
drauge su senatoriaus laišku.
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Tuščia Salė
Praėjusį šeštadienį prezidentas Trumanas sakė kal

bą Omaha, mieste, Nebraskos valstijoje. Ši jo kalba, pa
gal tūlus, buvo viena svarbiausiųjų; jis kalbėjo apie far
inas ir farmerius. . . <•

Viename niūjorkiškiame, laikraštyje. (“PM”) pir
madienį. buvo išspausdinta nuotrauka iš tos salės, kurio
je prezidentas kalbėjo. • j - . j

Kas gi pasirodo? Salėje, kur normaliai telpa 10,- 
000 žmonių, prezidento kalbos klausytis tesusirinko tik 
1,200, Kai žiūri į nuotrauką, .atrodo #et nejauku: visa 
didžiulė/ salė tuščia;'susirinkusi nedidelė žmonių “sau
jelė” *sėdi arti estrados! ............... < ;ų,. . <

Dabar įsivaizduokite, jei. ten būfų.$ąkęs kalbą Hęn- 
ry A.; Wallace.; Toji salė, tasai. Coliseum.as, veikiausiai 
būtų buvusi užpildyta ir žmonės būtų pasimokėję dargi 
brangią įžangą. . .. ...

Kur tik naujosios partijos*kandidatas vyko, kur .tik 
turėjo, masinius mitingus, beveik niekui; žmonės netilpo!

Ar dabar aišku, kam žmonės labiau pritaria? ’

KUR LINK ITALIJA?
Žurnalo “New Republic” 

korespondentė Claire Nei
kind sugrįžo iš Italijos ir 
rašo apie rinkimų rezulta
tus. Ji stebisi, kaip greitai 
amerikiečiai jau pamiršo 
Italiją. O, jos supratimu, 
laimėjimas rinkimų buvo 
tiktai pirmutinis susikirti
mas. Antrasis ir svarbiau
sias prasidedąs tik dabar.

Klausimas, • ji sako, ką 
duos naujoji Italijos vyriau
sybė? Ar krikščionys demo
kratai ištesės sudėtus rinki
muose pažadus Italijos žmo
nėms? ...

Ji sako: “Sudarymas Ita
lijoje naujos vyriausybės 
praleistas Amerikoje beveik 
nepastebėtas. Betgi tai yra 
vyriausybė, kuri, ne tik nu
statys likimą mūsų globo
jamos Italijos per ateinan
čius penkerius metus, ale 
dideliu laipsniu parodys 
stiprybę arba silpnybę mū
sų valstybės departmento 
politikos, kilimą ar smuki
mą europinio komunizmo, 
pasisekimą ar suklupimą 
Marshall Plano.”

Viskas priklausysią nuo 
to, ką naujoji de Gasperi 
vyriausybė galės nuveikti 
ekonominėje dirvoje. Pri
klausys nuo to, kaip toli vy
riausybė eis į ekonominį 
planavimą ir įvedimą val
džios kontrolių.

Krikščionių Demokratų 
Partijoje pirminis vaidmuo 
priklauso industrialistams 
ir stambiems žemės savinin
kams. Jie gi nenori ekono
minių reformų. Jie gi prie
šingi tokioms reformoms, 
kurios teigiamai atsilieptų 
į plačiosios liaudies ekono
minius reikalus. , , į...

Tą savo nusistatymą jie 
tuojau ir parodė. Prieš rin
kimus de Gasperi valdžios 
iždininku, sako Claire Nei- 
kind, buvo Luigi Einaudi. 
Tojie vietoje būdamas jis 
nusidėjęs bankierįams, in
dustrialistams ir stambiųjų 
žemių savininkams. Nuo jo. 
atsikratyta taip, kad jis ta
po išrinktas prezidentu, b 
iždininku pastatytas jų 
žmogus Giuseppe Pella.

Claire ir Neikind mano, 
kad valdžioje buvimas sau
jelės dešiniųjų socialistų pa
dėties nepakeis. Jie ten sė
dės be tikros galios. Svar
biausios kabinete vietos pa
silieka krikščionių demok
ratų rankose.

• Ką Italija laimės iš Mar
shall Plano? Per ateinan
čius metus ji iš Amerikos 
gaus už 700 milijonų .dole
rių, produktų. Tai beveik 
tiek pat, kiek iš Amerikos ji 
gaudavo iki šiol. Reiškia, 
Marshall .Planas daug ne
pridės.

Tiesa, Claire Neikind.sa
ko, su Amerikos pagalba 
Italijos pramonė jau atsta

Susirinkę gejžkęlių, . kompaniją ir, unijų viršin.mkąi kalbasi-ginčijaši dėl algų. , Iš 
kairės industrjjęs .^.ąvininkų .atstovai H. Ą. JBenton., .Qaniel Loomis ir H. A. Enochs. 

Seka unijų atstovai A. J; Glover, Alvanley Johnson ir David B. Robertson,

tyta iki 88 nuoš. 1939 metų 
gamybos. Bėda tik tame, 
kad “atstatymas nuėjo iš
imtinai į monopolistų sauje
lės rankas, kurie kontro
liuoja Italijos pramonę. Vis
kas. atiteko monopolistams 
Montecatini, Snia Viscosa, 
Pirelli, Ansaldo.”

Italijos žmonėms iš at
statymo teko labai mažai,— 
taip mažai/ jog, girdi, be
veik visur išgirsi pastabas, 
“prie Mussolinio buvo ge
riau.” ■

Korespondentė baigia:
“Amerika' pažadėjo ita

lams duonos, jeigu jie at
mes kairiuosius. Jeigu Mar
shall Plano terminui pasi
baigus jie tos duonos netu
rės — neturės reguliariškai 
ir pakankąmai, mes nebetu
rėsime kitos progos jiems 
pažadėti. Mes būsime išvyti 
iš Italijos satyrišku šūkiu: 
‘Jeigu mes neturime duo
nos, tai dėlto, kad ją mums 
pristatė Amerika.’ Ir tuo
met Italija ' duonos ieškos 
kitur.” 

ŽURNALO
ŠVIESOS No. 2

Jau gavome Amerikos 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidžiamo žurnalo 
Šviesos šių metų numerį 
antrąjį. Jame skaitytojai 
ras įdomių ir naudingų pa
siskaitymų. Plačiai rašoma 
apie padėtį Amerikoje ry
šyje su trečiosios partijos 
judėjimu ir Henry Wallace 
kandidatūra,

Apart eilėraščių, šiame 
numeryje randame R. Mi- 
zaross straipsnį “Henry Wa
llace.: Liaudies Draugas”; 
A. Bimbos— “Trečioji Par
tija Istorijos Šviesoje”; D. 
M. Šolomsko — “Chinija ir 
Jos Žmonių Kova už Lais
vę”; Jono Kaškaičio—“Tai 
Bent ir Demokratija”. La
bai įdomus Jono Šimkaus : rengti sielą tam amžinajam, i 
straipsnis “Lietuvoje. Kny-1 
gų Leidimas ir Jų Vaid-1 skyrimui (Darb., birž. 4 d.)
muo”, taip pat V. Mykolai
čio - Putino — “Pirmosios 
Knygos Reikšmė Mūsų Li
teratūrai.”

Dir

PAMOKSLAS IR PATARI
MAS METODISTŲ 
DVASIŠKIJAI

Clevelando smeton.
vos redaktorius teigia, kad 
daug geriau ir sėkmingiau 
kovoti komunizmą, jo visiš
kai nežinant ir nepažįstant. 
Jis pats savo nežinojimu 
didžiuojasi ir kiekviename 
Dirvos numeryje puikiai į- 
rodo. Karpius apie komu
nizmą priplepa tokių daly
kų, kokių komunizme visiš
kai nesiranda.

Karpius ragina ir kitus I 
eiti jo ignoracijos pėdomis,;
Jį labai supykdė metodistų i London.—Norvegija, Šve- 
bažnyčios kunigai, kurie'dija ir Danija “neforma- 
nusitarė komunizmą studi-! liai” tarėsi apie karinę san- 
juoti.Jų tikslai, žinoma, yra tarvę'su Anglija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*Trėč., Birželio 9, 1948

komunizmą kovoti, bet jie 
norėtų jį geriaus suprasti, 
kad galėtų geriau kovoti. 
Kaip ten nebūtų, svarbu, 
kad jie stengsis jį pažinti. 
O pažinę, gal ne vienas į jį 
įsimylės .

Tokių atsitikimų sviete 
būna.

Bet Karpius apie tuos 
metodistus rašo:

Ant kiek Amerikiečiai yra 
naivus parodo sekantis daly
kas, vienas iš daugybės jų 
keisto protavimo savybių.

Metodistų Bažnyčios Kon
ferencija, turėjus savo suva
žiavimą Bostone Gegužės 
pradžioje, užgyrė planą la
vinti Metodistų bažnyčios dar
buotojus komunizmo ideolo
gijoje, kad ją patyrę galėtų 
pasekmingai kovoti su komu
nistais šioje šalyje. Vietoje 
tiesiai ir atvirai išstoti į ko
vą prieš raudonuosius, kaip 
griovėjus ir metodizmo ir 
kitokių tikybų, šię dvasiškiai 
pasiryžo aikvoti laiką savo ir 
kitų savo darbuotojų, studi
javime komunizmo. . .

Metodistai Amerikoje turi 
apie 8,500,000 savo pasekė
jų. (D., birž. 4 d.)

SMAGURIAVIMAS IR 
SMAGURIAUTOJAI

So. Bostono Darbininkas 
turi skyrių “Kristaus Švie
soje”. Tarp kitko, ten už
tinkame tokį pamokinimą:

Juo daugiau mokysies, ma
no mielas, juo labiau pajusi 
žemiško buvimo niekingumą 
ir savo pačio menkystę. Bet 
jei galvosi apie amžinybės 
dalykus, pamatysi, kaip tavo 
sielą pripildys didžios ir kil
nios mintys. Tik religija, tik 
ji viena, pajėgia išrišti svar
biausius gyvenimo klausi
mus. Nes jei žemės gyveni
mas yra tik prisirengimas
amžinybei, tad tuoj suprasi, tys žmonės kalti, kad jie 
kad jo tikslas nėra paskęsti.permažai skaitė laikraščius 
ligi ausų smaguriuose, bet I įr knygaS; kad suprasti dar. 

. 7 . . bo žmonių reikalus, kaipvirsprigimtimam josios pa- m 1- 'reikia. Tokie žmones, ma
tomai, kad ir per ilgus me
tus buvo su susipratusiais’ 
darbininkais, bet per daug 
lengvai viską leido, kad ir 
skaitė, bet be atydos, be įsi
gilinimo į dalyką apie ką 
skaito. O gal gi ta knyga ar 
laikraštis negana * moka 
juos užinteresuoti? Iš pa
tyrimo žinau daugelį savo 
pažįstamų, kurie vargu 
bent vieną knygą būtų per
skaitę galas nuo galo . Jų 
knyga neužinteresuoja, ji 
jiems neįdomi. Tai gal gi 
tokiems reikėtų vėl iš nau
jo pradėti — per laikraštį 
smulkiai visa, tai aiškinti?

FAŠIZMAS
Kada fašizmas skleidėsi 

Europoj, tai tūli žmonės A- 
merikoj manė, kad jis Eu
ropoje ir pasilikis. Berods, 
čia, Amęrik.,net knyga buvo 
parašyta ‘Tt wouldn’t be 
here.”, Bet ką gi pieš mato
me šiandien ?. Mūsų garbin- 

i goję Amerikoje, Wall Stry- 
tui pasigriebus, valdžią. į sa: 
Vo- rankas,, fašizmas plečia
mas, ir saugomas visokiais 
gūdais.-,., (Karas su fašizmu 
buvo vedamas • baisiausias, 

i buvo ■ sakyta, kad fašistines 
i armijas sumušus, jų likučiai 
bus surasti ir išnaikinti, ne
žiūrint kur jie nesislėptų. 
Bet ką gi matome dabar? 
Kur tik Europoj kokį kara
lių ar turčių - fašistą žmo
nės priverčia pasitraukti 
nuo sosto ar atima jam po
litinę galią,, jie kuo grei
čiausiai bėga Amerikon pas 
savo kolegas — Wall, Stry- 
čio ponus. Čia gi tie “de
mokratai” ųuo Wall Stry- ■ 
čio anuos priima išskėsto-

Tuojau reikėtų pradėti 
nuo kunigų. Didžiausi pa
saulyje smaguriautojai yra 
kunigai. Iš visų lietuvių ku
nigų tik vienas kunigas 
buvo tikrai išsižadėjęs že
miškų turtų ir gyveno 
vargšo gyvenimu. Bet tai 
buvo jau labai, labai se
niai. Visi kiti,iki šiol buvę 
ir dabar esą lietuviški kuni
gai pirmon vieton stato do
lerį, o antron tikėjimą.

