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tegali paša-

Karštas ir drėgmingas šeš- 
-* tadienis, liepos 16-toji.

Didžioji Hotel Henry Hud- : 
son salė pilnutėlė žmonių, — 
visuomenininkų, intelektualų, 
darbo unijų veikėjų, — su vy
kusių iš viso krašto į konfe- j 
renciją Teisių Biliui Ginti.

Teisių Bilius pavojuje.
Mūsų krašto žmonių laisvė 

pavojuje.
Fašizmas kelia galvą,—tik 

platus, masinis liaudies judė-
* j imas tą pavojų 

linti.
Konferencijoj 

000 delegatų, jų 
300 negrų.

yra virš 1,- 
tarpe suvirs

4

Konferencija plati savo ap- 
ėmiu.

Čia dalyvauja visokių par
tijų žmonės: republikonų, de
mokratų, progresyvių, komu
nistų,—yra keletas netirtroc- 
kistų, bandžiusių sukelti 
triukšmelį, pakenkti konfe
rencijai. Bet jie tampa gra
žiai pasodinti “į savo vietą.” 
Dalyvauja daug nepartinių 
veikėjų.

Yra čia net ir profesorius 
Scott Nearing, kurio nebuvau 
matęs per kokią 15-ką metų; 
jis dar gerai atrodo ir kon
ferencijoje sakė kalbą.

Sako kalbas tokie žmonės, 
kaip O. John Rogge, buvęs 
krašto justicijos ministro - se
kretoriaus padėjėjas.

Benjamin J. Davis, Niujor
ko miesto tarybos narys, vie
nas komunistų vadovų, šiuo 
metu teisiamų federaliniame 
teisme Foley skvere.

Maskva. — Po ilgos ligos 
mirė Stygius Kurnakovas, 
pasižymėjęs karinis laikra
ščių bendradarbis ir kelių 
knygų autorius, 57 metų 
amžiaus.

Jis per 15 metų gyveno 
Jungtinėse Valstijose ir ra- 

1 šė straipsnius kariniais 
Negrų vadas, visuomeniniu- į klausimais Daily Worke- 

riui ir žurnalui Soviet Rus
sia Today Antrojo pasauli
nio karo metu, pasirašyda
mas “Veteran Comman
der.”

Sovietų Rusijon jis su
grįžo 1946 m. vasary j. Ta
da, iis bendradarbiavo ang
lų kalba leidžiamame laik
raštyje Moscow News.

kas - veikėjas Paul Robeson.
Kongresmanas Vito Marc- 

ąntonio.
Daug, daug kitų žymių 

žmonių, jų tarpe universitetų 
profesorių, darbo unijų vadų, 
žymių advokatų, na, žinoma, 
ir eilinių piliečių.

Sakiusieji kalbas ir jų klau, 
šiušieji yra tos nuomonės:

—Reakcija pradėjo prieš 
liaudį ofensyva. , Kas mums 
tenka daryti, — tik gintis? 
Žinoma, ne. Mes privalome 
išvystyti kontr-ofensyvą; tai 
padarysime Įtraukdami ko
von už Teisių Biliu naujus 
darbo žmonių rezervus. ,

šią mintį ypatingai užak
centavo B. J. Davis.

Prieš konferencijai prasi
dedant prezidentas Truma- 
nas ją išvadino “genge.”

Tasai krašto prezidento 
epitetas, tačiau, nepagąsdino 
nei vieno konferencijos daly
vio.

Tokie “būdvardžiai,” kaip 
“gengė” ir “s. o. b.,” plaukią 
iš prezidento burnos, dalykų 
padėties šatyje juk nepatai
sys. Tai tik pablogins.

Pataisyti ji liekasi tos rū
šies šviesuomenei, kokia buvo 
susibūrusi Konferencijon Tei
sių Biliui Ginti.

klebo-
iš baž-

i

to,, kai 
direktyvų,”

Grįžęs iš bažnyčios, vienas 
lietuvis katalikas sako:

—Man atrodo, kad mūsų 
lietuviškųjų parapijų 
nai jau pradės mėtyti 
nyčios katalikus . . .

Jis taip pasakė po 
išklausė kunigo 
vykdant Vatikano paskiausįjį 
dekretą,’ kuriuo draudžiamą 
katalikams skaityti komunisti
nė literatūra.

—Jeigu mes komunistinės 
literatūros neskaitysime, — 
sako tas pats asmuo,—tai ką 
gi mes žinosime apie komu
nistus? Klebonas nori, kad 
mes būtume akli, kaip tik ką 
užgimę šuniukai. O mes ne
norime būti akli: mes norime 
žinoti, kas kur darosi.