Darbininkas tikrai daug 
gero padarytų, jeigu pradė
tų platų vajų prieš lietuviš
kų kunigų gašlumą prie že
miškų turtų.

Anglai ir Skandinavai Da
rysią Karinę Sutartį

Man rodos, kad šiuo lai
ku ne gana smulkiai gvil
denami du klausimai mūsų 
spaudoje — laikraščiuose. 
Tiesa, tankiai suminimas 
fašizmas bei komunizmas, 
bet gal ne taip jie pastato
mi, kad mažai, arba visai 
neapsišvietęs darbininkas 
tai tinkamai suprastų? Ne
žinau, kiek tai jaučia mūs 
draugai vadai tankiausia 
sėdėdami redakcijose. Ne
užtenka gi parašyti, kad 
socialistinė santvarka yra 
geresnė negu kapitalistinė, 
ir baigta.

Man rodos, kad mūs laik
raščiai po Pirmojo Pasauli
nio Karo geriau, aiškiau — 
smulkiau apie visą tą aiški
no, negu dabar. Kaip jau 
sakiau, nežinau, ar mūsų 
redaktoriai ir rašytojai tai 
jaučia ar ne, bet mes, kurie 
diena iš dienos sueinam su 
darbininkais, tai jaučiame. 
Žiūrėk, žmogus, rodos, su
sipratęs, per daugelį metų 
priklauso prie pažangiųjų 
organizacijų, skaito pažan
giuosius laikraščius ir t.t, o 
betgi jo susipratimas visgi 
per- mažas, palyginus su ta 
eile metų jo buvimo organi
zacijoj ir skaitymo laikraš
čių. Geriausiai tatai patvir
tina jie patys savo elgesiais. 
Pavyzdžiui, nepavyko kat
ram organ, susirinkime 
kokį jo užmanymą prava
ryti, ir jo susipratimas su
degė — perpyko ir bėga pas 
savo politinius priešus-sme- 
tonininkus pasiskųsti dėl 
savo nepasisekimo organi
zacijoj, anų užuojautos ieš
koti ir t.t. Argi « tas nepa
rodo, kad tokie žmonės, ne
žiūrint jų ilgų metų buvi
mo mūsų organizacijose, 
dar nėra gana apsišvietę, 
išsimokslinę? . . . '

Kas kaltas dėlei to? Pa- 
kad jie 

mis rankomis ir ima šaukti 
per savo laikraščius bei ra
diją, kad atvažiavo iš Eu
ropos didžiausi “demokra
tai”, bolševikų nuskriausti 
ir t.t. Tiem parazitam ne
reikia jokių vizų, kvotų, 
imigracijos agentai jiems 
nekliudo. Jeigu katram to
kių parazitų nepavyksta 
pabėgti Amerikon, ir ten 
žmonės juos patraukia teis
man, kaip Michailovičių Ju
goslavijoj, Petkovą Bulga
rijoj ir t.t., vaje, vaje, kiek 
triukšmo, kiek protestų mū
sų “demokratai” siunčia. 
Bet mes negirdime tų “de
mokratų” triukšmo ir pro-, 
testų prieš fašistinio bude
lio Ispanijos Franko tero
rą, kuris kas dieną šaudo ir 
karia šimtais darbininkus; 
negirdime protestų prieš 
Chiang Kai-šeko terorą^ 

1 Chinijoj; negirdim protestų 
prieš Graikijos budelius 
monarchistus, šaudančius ir 
kariančius kas diena^Grai- 
kijos darbininkus. Dargi 
mūsų “demokratų” pasiųs
tas atstovas Graikijon “de
mokratas” (Griswold) vie
šai užgiria tas žudynes.
Tai kasgi pasidarė su mū

sų garsiomis frazėmis ir 
deklaracijomis už laisvę ir 
demokratiją visiems pasau
lio pavergtiesiems? Pasida
rė tas, kad valdančioji kla-f 
sė—turčiai turi eiti nub 
gražių žodžių ir deklaraci
jų ant popierio prie vykdy
mo jų gyvenimam, pasidarė 
tas, kad pavergti žmonės. 
atsisako gyventi po senovei 
—i gyventi' ponų vergijoj; 
pasidarė tas, kad Europos 
ir kitų kraštų žmonės, ku
rie kovojo per šimtmečius 
už savo laisvę ir lengvesnį 
gyvenimą, su pagalba So
vietų Sąjungos nugali savo 
vergėjus ponus; pasidarė 
tas, kad Amerikos piniguo
čiai priėjo prie to, kaįpjr^ 
jų pirmtakūnai Europoj ir 
kitur, jog atėjo laikas, ka
da jų vergai atsisako besi- 
tenkinti gražiais pažadais, 
taigi, piniguočiai dabar nu
sitraukia tas gražias mas- 
kas ir atvirai eina su mai^ 
šais pinigų ir vežimais 
ginklų savo klasės žmonėms" 
— karaliams ir ponams į 
pagalbą, kad kaip nors iš
gelbėti jų sostus ir dvarus 
nuo darbininkų ir valstie
čių. ■

' (Tąsa 5-tam puslp.)

Richard Gray, A F L Statybos 
ĄmatŲ Departmento preziden
tas, liudydamas bendruose 
kongreso ir senato -komisijų 
posėdžiuose reikalavo tuojąu 
panaikinti Taft-Hartley įstaty
mą. Jis- ypatingai pasmerkė 
tas Įstatymo dalis, kurios 
draudžia pikietuoū, organi
zuotą boikotą užstręikuotų 
prekių, draudžia streikuoti.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

t 3 sv • M

Jungtinėse Valstijose kas 
metai gema , apie 100,000 
pavainikių kūdikių.

Amerikietės Imasi Painių 
Mokslų ir Profesijų

Brooklyno Polytechnikos darbą dėl motinystės. Moti- 
Institute, aukštųjų techni- nystė mūsų šalyje vis tebe- 
kos mokslų mokykloje, šių skaitoma (neoficialiai) 
metų laidoje, iš 493 bai- prasikaltimu, už kurį tebe- 
giančių mokslą ir gaunam ■ baudžiame (taip pat neofi- 
čių laipsnius bus-14 mote- i cialiai) nedavimu darbo ar- 
rų.

Karo laiku iškeltas rei
kalas lavintu techniku, rei- C L- 7

kalas įtraukti moteris į tos 
rūšies darbus atidarė ir 
moterims duris į šią mokslo 
sritį. Moterys pradėjo mo
kytis aukštosios technikos.

. Pirm baigiam, sezono šioj 
įstaigoje tik keturios mote
rys buvo, baigusios mokslą 
ir gavusios laipsnius.

Šiemetinėse baigtuvių iš
kilmėse, įvyksiančiose bir
želio 9-tos vakarą, Brook
lyn Academy of Music, 14 
moterų technikos pionierių 
išstos lygiomis kartu su 
šimtais amerikiečių vyrų ir 
su premijuotais vyrais stu
dentais iš Palestinos, Indi
jos, Trano, Turkijos, Chini- 
jos ir iš kitų šalių atsiųs-; 
tais mokytis amerikinės 
technikos. Vien iš Indi jos į į^ių cieS"gtkų 
baigė mokslą 27 studentai, j - • 
Jie buvo atsiųsti valstybės 
lėšomis.

Pirmasis instituto įteikia
mas moteriai technikos | 
daktaro laipsnis atiteko 
Anitai Schick, 214 Colum
bia Heights, Brooklyne. Ji
nai mokyklą lankė kartu su 
vyru. Jos vyras Martin ir
gi gauna daktaratą kartu 
su ja. Tokiai porai, rodos, 
turės būti lengva suprasti 
vienas kito problemas ir su
sipratime sugyventi.

Kita moteris, Ann ■ Con
sol us, gaus orlaivinės inži
nerijos bakalauro laipsnį. 
Jinai lankė dieninius kur
sus. Edythe Crescenzo, lan
kiusi mokyklą vakarais, 
gauna atitinkamą laipsnį 
kitoje mechaniško mokslo 
srityje. .

Likusios H moterų gaus ą-a]gs šias problemas, 
meisterių laipsnius jvai-1 
riuose technikos mokslo | •
skyriuose.

Laipsniai, žinoma,

i ba išmetimu iš darbo. Tai
gi, teks kur kas daugiau 
trempti šaligatvius ieškant 
darbo vien dėl tos klaidos, 
kad užgimė moterimi. Kei
kės daugiau kantrybės,

Gavus darbą, nuoveikiai 
turės prilygti patiems ge
riausioms vyrų nuovei- 
kiams arba būti geresniais, 
kad gauti pripažinimą, iš
laikyti darbą.

Kita problema, kuri ne 
kartą pražudo pačią moterį 
arba jos darbą, o kartais ir, 
abu, yra ta, kad lavinto 
darbo darbininkai dar nė
ra pakankamai organizuo
ti. Dėl to jie neturi masės 
darbininkų užtarimo dar
bavietėje. Kaipo nesurišto 

i su šapos darbininkais, vie
nišo profesionalo darbas 

į ar šimtų ne
profesionalų darbininkų ša- 

; poje tebepriklauso nuo bo- 
■so malonės. Bosais, didžiu- 
I moję, tebėra vyrai. Tarp jų 
■ dar vis pasitaiko ir mūsiš
kėje sistemoje dar ilgai pa
sitaikys tokių, kurie moters 
darbą jungs su savo asme
niškais polinkiais.

Vyrai profesionalai vos 
problemos nesutinka. Di
džiuma padorių vyrų, 
spręsdami pagal save, nei. 
neįmato, kad tokia proble- 

I ma tebesiranda. Pirm orga
nizuoto darbininkų judėji
mo tokią problemą sutikda
vo ir eilinės darbininkės, 
bet unijinis judėjimas eili-i 
nes darbininkes nuo to pa- 
liuosavo. Reikia tikėtis, jog 
kartą įgijusios mokslą, pa- 

Įgelbstimos unijinio judėji- 
l.mo, profesionalės irgi nu-

| Sviestas išlaiko geresnį 
v .. . . . “ar skonį laikant dubioje svies-

neuztikrina lygios progos tinyčioje, paviršių užpylus 
gauti lygų darbą ar lygai cĮruskuofu vandeniu, 
užmokestį uz lygų darbą. 
Tačiau reikia tikėtis, kadį 
augantis darbininkų judė-1 
jimas; p r o g r e s yvėjantis 
unijizmas (nežiūrint reak
cinės tūlose unijose vadovy
bės) palaikys moteris tame 
principinių teisių gavimo 
procese. Palaikys dėl to, 
kad lygių progų į darbą ir 
lygios užmokesties gavimas 
moterims reiškia demokra
tinę lygybę, reiškia užtik
rinimą teisių visiems.
Ar Visos Išlaikys Kvotimą 

Praktikoje?
Pavykus baigti mokslą, 

tūloms dar ir su aukštais 
požymiais, norisi manyti, 
jog jos turi tai darbo sri
čiai polinkių ir gabumo. 
Tačiau iškovoti pripažini
mą praktikoje reikės gal 
dar daugiau ištvermės.

Moterys susitinka tūlus 
sunkumus-skerspaines, ku
rių nepasitaiko vyrams to
se pačiose darbo srityse. Ko
kios tos skerspainės?

Daugelin atsakingų dar
bų paabejos samdyti mote
rį, o pasamdytą paaukštin
ti vien dėl to, kad jai, kai
po moteriškei 
yra

Gera malta mėsa lygiai 
gera kaip 'kad tos pat rū
šies nemalta. Malta bus kur 
kas geriau negalintiems ge
rai sukramtyti.

daleistina
galimybe pertraukti

Miss Frieda Hennock, newyor- 
kietė advokatė, tapo nominuo
ta j federalę susisiekimų ko
misiją 7 metų terminui. Jei
gu senatas nominaciją užgir
ių, jinai taptų pirma moteri
mi viršininke toje tarnyboje.

H a rvard Universitetas 
atsisakė priimti į studenti
jos eiles Harriet Hunt 1847 
ir 1850* metais.

1878 metais atsisakė pri
imti 10,000 dolerių (tuomet 
žymus pinigas) už įsileidi
mą moterų į universitetą.

Didysis momentas “pritamsintas” Jurgiuku! Fine, ka
da jis, baigtuvėse vaikų darželio skyriaus “mokslo” 
greta moksleiviško rūbo, kepurės ir diplomo turėjo 
pasirodyti ir su “juoda akimi.” Iš visko matyti, jog 

jis nenusimena dėl to mažniekio, išsilaiko, kaip 
pritinka vyrui.

Moters Sveikatos ir 
Darbo Taupymas 
Nėra Nuodėmė

svei- 
naudingam 

nuodėmė. Tik 
taupyti laiko, 
ar nemokė jį
jį naudingai,

Pamatiniai Maisto 
Produktai

Taupymas moters 
katos ir laiko 
darbui nėra 
nemokėjimu 
tinginiavimu 
m u praleisti
prasikalstame prieš visuo
menę.

Buvo laikai, kuomet vis
kas, kas palengvino moters 
Skausmus, darbą ir gyveni
mą skaitėsi nuodėme. Tai 
buvo dvasiškijos valdymo 
■laikais.

Senovėje drausdavo pa
gelbėti gimdyvėms, leng
vinti joms skausmą. Skaus
mas esąs paties Dievo duo
tas pabausti moteris už Jie- 
vos nuodėmę, sakė jie. 
Sdien medikališkos pro- 

os geriausios galvos 
ijuoja, kaip išrasti mo

terims beskausmį gimdymą 
ar bent tuos skausmus pa
lengvinti. Šimtai gimdyvių 
išsaugomos nuo mirties 
įleidimu kraujo atpildyti jų 
prarastą laike gimdymo.

Seniau reikalaudavo, kad 
moteris gimdytų tiek vai
kų, kiek “Dievas duos.” Ta
čiau turtėms tas pats Die
vas jau seniai nebeduoda 
kas metai po vaiką, nes tai 
kenkia jų sveikatai. Ir dau
gelis prasilavinusių eilinių 
moterų gauna medikališkos 
profesijos patarimą ir prie
mones išvengti perviršiaus 
vaikų. Protiniai normališka 
moteris bando apsiriboti su 
tiek vaikų, kiek ji norma- 
liškose sąlygose gali žmo
niškai išlaikyti ir prižiūrė
ti.

Bendrai imant, didžiuma 
moterų jau išmoko taupyti 
savo sveikatą ir laika nau
dingiems visuomeniškiems 
užsiėmimams. Jos studijuo
ja ir gerina, greitina savo 
namu darbą, kad atlikusiu 
liuoslaikiu galėtų daugiau 
nudirbti organizacinio ir 
politinio darbo apsaugai 
taikos ir'laisvių.

M-tė.

. Kiekvienas suaugęs svei
kas žmogus turėtų gauti 
kas dieną sekamų valgių:

Pusę kvortos pieno (vai
kams reikia kvortos) arba 
pieniško valgio, kuriame 
suvartota tiek pieno.

Stiklinę aplesino sunkos 
arba ją pavaduojančių kitų 
vaisių: grapefruit, tomato.

Vieną žalią ar geltoną 
daržovę.

Vieną baltą daržovę.
Čielo grūdo košės ar ki

taip sudaryto iš čielų grū
dų valgio.

Mėsos arba paukštienos 
ar žuvies. Vieną kiaušinį 
ar bent viena kas antra die
na.

Šviest o. Neišsigalint 
sviesto, artimiausiu svies
tui yra oleomargarinas. Se
ka pynatų sviestai ir kiti 
riebalai.

Ir reikia gerti pakanka
mai vandens. *Valgantiems 
sriubas, žalius sultingus 
vaisius, geriantiems pieno, 
kavos ar kitų skysčių ma
žiau tereikia vien vandens. 
Valgantiems sausą valgį 
reikia daugiau gerti.

Sergantiems, aišku, 
ka rinktis valgiui tą, 
jiems nekenkia.

Virimui - kepimui lygiai 
tinka kenuotas pienas, kaip 
ir šviežias. Ir atsieina pi
giau. Tuose receptuose, kur 
reikalauja šviežio pieno, 
reikia kenuotą (evapora
ted) pieną atskiesti pusiau 
suįvandeniu.

ten- 
kas

Nežinojimo Įvestas 
Negeras Paprotys

D-re Baltrušaitienė Pateikė 
[domių ir Naudingų Pamokų

Atidarymo Lietuvių Kul
tūrinio Centro proga, greta 
kitų svečių, brooklyniečiai 
turėjome viešnią veteranę 
Amerikos lietuvių profesio
nalę ir darbuotoją daktarę 
Johanną T. Baltrušaitienę 
iš Pittsburgh,^Pa.

-
ft I

Ar prisimename, kad 
moteriai tapti prostitute 
turėjo bent du vyrai prie 
jos nupuolimo prisidėti. 
Kodėl jie nevadinami pros- 
ti tūtai s?

Mirtis yra 
m as gyvenimo.

Mirtis 
ginto j a.

Mirtis 
visų karų.

Mirtis
visų skausmų, 
vilčių ir garbių.

apvainikavi-

yra

yra

yra

svieto suly-

išlaimėtoja

palaidotoja 
skriaudų,

tas Vasiliauskas dainavo, o 
Frank Balevičius akompa
navo. Balevičius taipgi pa
skambino ir piano solo savo 
kūrinį Lithuanian Rhapso
dy ir kitus. Pagarbai mūsų 
viešnios jiedu savanoriai 
sudarė mums šią staigme
na.

Vakaro vedėja K. Petri- 
kienė, varde visų dalyvių, . 
įteikė viešniai atminčiukę- 
dovanėlę. Taipgi įteikta 
atminčiukė jos anūkei jau
nuolei Julijai. Daktarė jau
triai, trumpai ir kukliai 
padėkojo už atminčiukę, ša
ky dąm a :

— Juk ta dovana ne man. 
Tai darbui, kurį aš dirbau.

Darbo, tiesa, jinai yra 
nudirbus gražaus, nudirbus 
daug, neatlyginamai jokia 
dovana. Jis dirbta, anot jos, 
tam, kad ateityje žmonija 
geriau gyventų. Dirbta tuo

pasima- i sumetimu, kokiu dirbo mū- 
asme-Fortune žurnalas rašė 

1940 metais, kad tais me
tais, kai buvo parašyta 
mūsų Jungtinių Valstijų 
Konstitucija — 1879 me
tais — reikėjo 19-kos dar
bininkų dirbti žemės ūkyje 
išmaitinimui vieno miesčio- 
nies. Gi 1940 metais 19 
ūkio darbininkų pagamino 
tiek maisto, kad išmaitinus 
56 ne ūkio žmones čionai ir 
10 žmonių užrubežyje.

Johanna.

Kam nors pasiskundus 
skaudama galva, dažnai iš
girsi patarimus imti tą ar 
kitą vaistą. Ir kiek asmenų, 
tiek bus patarimų. O jei de
juojantysis yrą mažametis, 
nėgalįs ‘ apsiginti, tad jam 
ne kartą ir pradedama tuos 
visus nuodus kimšti į bur
ną.

Nieko . negali būti klai- 
dingesnio. Galvoskaudis ar 
koks kitas skausmas pasa
ko, kad kas nors, kur nors 
kūne yra bloga. Bet nepa
sako, kas ir kur bloga. O 
galvoskaudžiui ar kad ir 
skausmui bile kurioje kito
je kūno dalyje priežasčių 
yra šimtai. Nežinant tikro
sios priežasties, nežinome 
nei kurie vaistai būtų nau
dingi. Tadgi be nustatymo 
ligos priežasties imdami 
vaistus tik be. reikalo var
giname savo pilvą, o kai 
kada ir visiškai nuodijame.

t

Pagyvenę ir Sugyvenę
kur

p

Dr. J. T. Baltrušaitiene
Greta smagaus 

tymo ir draugiškų, 
niško pobūdžio pokalbių, 
birželio 3-čią turėjome pro
gą išgirsti ir vieną jos pre- 
lekcijų, kurių jinai turi 
gausą. Šioji jos •prelekcija 
kupina faktų apie pirmųjų 
Amerikos pionierių moterų 
pastangas siektis mokslo ir 
lygių teisių ir progų gyve
nime. Apsako apie jų su
tiktas kliūtis ir kaip, ko
kiais keliais jos ėjo, kokius 
kovos būdus vartojo, kad 
praminti kelią į šviesą ir 
laimę sau- ir mums, vėles- 
nėsėms moterų gentkar- 
tėms.

Bandymas apsakyti ke
liais sakiniais jos brandžią 
faktais ir jautrią savo po
būdžiu paskaitą, neleistų 
pakankamai vertingai ją 
apibūdinti. Tad tenkinsiuos 
tik priminimu, jog paskai
ta buvo gražaus būrio mo
terų ir vyrų ramiausiai iš
klausyta ir entuziastiškai 
palydėta ovacijomis.

Džiuginančiai nuteikė vi
sus ir tas faktas, kad mūsų 
veteranė daktarė tebesilai
ko geroje sveikatoje. Klau
santis jos parašytos ir gy
vai skaitomos paskaitos, 
švelnaus balso, gilios inter
pretacijos, paskaitytum ją 
už moteriškę pačiame gyve
nimo nuodarbiausiame lai
kotarpyje jeigu nežinotum, 
kad jinai praėjusią žiemą 
atšventė 75-tus savo 

Į nimo metus.
i Po paskaitos kas

New Yorkas, kai 
apšauktas šiokiu ir tokiu, 
tikrai gali pasididžiuoti 
mokančiais gyventi ir su
gyventi žmonėmis. Bent 
taip norisi spręsti iš to, kad 
42 poros išgyvenusių kartu 
po 50 ar daugiau metų da
lyvavo Grand Street Boys 
Sąjungos suruoštame auk
sinių sukakčių sulaukusiem 
bankiete.

Pokylio pyrago pjausty
tojais buvo Mr. ir Mrs. 
Bass, brooklyn iečiai,, se
niausia vedusių pora, išgy
venę kartu 65 metus.

— Kaip jums pavyko tiek 
išgyventi? — klausinėjo 
svečiai.

— Mes niekad nesibara- 
me, stengiamės vienas kita
me matyti tik gerą, — at
sakė vyras, 88 metų am
žiaus.
— Jis man visuomet pa-j paklausė, bene jinai

gelbsti stubos darbuose, —i pirmoji Amerikos lietuvių 
atsakė jo 84 metų “jaunu-| daktarė. Dr. Baltrušaitienė 
mo” žmona. atsakė, jog buvusi pirmoji

lietuvė daktarė pasaulyje, 
o amerikiečiuose ją, kaipo 
jaunesnę amžiumi, pralen
kė į profesiją tiktai du vy
rai lietuviai daktarai — 
Šliupas ir Graičūnas.