Aš tam žmogui priminiau:

Taip, Vatikanas nori pasau
lį atstumti į viduramžių lai
kus, kai visokie eretikai bu
vo ant laužų deginami.

___ o„. __ ____ Bet jam tai padaryti nepa- 
—Kunigai draudė ir draus I vyks.
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Anglų Imperija Bilionu 
j Dolerių Mažina Pirkimus 
Iš Jungtinių Valstijų

Vėliausios Žinios Kinų Liaudies Armija 
Smarkiai Žygiuoja prieš 
Čiango Tautininkus

Sako, Amerikonai Turi Daugiau Pirkti iš Anglijos Liaudininkai-Komunistai Laimėjo Visą Eilę Miestų

London. — Anglijos ir 
jos savivaldinių kolonijų 
užsieniniai ministrai nuta
rė 25 nuošimčiais numušti 
reikmenų pirkimą iš Jungt. 
Valstijų ir Kanados per 
metus. Sako, reikia taupy
ti dolerius ir auksą ir pirk
ti iš tų kraštų, kurie par
davinėja už angliškus pini
gus, svarus sterlingų.

Nors Kanada yra savi- 
valdinė anglų imperijos da
lis, bet ji taip pat reikalau
ja aukso arba dolerių už 
parduodamus Anglijai da-

Mirė Kornakovas, Žymus 
Karinis Rašytojas

Kukluksas Džiūrėje, Kuri 
“Tyrinėja” Ku Klux Klaną

Birmingham, Ala. —Val- 
stijinė grand džiūrė, suda
ryta vien tik išbaltųjų, pra
dėjo “tyrinėti”, kaip baltie
ji kukluksai plakė, teroriza
vo negrus ir bombomis 
sprogdino jų namus.

Pasirodė, jog toje džiūrė- 
je yra ir Ku Klux Klano 
narys Alexander Brewis. 
Todėl tyrinėjimas atidėtas 
iki rudens.

Pranešama,’kad penki ki
ti džiūrės nariai yra buvę 
areštuoti bei nubausti už į- 
vairius prasižengimus.

Pasaulinė Unijų Konferen
cija šaukia Ginti Taiką
Roma. — Užsidarė Pa

saulinė Darbo Unijų Kon
ferencija. Pirm užsidarant, 
ji išleido atsišaukimą į vi
so pasaulio darbo žmones 
išvien kovoti už taikos iš
laikymą, prieš kurstančius 
karą imperialistus. >

Kanton, Kinija. — Liau
diški kinų partizanai ardo 
tautininkų naudojamus ge
ležinkelius ir vieškelius.

skaityti tą literatūrą, kurią 
ne jie patys leidžia. Bet jie 
patys skaito visokią, literatū
rą — ypatingai komunistinę.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos - July 20, 1949

lykus.
Anglija numuša pirkimus 

iš Amerikos 400 milionų 
dolerių per metus, o anglų 
imperijos kraštai — Aust
ralija, Naujoji Zelandija, 
Indija ir kt. —- nukirs tuos 
pirkimus dar apie 600,000,- 
000 dolerių.

Anglijos iždo ministras 
Stafford Cripps pareiškė:

— Jungtinės Valstijos 
turi daugiau pirkti iš mū
sų, jeigu jos. nori, kad mes 
pirktume iš jų. Kitaip gi, 
trūksta mums dolerių.

Buvo Pertrauktas
Komunistą Teismas

New York. — Susirgus 
džiūrės nariui Geo. L. Smi- 
thui, buvo pertrauktas teis
mas prieš 11 Komunistų 
Partijos vadų.

Jie teisiami dėl to, būk 
suokalbiavę skelbti, kad rei
kėsią nuverst Jungtinių 
Valstijų valdžią jėga 
prievarta.

Jau 7-tas mėnuo kai 
siasi tas teismas.

ir

Anglas Nužudęs 9 ir 
Gėręs Jų Kraują

Tei-Lewes, Anglija. — 
siamas anglas biznierius 
John George Haigh, 39 me
tų, už turtingos našlės nu
žudymą, prisipažino nužu
dęs dar 8 vyrus bei moteris 
ir gėręs jų kraują. Jų kū
nus jis sutirpdino smarkio
se rūkštyse.

Jo advokatas sako, kad 
Haigh pamišėlis. Jeigu tei
smas pripažintų Haighą to
kiu, tai žmogžudis būtų pa
talpintas į pamišėlių kalėji
mą.

Valdžios prokuroras tvir
tina, kad Haigh yra pilna- 
protis ir žudė žmones, .api
plėšdamas juos. Už v tai 
Haigh galėtų būti pakar
tas.