Po paskaitos turėjome 
gražų surprizą. Du gabūs 
dainos ir muzikos meninin
kai, sakoma,, buvę pittsbur- 
ghiečiai, suteikė mums dai
nų ir piano muzikos. Alber-

r

gyve-

nors 
esanti

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

žali žirniai su Salota
2 puodukai šviežių žalių 

žirnių
1 svogūnas
2 šaukštai sviesto
1 .puodukas supjaustytos 

salotos
pusė šaukštuko druskos 
ketvirtadalis šaukštuko

cukraus
1 puodukas vandens.

x Išvirk žirnius su vande
niu ir svogūnu. Baigiant 
virti įdėk sviestą. Kuomet 
žirniai bus gatavi, turėk 
nuplautą salotą, smulkiai 
supjaustyk (apie pusės cū- 
lio ilgumo), supilk prie žir-

Ji* KSiMl!

sų pirmtakūnai, ’ eidami 
erškėčiuotu keliu, kad pa
likti švelnesnį ir platesnį 
kelią mums. .

Gaila, kad tolokas plotas 
kelio skiria daktarę Baltru
šaitienę nuo skaitlingų pa
žangių ir veiklių rytiečių 
lietuvių kolonijų. Jos įmokė
tų panaudoti daktarės įgy
tą didį sandėlį žinių iš 
mokslo, literatūros ir asme
niškais pergyvenimais. Ži
noma, jinai savo žiniomis 
dalinasi > su r mumis visais 
spaudoje, vienok net jos pa
čios raštas negali pilnai pa
vaduoti jos asmenybes. 
Perduotas' jos pačios gyvu 
žodžiu' jos raštas įgyja gy
vybės, pajėgos, kuri dalinai 
prarandama eiliniame skai
tyme.

Dėkingi daktarei už mū
sų atlankymą ir paskaitą, 
linkime geros sveikatos. Ir 
laukiame, kad ateityje ir 
vėl mus atlankytų.

Po paskaitos ir dainų, 
prie gėlėmis papuoštų sta
lų, moterys pavaišino visus 
arbata ir skaniais, pagal 
savo geriausius receptus, 
keptais skanumynais.

.»■ m
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nių ir pavirink porą minu- 
tų. Reikia saugoti ngpervi- 
rinti salotą, nes perdaug 
suvirus prastai atrodys, o 
ir nereikalinga daug virin
ti. Dabar gali užpilti sal
džios Smetonos ir duoti val
gyti.

ttern

k 1■so 73P Ar1

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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— Man reikia į metro, bijau paveluo-

LLD 10-TOS APSKRITIES 
REZOLIUCIJOS

Suvažiavimas įvyko 30 
gegužes, Detroit, ir priėmė 
k am as rezoliucijas:

Uja Erenbarg—

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS 
3-30-48 —59— y • * ’ J v • t Vertė K- BARTKUS

1 s t o rmc A py scuta

Užbėgo Pjeras. Skubėjo viską išpasa
koti — vakare įmonėje susirinkimas, 
darbininkai neramūs. Aišku, Pjeras pa
seno, bet jame tebepasiliko pietiečio verž
lumas; jis buvo įvykių sukrėstas; nieko 
nepajėgė išpasakoti iki pabaigos; visą 
laiką įjunginėjo ir išjunginėjo priimtu
vą; rėkavo:

— Viskam yra ribos! Dabar jie nega
li trauktis: toliau — pražūtis. ..Ir vis 
dėlto būgštauja! ... Ar tu skaitei Viaro 
straipsnį? Gėda! Tačiau darbininkų kla
sė...

Andre jį pertraukė:
— Svajotojas! O aplamai aš nieko ne

suprantu. Kaip visuomet... Tu ką — 
nori karo? Juk ir karas-mėšlas. Versalio 
galerijos paveiksluose — karvedžiai, vė
liavos, debesys. O iš tikrųjų — purvas, 
utėlės. Nežinau iš tiesų, kaip gyventi... 
Tau gera. Tu, pirmiausia, turi...

Jis užrietė didelį sukempėjusį pirštą.
— ... Anjesą? Antrą, sūnų. Trečią, 

kas vadinama idealais. O mano gyveni
mas tuščias, ak, kaip tuščias!

— Tu turi meną.
— Meną? Tai, Pjerai, tik žodžiai. Oras 

nepalankus. Aš vakar gavau iš tėvo laiš
ką, klausia, kas girdėti apie karą, — 
jam tat dėl obelių reikią žinotu Na, o 
man dėl paveikslų. Ir neturiu ką pasi
klausti. Jeigu dabar ir išsitektų, po me
tų arba dvejų vėl pradėtų... O tu nori, 
kad aš gyvenčiau menu! Viskas turi su
sigulėti. Tam reikia daug laiko, laba) 
daug. Aš šiandien nužiūrėjau pypkę, 
nuostabią^ visos gyslelės eina į viršų. Ar 
tu žinai, iš ko ji? Iš nudžiūvusio šilojo 
šaknų. Supranti? Jis šimtą metų išgulė
jo žemėje. O Čia kas? Streikai, demons
tracijos, Hitleris klykia, kažkokie sudė
tai, ir, atseit, sėskis, piešk klasikinius 
paveikslus! Aš tau sakau — mėšlas!

Dabar ne Pjeras — jis šoko prie ra
dijo, ir Pjeras jį sulaikė:

— Dar anksti. Pranešimai bus po dvi
dešimties minučių.

Andre negalėjo prisipažinti, kad Jam 
neįdomūs Romos ir Vašingtono atsilie
pimai apie Čemberleno kelionę, kad jis 
laukia ko kito: šią aistrą — vakarais 
kląusytis Žanetos — jis išsaugojo dvejus 
sunkius, neramius metus. Jis jos nematy
davo, nežinodavo jos sielvartų, ji visuo
met jam būdavo vienoda. Taip, tiktai ji 
ir nesikeitė tame pamišusiame pasauly.

— Aš bijau pražiopsoti... Pradžioje 
jie duoda reklamas. Bet tai neilgai.. .

Radijas tylėjo. Žanetos nebuvo. Ir tai 
Andre atrodė pats baisiausias ženklas.
Jis tarė Pjerui:

— Nesusitarė...
— O aš bijau, kad Daladje susitars...
Jie ne tą patį galvojo, ne to paties 

baiminosi. Vietoj įprastinės programos, 
vietoj gilaus Žanetos balso skambėjo me
tronomo smūgiai, sausi ir negailestingi; 
nuo jų paskaudo galvą. Ir staiga abejin
gas balsas:

— Karo prievolininkai A ir B rai
džių ...

Andre nudžiugo: kažkas nukrito nuo 
pečių! Dabar už jį galvos kiti.

— Tai bent pokštas!... Vadinasi —- 
kariausime . . .

jis nesiklausė Pjero samprotavimų, jo 
įrodinėjimų, ginčų su pačiu saVim, pri- 
sipažihimų. Vis ta pati, taip gerai pažįs
tama gatvė; priešais balkonėlyj gėlių 
vazonėlis; išblyškęs, silpnas mėnuo švie
siame danguje. Andre suprato, kad jam 
visas tas laikas buvo tik kankinanti 
paužą: nuo birželio dienų su raudono
mis vėliavomis, nuo nakties, kada suko
si karuselė, ligi metronomo dūžių, ligi 
trypimo po langu, ligi mobilizacijos. Ne
žinoti, neatminti, negalvoti. Valandėlei 
suspaudė širdį: kas nutiko Žanetai?... 
Bet ir šis ilgesys jau buvo bejėgis: vis
kas krito, sukosi, nyko. Jis išėjo drauge 
su Pjeru. Prie vartų verkė moteris. Pra
ėjo atsarginiai su čęmodaniukais; dai
navo “Marseljietę,” paskui “Internacio
nalą.” Pjeras vis tebesvarstė. Mėlynos 
švieselės. Šilta vasaros naktis. “Rojus' 
įsimylėjusiems,” netikėtai pagalvojo An
dre ir vėl pamatė Kontreskarpo aikštę 
Šventės naktį. Šviesos, šviesos ...

ti. Iki pasimatymo, Andre.
Pjeras pasakė, bet nenuėjo. Žodis “iki 

pasimatymo” sudrumstė abu. Andre 
žvilgterėjo: nebebuvo Pjero tėvo, Pjero 
inžinieriaus, visų tų pokalbių apie De- 
serį, apie socialistus, ,apie karą. Priešais 
jį stovėjo mokyklos draugas, išdaiginin
kas ir svajotojas, kuris kažkada siūlė 
dvylikamečiūi • Andre vykti į Grenlandi
ją. Ir Andre tarė:

— Prisimeni, tu norėjai į Grenlandi
ją? Banginių. Juokinga! O tave, tur būt, 
irgi pašauks. Išmuš mus, kaip muses, 
tatai neabejotina. Panašiai, kaip Ver
dene, tik dar iš oro . .. Bet tai nesvar
bu. Gerai, kad laukimas, baigėsi: taip 
ilgiau negalima gyventi. Dabar kažko
kia atomazga. Yra eilėraštis, nežinau, 
kieno: “Apgautai leista man numirti...” 
Bet ar tu supranti, kas juokingiausia? 
Tai atsitiko seniai; mūsų kavinėje prie 
manęs atsisėdo vokietis, klasiškas—akys 
mėlynos, sprandas visas nuskustas. Ma
niau —emigrantas, ne, vokietis kaip vo
kietis. Žuvimis domėjosi. Jam patiko 
mano peizažai. Jis tuomet pasigėrė ir ti
kino, kad karas tikrai įvyksiąs ir kad 
vokiečiai sudaužysią Paryžių. Keistuo-
lis! Man juokinga, kad jį, tikriausiai, ir
gi pašaukė. Vadinasi, jis — prieš mane! 
Na, argi ne mėšlas? Tačiau aš, Pjerai, 
laimingas, kad tai baigėsi. Karas — tai 
karas... ’ *

Jis atsisveikino.
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Breteilis vos laikėsi ant kojų; jo akys 
buvo paraudusios nuo nemigo naktų. Jį 
palaikė geležinis kūnas ir valia: bet ku
ria kaina reikia pasiekti kompromiso. 
Su Vokietija galima susitarti. Svarbiau
sia' :— nutraukti paktą su Maskva. O 
įvykiai greitai plėtėsi; Hitleris laukti 
nenorėjo; “taikos angelas” veltui skrai
dė viršum sumišusios Europos; Prancū
zijoje Liaudies fronto mohikanai reika
lavo spirtis. Breteilis rašinėjo straips
nius ir atsišaukimus, tarėsi su diplo
matais, mokė “ištikimuosius,” o per ge
nerolą Pikarą vadovavo štabams.

Paryžių užtemdė. Ir tamsoje zujo Bre- 
teilio patikėtiniai, patardami arba pju
dydami :

— Čekoslovakai patys kalti. Karo nori 
turtingi žydai.

— Mandelis už karą. O jo tikroji pa
vardė Rotšildas. Benešąs jam sumokė
jo ... O mūsų vaikus varo į skerdynes!

— Vokiečiai turi šimtą tūkstančių 
lėktuvų. Jie pirmąją dieną sudaužys Pa
ryžių.

. .v ’ U v ’• Rytų stotyje viešpatavo sąmysiš; nuo
latos išeidinėjo traukiniai su atsargi
niais. Kai kurie kilnojo kumščius, daina
vo, šokinėjo: “Reikia parodyti vokie
čiams, kad ne visi pilvais šliaužioja.” 
Kiti niūriai murmėjo: “Kuriam gi galui 
mums lįsti? ...” Moterys verkė. Čia bu
vo gera dirva fašistams; jie kalbėjo, jog 
mobilizacija esanti paskelbta neteisėtai, 
jog čekoslovakai patys nutraukę sutartį 
ir prancūzams nusispjauti į juos.

Kaip ir Ispanijos karo pradžioje, Pa
ryžius pasidalino į du lagerius. Elizie
jaus Laukuose triumfavo “taikos mei
lė”: keikė karo baisybes, šaukėsi huma
niškumo, netgi “brolybės.” Žmonės grei
tai ėmė pamiršti ne tik savo neseniai 
kalbėtus žodžius, bet ir.savo biografijas, 
luomų tradicijas, kastos mitus. Buka 
neapykanta “tinginiams” (taip fašistai 
tebevadino darbininkus) pasirodė stip
resnė už viską. Kolonijų karininkai, 
įvykdę kampaniją Rife, sauvaliauto j ai, 
už menką nusikaltimą atidavinėję su
šaudyti kareivį, dabar priesaikavo, kad 
niekas negalįs pateisinti kraujo pralie
jimo. Aakademikai, dar vakar išdidžiai' 
kalbėję apie “nenugalimąją Prancūzi
ją” gyvenę maršalo Fošo citatomis, 
tvirtino, jog kariauti negalima: užtektų 
vokiečiams pūstelėti, ir, kaip kortų na
melis, subyrėtų<iša Mažino linija. O lo- 
taringietis Breteilis, kuriam gražiausia 
jo gyvenimo valanda buvo prancūzų bū
rio įžengimas į Mecą, sakė: “Sienų klau
simas yra antraeilis dalykas, palyginus 
su mūsų vakarietiškos civilizacijos gyni
mu nuo bolševikų.”

(Bus daugiau)

HENRY WALLACE IR 
TREČIA PARTIJA

Rezoliucija
, Kadangi mirus prez. F. D. 

Rooseveltui demokratų partiją 
užvaldė pietinių valstijų bar
benai, kurie sykiu dirba su 

'dabartine republikonų diduma 
kongrese,

Kadangi, toks bendras ne- 
partijinis darbas tų dviejų po
litinių, būk tai savistovių, gru
pių t— demokratų ir republi
konų, įvedė kuoplačiausiai 
persekiojančias pri c m o n e s 
prieš darbo liaudį, bilius, ku
rių užduotis yra sugriauti uni
jas, kad panaikinus pasiprie
šinimą kuodidesniam dirban
čios liaudies išnaudojimui,

Kadangi, ta pati koalicija 
republikonų ir-demokratų de
da kuodidžiausias pastangas, 
kad sukėlus naują pasaulinį 
karą, ginkluodama visas fa
šistines valstybes, kaip tai 
Graikiją, Turkiją, Iraną ir ki
tas, išeikvodami bilijonus do
lerių ii- našta guli ant dirban
čios liaudies pavidale aukštų 
kainų, stoka gyvenimui butų

•ir kitų gyvenimo apsunkink 
mų,

Kadangi, tų dviejų partijų 
prižadai būk tai liaudies ge
rovei, tai tik dūmai į akis, 
kad tuom liktųsi apgautais 
piliečiai ant toliau, žuvavimas 
drumstame vandenyj, nes pra
eityj prižadai liaudies gerovei, 
civlių teisių, liekasi tik tuščias 
balsas tyruose,

Ir kadangi, pasirodžius 
Progresyvei Partijai ant are
nos mūsų politinio veikimo po 
vadovyste Henry A. Wallace, 
pasekėjo F. D. Roosevelto, ku
rio žygiai ir1 užduotis likosi 
kaipo paveldėjimas tęsti to
liau FDR progresą linkui ge
rovės dirbančios liaudies ir 
smulkiųjų pramonininkų,, pa
gerinant abelną padėtį tų, ku
rie išauklėja krašto turtus ir 
pakelia jo gerovę, vengiant 
saužudingų karų,

Todėl—mes, 10 LLD apskri
ties suvažiavę delegatai, nu
tariam, kad mūsų . užduotis 
Michigan valstijoj yra rėmi
mas Progresyvės Partijos su 
Henry A. Wallace vadovybėj 
ir kad visi lietuviai Michi
gan valstijos, po visas lietu
vių apgyventas kolonijas, dė
tų kuodidžiausias pastangas, 
kad Progresyvė Partija, būtų 
šį rudeni laimėtoja.

Dar nutariam, kad kur tik 
randasi lietuvių, kad imtų 
greitus žygius sutvėrimui visų 
lietuvių balsuotojų kliubų; po
litinių kliubų rėmimui Pro
gresyvės Partijos.

Resolution on the Mundt Bill
WHEREAS: The Mundt 

Bill (1,1. R. 5852) known as 
the Subversive Activities Con
trol Act of 1948 is the work' 
of the Committee on Un- 
American Activities, and

WHEREAS: The Mundt Bill 
is an exact pattern of the 
laws that were enacted by 
Hitler and the Nazis in the 
period from 1933 to 1941. It 
is an attempt to replace con
stitutional democracy, with a 
fascist state, and

WHERESAS: The bill pun
ishes as a crime, any person 
or organization of persons 
who believe in any form of 
change in America. It would 
ęncompass as criminal the 
Wallace Third Party move
ment, the entire trade union 
movement, the Negro people, 
and all progressives who 
struggle for social betterment. 
It vests the drastic power of 
punishment- and imprisonment 
for political, social and eco
nomic beliefs in one official 
of government without any 
legal criteria and without the 
semblance of an American 
trial. It takes ąway from the 
American people the right to 
work for government, the 
right to use the mails, the ra-

dio, or to leave the country. 
It creates a vast cpncentration 
camp out ofx which none may 
escape except those who con
form to the will of the Com
mittee and the Attorney Gene
ral, and

WHEREAS: All persons 
and organizations of whate
ver creed, race, or political 
persuasion who believe in the 
Constitution, who believę in 
democracy, who, are opposed 
to fascism, must see to it 
that this bill does not become 
law. If this bill becomes the 
law of the land, the Consti
tution will no longer exist ex
cept for historical purposes. 
Swarms of police spies will 
pry into our homes and into 
our lives. The vigilantes, the 
Ku Kluxers, the native fas
cists, await the passage of 
this bill as the go ahead sign 
for their activities,

BE IT RESOLVED, that the. 
Mundt Bill shall be defeated, 
that no police state shall 
ever come to America, and 
that for that purpose, we 
shall use all our energy and 
all our effort to see to it that 
the measure is defeated in 
Congress.

★ ★ ★
Federal Com. Com. 
Washington, D. C.
Gentlemen:

We — American Lithuani
ans at’ our conference of 
American Lithuanian Literat
ure Society of State of Michi
gan hereby lodge a charge to 
your body against the Radio 
stations WJBK, and W J L B 
for discriminating against mi
norities.

We are aware of the fact 
that you have no power to 
issue order to them to desist, 
but we do know that you have 
the power to refuse the li
cense to the above stations for 
renewal when same will come 
up.

Our charge of discrimina
tion is that ’ the above sta
tions banned language pro
grams of the different na
tionalities in our city- of De
troit, Mich., which we con
sider as educational and estet- 
ic and cultural value, there
fore by banning the language 
programs those stations have 
deprived the minorities of 
city of Detroit of great cult
ural value which they derived 
through these programs.

Hereby we ask you, Gentle
men, when the renewal of the 
licenses for the above men
tioned stations comes , before 

t^ou, that you will take pur 
protest into consideration and 
for such discrimination of mi- 
noritięs you wilt act accord
ingly.

Respectfully yours, 
on behalf of the Michigan 
District of American Lith- 

1 uanian Literature t Society 
JOHN DANTA.

7438 American 
Detroit 10, Mich.

Budapest, Vengrija. — 
Kardinolas Mindszenty šau
kė katalikus neskaityti val
diškų partijų laikraščių ir 
nesiklausyti jų radijų.

Muroc, Calif. — Sudužo 
naujas, greičiausias rakieti- 
nis Amerikos bombanešis 
YB-49; užsimušė 5 lakūnai.

VICTORY INN
Crystal Beach’s Labiausia

Modeminis Viešbutis
Randasi ant, kvanto

Lake Erie
Gražiajai praleidimui vaka
ru, week-ends ir vakacijų

(Privatinis parkinimas)
Prašome rašyti—

Merkis Brothers
P. O, BOX 80

CRYSTAL BEĄCH, 
ONT., CANADA

Pavargusioms Kojoms

Geriąusia yra pakaitinti 
karštame vandenyje, ap
šlakstyti šaltu, nusausinti. 
Po tokios maudynės ištrin
ti su alkoholiu arba su 
witch hazel ar kojdu kitu 
raminančiu ir džiūstančių 
skysčiu. Tam nudžiūvus, 
apdulkinti, aptrinti su bo- 
rię acid. Boric acid mažina 
įdegimą - karštį ir be alko
holio, palaiko kojas sauses
nėmis; saugo nuo niežulio.

Portland, Ore. — Iš nau
jo pakilęs Colombia ir Wil
lamette upių potvynis grę- 
sia išlaužti krantų užtvan
kas ir užlieti Portlando 
miestį.

.. j y -; - j■/ ą r; J f WĮnMĮpįĮIllĮBF-- 

z

Brangus ir Pigus

Daug elio pagyvenusių 
žmonių sistema nebegali su
virškinti galvijinių riebalų. 
Dėl buvimo primaišytų val
gyje riebalų ar kepimo rie
baluose valgių jie kenčia 
galvoskaudžius ir visokias 
skilvio bėdas. Sviestas lie
kasi veik vieninteliu jiems 
tinkamu riebalu. Nelaimei, 
sviestas dabar labai bran
gus. Tačiau vis vien piges
nis už vaistus ir už ligą.

Cleveland, Ohio. — Pata
riamoji rendų komisija mo- 
jasi pakelti butų nuomas 5 
iki 10 nuošimčių.

Baltimore, Md
KVIEČIAME VISUS Į DIDĮJĮ 

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI
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Kuris Įvyks Sekmadienį

Biri. 13 June
Kardash s Park, Evergreen

Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 
įvairių pasilinksminimų

i - .

Atvyksta Philadelphiečiai
Šiame piknike dalyvaus (daug philadelphiečių. 

Turėsime malonių pasimatymų su jais.

Puikios Maudynes
Kurie norėsite galėsite pasimaudyti ir tuom pat 

kartu pasilinksminsite piknike.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
* •

Bušai veš į pikniką sekamai:
1) Nuo lietuvių salės, 851 Hollins St., 11 A. M.; nuo 

Dillon ir Robinson St., 11:30 A. M.
2) Nuo Lietuvių salės 1:00 P. M.; nuo Dillon ir 

Robinson Št. 1:30. P- M. Busais važiuojant į abi pusi ir 
įžanga į pikniką—vienas doleris. Kurie važiuos ma
šinomis, įžanga 25c.

KELRODIS: Eastern Ave. iki Josenhans Corner; suk 
po dešinei į Back River Neck Rd.; pavažiavus 4 mylias, 
dešinėje pusėje kelio matysite “Evergreen,” sukite po 
dešinei ir važiuokite tiesiai iki parko.

f
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RONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BAELAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

- 1 Į r;... .j —... • i' r-----  T t

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-* Tree., Birželio 9,

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

\ T
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.



DAUGIAU DISKUSIJŲ IR 
ŠVIESOS

(Tąsa nuo 2 puslapio) ,
Juk reikia būti paskuti

niam neišmanėliui, kad ne
matyti ir nesuprasti, kas 
darosi Europoj ir kitur. Jei
gu ne Amerikos pinigai ir 
ginklai, Europa jau seniai 
būtų apsidirbusi su savo iš
naudotojais. Europos žmo
nės žino, Chinijos žmonės 
žino, Indo-Chinijos žmonės 
žino, žino ir visi pavergtieji, 
kad jie šaudomi “demokra
tiškos” Amerikos šautuvais.

Reikia tikėtis, kad ne po 
ilgam visų kraštų paverg
tieji žmonės žiūrės į Ame
riką, kaip į didžiausį prie-
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Pittsburgh, Pa. PAKISTAN
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LAHORE

KARACHI

MOHAMMAD ZAFRULLA KHAN [|

PM/SMN

apščiai žmonių 
tėvų, brolių, 
vaikų kapus, 
iš mūsų eilių

Čia jau guli šimtai 
Daugelio kapai ap-

f------ ~
U.N- Facts and Faces

PESHAWAR

QUETTA

Suprantama, Amerikos 
ponų pirmtakūnai Europo
je ir kitur, nepaisė kaip a- 
pie juos manė jų vergai; 
jie nebegalėdami anuos ap
gauti, nusimetė savo “de
mokratiškas” kaukes ir 
griebėsi atviros ir kruvinos 
diktatūros - fašizmo. Taip 
lygiai elgsis ir Amerikos pi
niguočiai; čia fašizmas bus 
dar1 žiauresnis, nes čia tur
čiai turtingesni, negu Euro
poje’ Istorija mus mokina: 
juo valdančioji klasė tur
tingesnė, tuo ji atsparesne 
ir žiauresnė. ,

Taigi, matant, kaip mūsų maldas ir prakalbas, 
išnaudotojai organizuojasi 
ir rankioja po visą pasaulį i 
savo narius fašistus - ponus ! ’’ė Feliksas Gustys, apie 
ir gabpna juos čia — buria 
į vieną centrą, argi ne lai
kas ir mums, darbo žmo
nėms, tam nors dvasiniai j 
daugiau stiprintis?

Panevėžietis

VISOKIOS ŽINIOS
Gegužės 30 dieną į Lietu

vių Tautiškas Kapines, West 
View susirinko 
aplankyti savo 
seserų, mylimų 
kurie jau yra 
išsiskyrę, 
lietuvių.
augę žolėmis, niekas jų ne
aplanko, neprižiūri, tai gaila!

Kapinių nariai apsikeitė da
limi žemės su Westview Parko 
korporacija, kuri pasiims že
mesnę dalį, jai reikalinga, o 
kapinių bendrovei suteikė 110 
pėdų ilgio geresnės vietos. 
Dabar eina nukasimo ir suly
ginimo darbas. Tas kainuos 
kelis tūkstančius dolerių.

Todėl, komitetas buvo susi
rinkęs ant kapų ir į bendrovės 
narius kreipės, kad sukėlus pi
nigų, idant kapai būtų gra
žiau prižiūrimi. Susirinkimas 
buvo tvarkus ir parodyta no
ro padėti komitetui pravesti 
jo pageidavimus.

BiWW

Philadelphia, Pa
>

Atsilankius

BUSAS J BALTIMORĖS 
LAISVĖS PIKNIKĄ

Ateinantį sekmadienį, 13 .d. 
birželio, 735 Fairmount Ave., 
Phila., 8:30 vai. ryte išeis bu- 
sas ir sustos; pietų dalyj pas 
Tureikius, 143 Pierce St., ir 
paims kitus žmones.

Dėl busų kreipkitės prie Tu- 
reikienės, 143 Pierce St.—Tel. 
De. 4-4026, ir žalnieraitienės, 
1009 Jackson St. — Tel. He. 
8-7226. Kom.

grįžo Jonas 
taipgi

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

. Tel. MArket 2-6172

Iš Floridos 
įSarpanskis su žmona, 
I Armonavičiai, kurie ten išbu-
vo nuo gruodžio mėnesro. 
Sarpanskis turi užeigą North 
Sidėje, ir namą Floridoje.

D. P. Lekavičius.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Montreal, Canada

BAR & GRILL

A

M. Karalevičienė, tai 
ir žodžių išreikšti kaip 
save atsi rekomendavo 
ir meniškai puikiai pa- 

vaišėmis. žinoma,

Gegužes 31 d.,*North Si- 
d ėję, Amerikos Legiono orga
nizacija apvaikščiojo paminė
dama žuvusius kareivius, kaip 
Pirmame Pasauliniame Kare, 
taip ir Antrame.

Su muzikos benu perėjo ke
lias gatves, o vėliau apsistoję 
ant Franklin gatvės, laikė pa-

Pora savaičių atgal pasimi- 
~ ‘ ; 70

metų. Vėlesniu laiku gauda
vo senatvės pensiją. Su žmo
na buvo atsiskyręs. Paliko 

įsūny ir dukterį, bet vaikai at- 
įsisakė tėvą laidoti, tai. miestas 
i palaidojo.

Jeruzalė. — Žydai Irgun 
kovūnai ketino nedaryti pa
liaubų su arabais, iki arabai 
pertrauks apgulą prieš Je
ruzalę.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

O

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

, (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
(rko jūs’ reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC. • ; ■

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
. , K Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

Telefonuokite dieną ar naktj
EVergreen 7-4774

Naujai išdekofuota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

/ » V O t . * • ( f

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

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

Pakistan, a member of the British Com
monwealth of Nations, consists of two areas 
embracing portions of a number of pre
dominantly Moslem provinces in the north
west and northeast of India and ž few of 
the native States. With about 350,000 square 
miles and a population over 75,000,000, 

Pakistan was born on 15 August 1947 as a result of the partition of 
India after nearly two centuries of British rule. It has an unusually 
wide range of minerals and its dhief industries are agriculture, cotton 
mills, woodcarving and metal works. H. E. Mohammed Zafrulla 
Khan represented Pakistan during the General Assembly. Its 
flag has a white band and a green field with a crescent and a star.

KALBĖS SENATORIUS 
GLEN H. TAYLOR

io,

Senatorius Taylor 
lojalus Wallace 

Jei jie-

Detroit, Mich
Smagus Pažmonys.

Gegužės 29 d. šios kolonijos 
progresyviai lietuviai turėjo 
puikų pažmonį Point St. Char
les svetainėj. Drg. J. Braknio 
iniciatyvo buvo suorganizuotas 
gražus kolektyvas, kuris prieš 
vakarienę ir laike vakarienės 
puikiai pasidarbavo ir nuošir
džiai priėmė svečius. Vyrai, ku
rių tarpe buvo dd. A. Liokaitis, 
J. Kukenis, J. Petrauskas ir J. 
Braknys, tikrai nuoširdžiai 
darbavosi, o apie šeimininkes, 
kuriomis buvo dd. O. Balčiūnie
nė ir 
trūksta 
puikiai 
skaniai
ruoštomis 
nemažai joms teko ir pasidar
buoti ir nežiūrint įdėto didelio 
darbo, jo§ atrodė gana apsuk
rios, nepavargę, malonios ir 
lipšnios.

šį kartą iiz publikos buvo ga
na daug, o kas svarbiausia, tai 
visi atrodė gana gerame ūpe 
ir linksmai laiką praleido ir 
pasišoko prie dd. Adomonio ir 
Roselio gražios muzikos. Sve
čiai* o ypač mūsų biznieriai la
bai gausiai parėmė ir finansi
niai, kur padengus išlaidas, ti
kiu, atliks gražaus pelno ir ap- 
švietos darbui.

Tiesa, negalima pamiršti 
mūsų biznieriaus drg. J. Rute- 
lionio, kuris dėl kiekvieno lie
tuviško parengimo kuo nors 
pasiaukoja, ar tai kilbasų pa
daryme, ar tai kumpių iškepi- 
me ir panašiai.

Linkėčiau, kad panašių va
karienių būtų surengta dau
giau.

Mūsų Ligoniai.
Gegužės 23 d. apsirgo drg. M. 

Tamašauskienė. Jos ligos prie
žastis buvo, sekanti: Pasilenkė 
nuo žemės ką paimt ir taip per 
strėnas nuskaudėjo, kad nega
lėjo' atsikelti ir po šiai dienai 
ligonė jaučiasi dar gana- silp
na, prie to, dar ir šaltis užpuo
lė.

Gegužės 25 d. drg. Kielienei 
buvo padaryta operacija ant 
šono. Ligonė randasi “Daktarų 
Ligoninėje” — 6481 Gote Dės 
Neise Rd., kambario No. 6.

Abiejom ligonėm linkiu grei
tai pasveikti. Rep.

New York. — Gen. Eisen
hower užėmė Columbijos 
Universiteto prezidento vie-

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Chryslerio Darbininkai Iškovo
jo Algų Pakėlimų.

Po 16-kos dienų streiko 75,- 
000 Chryslerio darbininkų grį
žo darban iškovoję pakėlimą 
algų ant 13 centų į valandą. 
Be to, naujame kontrakte įra
šyta ii- keli kiti naudingi punk
tai liečianti sulyginimą mo- 

atostogų

šį .ketvirtadienį, birželio 
8:30 vak. kalbės kąndidatas į 
viceprezidentus Taylor, The 
Broadwood Hotelyj, Broad ir 
Wood Sts.
yra žymus,
kampanijos rėmėjas.
du bus išrinkti, tai preziden
to Roosevelto laikai sugrįš ir 
dar darbo žmonių gyvenimo 
reikalai pagerės. Jų abiejų 
nekenčia reakcininkai, pelna- 
grobiai ir raketieriai; neken
čia ir unijų biurokratai, jų 
riebių algų ryklės. Jie žino, 
juo daugiau laisvės bus, tuo 
jie daugiau prakiš, nes eiliniai 
unijų nariai .ghli pareikalauti 
reguliarių susirinkimų kas 
mėnuo, kurių dabartiniai uni-

Laisvoj
vardu “demo- 

darbo
savo

VAKARINIAI TALKIN.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Komunistai Priešinasi

Franci jos komunistai pa
skleidė' atsišaukimus, ragi
nančius atmesti atskiros 
vakarinės Vokietijos vals; 
tybės kūrimą. Jie sako, ta 
valstybė steigiama kaip 
Marshallo plano tvirtovė 
karui prieš Sovietų Sąjungą 
ir demokratinius Sovietų 
draugus. Be to, ji gręsia 
pačiai Franci j ai.

Vokiečių Socialdemokra
tų Partijos vadas Fritz Hei
ne, Hannoveryj, Vokietijoj, 
pareiškė, jog socialdemok
ratai priešingi pastovios va
karinės valstybės kūrimui 
vakarinėje Vokietijoje; ta
tai grūmoja visišku jos at- 
skėlimu nuo rytinės Vokie
tijos. Heine’ sakė, tik laiki
nai galima būtų tokią vals
tybę palaikyti, iki rytinė ir 
vakarinė Vokietija galės su
sivienyti.
MIRĖ 4 PORŲ DVYNUKŲ 
TĖVAS, 105 METŲ

Oklahoma City, Okla. — 
Mirė protestantų misionie
rius John A. Rumpel, 105 
metų amžiaus. Jis buvo tė
vas keturių porų dvynukų. 
Jo tėvas gyveno 113 metų, o 
motina 109 m.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

. ................... r. i . ..i... i, . I.H ■■■■■. ■ i-...... — 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ MA6INŲ 
OPERATORftS

Binding darbas. Penkių dienų savaite. 
Kreipkitės j JOE BORRUSO 

STOR-AID, Ine. 
151 West End Avenue, 

Jersey City, N. J.

PABĖGĖLIAI AKMENI
MIS APMĖTĖ SOVIETI

NIUS OFICIERIUS 
Munich.

penkiem sovietiniam oficie-
riam į pabėgėlių stovyklą 
Mittenwalde, amerikonų už
imtoje Vokietijos dalyje, 
pabėgėliai apmėtė juos ak
menimis, nepaisant, kad .ą-’ 
merikonų kariai lydėjo tuos 
rusus. *..A

Apie 5 metų mergiščia, bė
ginėjanti skersai gatvę per 
trafiką ties Flatbush ir, Ątj 
]antie Avė., Brooklyne, buyp 
paskaityta už pamestinukę ir 
nuvežta policijos stotin. Ji 
buvusi paklydusi. Paskiau po
licija ją pavežiojo po gatves 
toje -apylinkėje. Ji pažino sa
vo gatvę ir namus.

■J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
J J 530 Summer Avenue, T 
•; Newark 4, N. J. ♦
•• v HUmboldt 2-7964 J

Detroite, 
dar turi

kesties, apmokamų 
sutvarkymą ir tt.

Apart dirbtuvių 
Chryslerio korporacija
dideles įmones Indiana ir Ka- 
lifornia valstijose. Visur darbi
ninkai organizuoti į industrinę 
Auto Workers Uniją (CIO). 
Kontraktas galios iki rugpiūčio 
1-mos dienos 1950. Vidutinė 
šios korporacijos darbininko 
alga dabar siekia $1.50 į va
landą. Sutartyje pasirašyta, 
jog negaunantys atostogų dar
bininkai, bus apmokami vieni 
kartiniu mokesčiu, išdirbę 
kompanijos įmonėje nuo 1 iki 
<5 metų gaus''$62.20, o virš 5 
mętų — $124.40.

General Motors “Pralaužė 
Ledus.“

Apie savaitė prieš tai Gene
ral Motors susitaikė su savo 
darbininkais be streiko, ši 
korporacija pakėlė algas ant 11 
centų į valandą su tuom 
dėčku, 
kainos 
kels ir 
pultų,
žinti mokestį.

Chryslerio sutartyje apie 
kainų aukštumą ar žemumą ne
kalbama. Spėjama, kad abiejų 
korporacijų vedėjai'“gemblino” 
laimėti. General Motors savi
ninkai pažadėjo kelti algas, jei 
kils pragyvenimo ’ reikmenų 
kainos,' tikėdami, kad kainos 
gali nupilti. Tuo tarpu Chrys
lerio korporacija “pasipirko 
apdraudą” antsyk pakeldama 
algas du centu daugiau tikėda
ma, 
kils

pri- 
kad, jei pragyvenimo 

kils, proporcionaliai 
algas; bet jei kainos nu- 
korporacija gali suma-

kad kainos ant visko dar 
aukščiau. Pamatysime.

„ Fordo Eile.
trijų didžiųjų automobilių 

kompanijų dvi jau susitaikė 
darbininkams priimtinom sąly
gom. Dabar ateina eilė Fordui.

Kiek laiko atgal Fordas pa
siūlė. darbininkams nusimušti 
algas. Girdi, jis ir taip mokąs 
aukštesnes algas už kitas tos 
industrijos - -korporacijas. CIO 
unijos derybos su Fordu prasi
dės apie vidurį šio mėnesio. Ti
kimasi, kad kompanija bandys 
spirtis “sulyginti” algas su ki
tų kompanijų mokamom algom.

Bet čia dalykai ir pradeda 
painiotis. Mat, ir tos pat kom
panijos skirtingose įpionėsę 
mokama skirtingą mokestį. Pa- 
vyzdin, General Motors ir For
das turi dirbtuves įvairiose 
valstijose. Detroite ir bendrai 
vidurvakarinėse valstijose dar
bininkų algos aukštesnės kaip 
tokių pat darbininkų pietuose.

Eks-Fordo Dari).

New York o trys policistai, 
dvi moterys ir vienas- vyras, 
lankę mokyklą vakarais, šio
mis dienomis baigia advokatū
ros mokslą su bachelor of law 
laipsniais.

jų vadai vengia. 
Amerikoj po 
kratljos” jie mulkina 
žmones,- kad išlaikius
aukštas algas ir iš darbdavių 
kyšius. Už tai ponai neapken
čia Wallace ir Taylor.

Ph i 1 a d e 1 ph i j os pa ž an gie j i
lietuviai nekreipia atydos į 
šiuos masinius susirinkimus- 
prakalbas, nes mano kiti pa
vaduos. Tai klaida! Reikia 
lankyti panašius parengimus. 
Nuo ateinančių rinkimų daug 
kas priklausys, ką žmonės iš-, 
rinks,
vas kasdien ir su 
prievartos biliais 
saugoti savo pelnus 
dojimo galią.

Lietuviai raginami 
ti šiame masiniame 
me.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Reakcininkai kelia gal- 
visokiais 

bando ap- 
ir išnaū-

dalyvau- 
susirinki- 

Rausvietis.

PARDAVIMAI
Labai pigiai parisduoda geras na

mas su šešiais tuščiais prie jo lo
tais. Namas dviem šeimom gyventi, 
drūtas, gražus, kas pasipirks, — ne
sigailės. Sykiu parsiduoda ir visi 
baldai. Pardavimo priežastis — vy
ro mirtis. Pageidautina, kad pirkė
jai būtų lietuviai. Visas smulkme
nas patirsite namą pamatę. Esu na
mie visuomet, todėl ir namas gali
ma 'bent, kada matyti. Frances 
Buble, R.F.D. 1, 191 Harrison St, 
Box 712, Clark Township, N. J.

(134-136)

ben-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, įOHIO

Corlettiečių piknikas, kurį
drai rengia LLD 57 kp. ir LDS 138 
kp. įvyks birželio 13 '^d., Rūbas 
Grove, kelias Route 422. Dvi ir pusė 
mylių už WashfielH. Vieta visiems 
gerai žinoma. Mylintiems šokti, yra 
gera salė. Turėsime gerą muziką, 
kuri gros lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Prie įžangos bilieto bus 
duodama dovanos. Pikniko progra
ma prasidės 10 vai. ryto. Prašau 
gaspadorių, gaspadinių ir svečių ne- 
sivėluoti. Tie, kurie anksčiau atva
žiuos, nesigailės. Užkviečia Komi
sija. (135-136)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Nariai malonėkite skaitlingai 
dalyvauti, turime svarbių dalykų 
aptarti. Dar randasi keli nariai ne- 
pasimokėję mokesčių už šiuos me
tus, prašome pasimokėti. Būkite su
sirinkime. , —F. Rašt. (134-135)

Egzaminuojant Akis, 
.. Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius
it

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists . t 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
«4»

Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių 

k r
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
; naujus paveiks

lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir ( 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoiu 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadtray ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE«

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
7 Iš 7-ių patrovų

A 4

® s d 
-M ir

PIETŪS 60c.
-Iš 5-ių patrovų

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

Kiekvieną ,dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

GREEN STAR EAR & GRILL

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsitę. ' 7 .

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kas nori gražinai 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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N.Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 40612

5. pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birželio 9, 1948



New¥)ilo^^^2lntos
Miesto Darbininkai 
Pasiruošia Sutikti 
Marininkų Streiką

Jeigu kompanijos neišpildys 
reikalavimų, kas atrodo abe
jotina, 5-kios marininkų uni
jos bus .priverstos skelbti 
streiką. Unijų valdybos pa
teikė tam planą ir išrinko 
streiko komitetus. O nariai 
didelėje didžiumoje — 11,853 
prieš 3,537 ir 361 sugadintus 
balotus — nutarė įgalinti ko
mitetą skelbti streiką bile ka
da reikalui esant.

Įgalino streiką skelbti šio 
mėnesio 15-tą.

Iškilus streikui, reikštų, kad 
tūkstančiai marininkų nuo su
stojusiu uoste laivų turės gau
ti kur nors prieglaudą, nak
vynes su pirma diena. Jos 
turės rastis jau ir taip perpil
dytuose butuose. Aišku, Fifth 
ir Park Avenue rezidencijose 
streikieriams nebus vietos.

Nepatenkinti Miesto 
Planu Susiedijai

New York o 23rd St. gyven
tojai protestuoja prieš daromą 
iškeltą ruožtą kelio ant 
Franklin D. Roosevelt Drive 
tarp 18th ir 25th Sts.

Protestuotojai sako, kad 
kuomet tas kelias buvo su
planuotas, ta susiedija buvo 
numatyta prekybos ir pramo
nės sritimi būsiant, o dabar 
išsivystė Į rezidencinę. Dėl 
to tas iškeltas kelias esąs ne
bereikalingas.

NAUJA ŽAISMAVIETĖ

St. Nicholas parke, prie St. 
Nicholas Ave. ir 132nd St., 
Įrengta nauja žaismavietė 
vaikams ir jaunimui, ši yra 
jau 507-ta miesto žaismavietė.

Pataisa
Vakar dienos Laisvėje mano 

korespondencijoje buvo pasa
kyta, jog atidengime pamin
klo Charles Krumbeinui vienm 
iš kalbėtojų buvo A. Trach
tenberg. Turėjo būti A. Bit- 
telman. Pirmininkavo James 
W. Ford, brooklynietūs Bed- 
ford-Stuyvesant sekcijos pir
mininkas. • K—tas.

Patarnautojas prie stalų S. 
C. Roa, 45 metų, rastas ne
gyvas savo darbavietės keltu
vo olos dugne, 130 E. 57th 
St., New Yorke. Menama, 
kad jis ten Įžengė tikėdama
sis einančių Į keltuvą. Užsi
mušė.

Lewisohn Stadium koncer
tų sezonas prasidės birželio 
15-tą.

Joan Crawford, Norma Shearer ir Rosalind Russell 
matomos Little Met Teatre, 39th St., kur rodo filmą 
“The Women,” gamintą ilgai ant Broadway buvusiu 

paskilbusiu to vardo veikalu.

Pasirašė 7,650 
Nuomos Pakėlimų

Norintieji atsinaujinti teisę 
pasilikti bute po kontraktu, 

I nuomininkai yra priversti “sa
vanoriškai” mokėti pakeltą 
nuomą, sako rekordai valdinių 

; įstaigų, registruojančių tuos 
' kontraktų atnaujinimus.
I

New Yorko mieste 6,650-se 
' tokiu atnaujinimų “savano
riai” pakeltos nuomos po 15 
nuošimčių.

Buvęs miesto nuomų komisi- 
onierius Paul L. Ross Įspėja, 
kad “užscenyje vedama dide
lė kampanija ir suokalbiai 
netolimoje ateityje pakelti vi- 

1 sas nuomas.”

i Vagis Primušė
( Namuose

Mrs. Harry G. Rebel, Gar
den City gyventoja, girdėjo, 

: kad kas skambino jos durų 
i varpeli. Pažvelgusi per lan- 
Igą pamatė ties namai auto ir 
j jame sėdinčią rausvaplaukę 
i moteriškę. Jos nepažinusi, du
rų visai neatidarė, vidun ne- 

; kvietė.
Po to nuėjusi atsigulti ’savo 

kambaryje. Už tūlo laiko iš
girdusi ant laiptų žingsnius, 
maniusi, kad vyras parvažia- 

j vo, atidariusi savo kambario 
■duris ir čia pat ties jomis su
sitikusi nepažįstamą vyriškį, 
i Abu viens kito nusigandę. Ta
čiau Įsibriovėlis greičiau atsi- 

i peikėjo, tvojęs .jai galvon 
į plaktuku iki jinai kritusi ant 
aslos. Ji nudavusi esanti be 
sąmonės, kad jos daugiau ne
daužytų. Įsibriovėlis išbėgo. 
Tuomet jinai pašaukė policiją.

Manoma, kad porelė “žuva
vo” po visą tą susiedija. Vai- 

į kai matę, kad tokia mašina 
'stoviniavusi prie kelerių na- 
imų, bet namiškius atradę na- 
' mie, nekliudė, šiuose namuo- 
! se niekam neatsiliepus, paro- 
■ kavo šeimininkų nesant na- 
1 mie.
į _____________________

Bronxe ant šaligatvio prie 
stulpo rado kelių valandų a’m- 

, žiaus berniuką suvyniotą 
| rankšluostyje ir Įkištą popie
riniame maiše. Vaikutis vos 
neuždusęs. Jį radęs susiedijos 
daktaras, suteikė jam pirmąją 
pagalbą.

--------------- .-----------------

Frank Olah, 57 metų, sulai
kytas teismui be kaucijos kal
tinimu apgaulėmis išviliojus iš 

i bekojo Frank Kelmano $19,- 
' 000. Pinigus jis buvo gavęs 
atlyginimui už prarastą koją.

Sekmadieni prie 168th St. ir 
Riverside Drive, tuščiame Jo
te, rastas miręs nežinomas vy

riškis, apie 50 metų.

Ko Galima Laukti 
Birželio 20 Dieną?
Užbaigiamas Antras Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės Sezonas

Sekmadienį, birželio 20 d., 
Brooklyno Lietuvių Kultūrinio 
Centro patalpose (Liberty Au
ditorijoje), bus oficialiai užbai
giamas antras Liet. Kalbos Mo
kyklėlės sezonas.

Pirmojo sezono užbaigimo 
proga, Lietuvių Kalbos Mokyk
lėlės auklėtiniai perstatė kome
diją “Jonuko liga.” Buvo ir ki
tokių pamarginimų. Vėliau mo
kiniai perstatė tą pačią kome
diją Rytinių Valstijų Meno 
Festivalyje.
Kuomi Bus Užbaigiamas?

šiais metais užsimota turėti 
didesnę ir įdomesnę programą: 
susimokinta J. Moliere’s trijų 
veiksmų komedija “Meilė — vi
sų ligų gydytoja,” muzikos ir 
dainų programą pildyt užkvies
ta: Vyturėlio Ansamblis su 
jo vokalistėmis solistas Alber
tas Vasiliauskas; pianistas 
Pranas Balevičius; duetistės ir 
solistės Suzanna Kazokytė ir 
Dolores Petronytė, ir po meni
nės programos seks šokiai.

Tai tokią mokyklėlės sezono 
užbaigimo programą užsimota 
duoti. Deja, ar ta programa 
bus duota ar ne, priklausys nuo 
to ar Liberty Auditorium gaus 
tinkamus leidimus. Tačiau mo
kiniai ir menininkai ruošiasi 
birželio 20-tai duoti virš sumi
nėtą programą; ir, jei tik lei
dimai bus, tai bus ir progra
ma.
Vištide Numatoma Įdomus 
Vakaras

Atsitikime, kad tie leidimai 
nebus gauti iki birželio 20-to^, 
tai Mokyklėlė veda derybas su 
kitataučių jaunuolių sporto 
grupėmis, kurie duos sportinę 
programą ir kitokius pamargi
ni mus. Po programos bus šo
kiai prie Jurgio Kazakevičiaus 
orkestros. Tikimasi dar ir kito
kių staigmenų. Vienu žodžiu, 
ar leidimai bus gauti ar ne, vis 
vien bus įdomi programa. Vi
suomenė raginama skaitlingai 
dalyvauti.

Vėliau bus pranešta daugiau 
apie birželio 20-tos programą.
Kolonijų Veikėjams Prašymas

Kaip minėta, mokiniai uo
liai ruošiasi trijų veiksmų ko
medijos perstatymui. Ir jei lei
dimai nebus *gauti birželio 20- 
tai, tai jie su ta komedija tada 
negalėtų pasirodyti “svietui” ir 
tas labai nupuldytų .jiems ūpą. 
Dėlto atsikreipiama į kolonijų 
veikėjus, kaip Newarko, South 
Brooklyno ir kitus pakviesti 
jaunuolius aktorius jiems su
vaidinti tą komediją. Tuo tikslu 
galima rašyti Mokyklėlės iždi
ninkei Bessie Stasiūnienei, 16 
Maujer St., Brooklyne, arba 
mokytojui Juozui Byronui, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
Planai Ateities Veiklai

Vedama derybos su kitatau
čių jaunuolių sporto, dailės, 
meno ir kultūros organizacijo
mis, kurios bendrai veiktų su 
mūsų mokyklėle. Manoma gauti 
iš jų, kitataučių, pagalbos su
organizuoti tautinių šokėjų 
grupę, sporto grupę, o gal ir 
chorą ar orkestrą. Bet tam rei
kalingas mokyklėlės lankytojų- 
narių pilnas sąstatas. Dėl to, 
norintiems mokyklėlės veikloje 
dalyvauti, dabar gaminama na
rystės kortelės. Narystė kai
nuos $1 sezonui. Tos kortelės 
neužilgo bus pradėta platinti 
ir tokiu būdu verbuojami mo- 
kyklėlėn nariai ir rėmėjai. Rė
mėjai, užsimokėję $1 metinių 
duoklių, turės tas pat korteles 
ir tas pat privilegijas, kaip ir 
nariai.

f X.

Jaunuoliuose Mūsų Viltys
Dar kartą tenka pabrėžti, 

kad jaunuoliuose yra mūsų vil
tys. Jaunuoliai kada nors pa
veldės mūsų?' įsteigtas organi
zacijas, naudosis mūsų nuveik
tais darbais ir patyrimais. Dėl 
to visiems dabar reikia jais su-

Prižiūri Namą Kitiems, 
Bet Pati Gyvena 
Šunies Vietoje

Mylintieji savo šunį žmonės 
jo neišmeta Į skiepą, randa 
kamputį savo bute. Kas kita 
su darbininku, kurio žmogus 
nemyli, tik išnaudoja.

Mrs. Prudence , Snoek, 41 
metų, našlė, atrasta gyvenant 
jau visa' savaitė skiepe tarp 
anglių, pelenų ir kitokių lie
kanų po išmetimo jos su tri
mis vaikais iš buto tame pat 
name, 132 W. 28th St., New 
Yorke.

Mrs. Snoek tą namą prižiū
rėjo ir gyveno pirmo aukšto 
bute per pastaruosius šešis 
metus. Per paskiausius ketu
ris metus, vyrui mirus, jinai 
pati viena prižiūrėjo, apvalė 
5 aukštų namą, už savo dar
bą'gaudama per mėnesį $30 ir 
butą, pragyvenimui šiek tiek 
dar gaudama iš miesto pašal
pos ir iš vyriausios, jau dir
bančios dukters.

Nusipirkęs namą naujas sa
vininkas Sidney Kadin liepė 
jai išsikraustyti, sakydamas, 
kad jam reikia apartmentą 
panaudoti didinimui savo biz
nio — gėlinyčios, tad Mrs. 
Snoek su trimis jauniausiais 
vaikais, 7, 11 ir 15 metų, su
sikraustė į skiepą, nes niekur 
negalėjo gauti buto.

Tayloras Bus 
Harleme Trečiadienį

, Aplankęs Brooklyną net tri
juose mitinguose antradienio į 
vakarą, 3 partijos kandidatas ' 
Į vice-preziclentą Glen H. Tay
lor trečiadienį patrauks Į 
Harlemą.

Harleme, Golden Gate 
Ballruimyje, siį Tayloru kal
bės veikalų rašė j a Lillian Hell
man, kongresmanas Leo Isac- 
son ir kiti.

Už Neprižiūrėtus Namus

Newyorkiete Dorothy Bloom, 
viršininkė firmos su 14 gyve
namų namų, tapo nuteista pa- 
simokėti 400 dolerių ir 90 
dienų kalėti už nepriežiūrą 
namų. Kalėjimo bausmę pa
naikino. Firmai uždėjo dar 
$1,275 pabaudos.

Skunde greta kitko sako, 
kad namai netinkami sveika- 
tinguriio atžvilgiu — nema- 
liavoti, sienos skylėtos.

sirūpinti, kad jie būtų tam pri
rengti.
Ketvirtadienį, Birželio 10-tą, 
Susirinkimas <

Ketvirtadienį, birželio 10-tą 
dieną, 7:30 yal. vakare, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., bus 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės ko
miteto, mokinių ir jų tėvų, kaip 
ir rėmėjų ir pritarėjų susirin
kimas. čia bus aptarta virš su
minėti/ reikalai, pasidalinami 
darbai' ir bus pasikeista nuo
monėmis.

Prašoma ir tikimasi, kad ta
me susirinkime, kaip vietiniai, 
taip ir iš tolimesnės apylinkės 
veikėjai skaitlingai dalyvaus.

Veiksnys.

Peter Kapiskas

Merle Oberon ir Paul Lukas, 
žvaigždės “Berlin Express’e,” 
rodomame Victoria Teatre, 

New Yorke. Gamintas 
V okietijoje.

Dar Vieną Nuteisė 
Už Nuomos Bonus
Ir už Apgavystes

Dar vienas real-estatinin- 
kas Abraham Polstein tapo 
pripažintas kaltu išreikalavi- 
me iš būsimų nuomininkų ky- 
šių-bonų už teisę gauti apart
mentą. Kaltinime sako, kad 
jis reikalavęs ir gavęs $5,800 
bonais. Ir kad jis iš ieškančių 
buto susižėręs bent 35 tūkstan
čius dolerių iš anksto sumo
kamomis nuomomis už apart- 
mentus name, kuris niekad 
nebuvo nei pastatytas.

DANTŲ GYDYTOJAS Į

Dr. A. Petriką!
B221 South 4th Street -g 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: fc^are I 

( A----- O Vein, d L t?

Penktadieniais uždaryta;
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PEIST LAKE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4 th ST.,
' Cor. Ilewes St. 1

Brooklyn, N. Y.
.Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-i 

ė dikiam reikmenys, jvairūs daik-Į 
toliai, ligonių kambariui reikme-;

' nys už griežtai žemas kainas. J

; RECEPTŲ SPECIALISTAI. !

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G. :

! Tel. EVergreen 7-6238
L—------ j

Ę]--------------------------------------------- n

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitiš 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.'

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeh 4-8174

6 pusi.—Laiavė (Liberty, Lith. Daily)'—Tree., Birželio 9, 1948
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LOS Trečiosios Apskrities
Piknikas Šį Sekmadienį

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečios Apskrities me
tinė šventė įvyks šį sekmadie
nį, 13-tą dieną • birželio, Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. New Yor
ko ir New Jersey LDS kuopų 
nariai ir mūsų organizacijos 
pritarėjai ir visi mylinti pik
nikus prašomi atsilankyti. 
Rengėjų tikslas yra svarbus ir 
jeigu bus kiek pelno nuo pik
niko, tai bus sunaudotas ge-Į 
ram tikslui. Esame tikri, jog 
yra visiem • žinoma, kad ap-! 
skrities komitetas imasi didelį 
darbą, tai yra apmoka visų 
LDS kuopų apskrities ribose 
delegatų kelionės lėšas, jiems 
vykstant i LDS seimą Cleve- ■ 
land, Ohio, liepos mėnesį.

Tie, kurie mylite šokius ir ( 7 • esate gerai išsilavinę šokti. 
valcą, kaip senimas, taip ir-; 
jaunimas, turės lenktynes. Busi 
Įdomu atsilankiusiem matyti.! 
kurie iš jų laimės prizą už , 
geresnį šokimą valco. Seni-; 
mas sako :• nepasiduosim jau-i, 
nimui. Jaunimas atsako tuom 
patim. Tai bus įdomios lenk
tynės.

Tėvai, kurie turite paąugan- 
čius vaikus, atsiveskite juos. 
Jie irgi turės pasitenkinimo, 
kadangi bus ir vaikams kon- 
testas, kaip tai, pajų ir obuo
lių valgymas. Ir čia už pasi
žymėjimą bus duodamos dova
nos. A. Pavidžio orkestrą 
gros įvairius šokius.

GYDYTOJAS

S; S. Lockett, M. D. i
223 South 4th Street t

BROOKLYN, N. Y. £
1—2 dienom f
6—8 vakarais į

<3 Ir Pagal Pasitarimais. į
Telefonas EVergreen 4-0208 ?

Valandos:

SAUGOKITE JAS GERAI

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS »

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

>. ■

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg ' '

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173

701 Grand Street

Kelrodis
Traukiniai nuo Penu stoties 

iš New Yorko, nuo 7th Avė. 
& 33rd St., išeina sekamom 
valandom: 11:40, 1:05, 2:10, 
3 :35, 4 :08, 4 :50. Automobi
liais: pervažiavę Pulaski Sky
way Jersey City ir privažiavę 

į Newarka, imkite kelią 25-tą 
(tiesiai iki Linden, Wood Ave.; 
sukite po dešinei ir važiuokite
iki Simson Avė. ir po kairei 
vieną bloką iki Mitchell Ave.

Visus kviečia Rengėjai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 10 d., 8 v. v. Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus svarstoma svar
bių reikalų, kaip tai, vajaus klausi
mas ir kiti. Taipgi prašome narių, 
kurie dar neužsimokėję duoklių už 
šiuos metus, dalyvauti susirinkime 
ir užsimokėti. — J. W. Thomson.

(135-136)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, G šei

mynų, prie elevaterio stoties 
(BMT), Broadway Line; Cleveland 
St. Stotis. Kaina žema, nes turiu 
greit parduoti. Prašome, kreiptis: 
A. S., 239 Cleveland St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. VI. 3-6970. (133-135)

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi moterys, dirbančios, jieško 

tuščio apartmento arba flioro, mies
te arba priemiestyje, tarpe malonių 
teisingų žmonių. Jos esą dvi tykios, 
namus mylinčios moterys. Prašome 
rašyti lenkiškai arba angliškai:

S. M., Box 89, Bay Ridge P. O. 
Sta., Brooklyn, N. Y. (134-129)

! TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

s Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪSŲ AKYS 
yra

JŪSŲ BUITIS

• •