Guatemaloj Siautėja 
Kruvini Mūšiai

Guatemala. — Armijos 
junginiai atakuoja Guate- 
malos valdžios rūmus; kiti 
kariuomenės daliniai gina 
prezidento Arevalo Sal
džią. Verda kruvini mūšiai 
gatvėse.

Sukilimas išsivystė iš to, 
jog buvo nužudytas pulki
ninkas Francisco Arana, 
Guatemalos ginkluotų jėgų 
komandierius. Jis buvęs ir 
fašizmo priešas.

Guatemala yra Centrinės 
Amerikos respublika, turin
ti pustrečio miliono gyven
tojų ir 48,000 ketvirtainių 
mylių ploto.

Hong Kong. — Anglija 
atsiuntė čia dar 3,800 savo 
kariuomerfes.

Berlin. — Amerikonai ir anglai ketina dviem trečda
liais sumažinti reikmenų gabenimą lėktuvais iš vakari
nės Vokietijos per sovietinį Vokietijos ruožtą į vakarinę 
Berlyno dalį.

Sovietinė vyriausybė sakė: Oru gabenimas maisto ir 
kitų dalykų į vakarinį Berlyną yra skandalas ir pelna- 
grobiškas vakarinių berlyniečių išnaudojimas po to, kai 
Sovietai atidarė laisvą anglam - amerikonam važiuotę 
traukiniais ir auto-trokais.

Detroit. — Mirė Frank Murphy, buvęs Aukščiausio 
'Jungtinių Valstijų teismo teisėjas, 56 metų amžiaus. 
Murphy, vadinamas pažangus katalikas, seniau buvo 
Michigano valstijos gubernatorium. Į Aukščiausią Teis
mą jį paskyrė prezidentas Rooseveltas.

London. — Dar keliais šimtais padidėjo streikuojan
čių laivakrovių skaičius, nežiūrint, kad valdžia įvedė pu- 
siau-karinį stovį prieš streikierius.

. Streikuoja jau daugiau kaip 15,000 Londono laivakro
vių. Valdžia atsiuntė 8,000 kareivių ir jūreivių laivams 
iškrauti.

Įvyko susikirtimas tarp streikierių ir streiklaužių.

Washington. — Republik'onas senatorius Harry P. 
Cain ragino įtraukt ir fašistiniai-reakcines Graikijos, Is
panijos ir Turkijos valdžias į Atlanto paktą —karinį są
ryšį prieš Sovietų Sąjungą.

Praga. — Čechoslovakijos teismo sprendimu, tapo pa
karti generolas Alois Liska ir 4 kiti buvę karininkai-po- 
litikieriai, kaip šalies išdavikai.

Teismas atrado juos kaltais už suokalbį nuverst demo
kratinę čechos'lovakų respubliką su anglų-amerikonų pa
galba.

Lake Success, N. Y. — Ginklinis Jungtinių Tautų ko
mitetas 11 balsų prieš 3 užgyrė anglų-amerikonų pasiū
lymą. suskaičiuoti Sovietų armiją ir ginklus, bet nežiū
rėti, kiėk atominių bombų, turi Amerika.

Prieš ta pasiūlymą balsavo Sovietų Sąjungos, Ukrai
nos ir Egipto atstovai.

Athenai, Graikija. — Graiku monarcho-fašistų ko
manda uždraudė svetimšaliams korespondentams lankyti 
mūšių frontą tarp monarchistų ir partizanų. (Bijo, kad 
tie korespondentai nepraneštų pasauliui, kai graikų par
tizanai sukerta monarchistus.)

Washington. — Amerika užprotestavo, kad kinu liau
dininkų vyriausybė Šanghajuj uždarė 'Jungtinių Valsti
jų “žinių” raštines.

(Liaudininkai vadina tas žinias -propaganda prieš 
juos.)

Tokio, Japonija. — Japonu valdžia, pagal generolo 
MacArthuro patvarkvmą, ruošiasi išmest nužiūrimus ko
munistus iš visų valdinių tarnybų.

Tel Aviv, Izraelis. — Apie 1000 žydų bedarbių demon
stravo prie Izraelio valdžios rūmų, reikalaudami darbo 
ar duonos.

Daugelis bedarbių sėdėdami1 per naktį pikietavo val
džios rūmus.

šanghai, Kinija.. — Potviniai sunaikino daugiau kaip 
pusę ryžių derliaus Yangtze upės klonyje ir padarė mi- 
lionus kinų benamiais.

šanghai, Kinija. — įsikūrė Kinų-Sovietu Draugišku
mo Sąjunga. Jos pirmininke tapo našlė Sun Yat-seno, Ki
nijos respublikos tėvo.

Argentinos diktatorius Peronas įnešė savo kongresui 
sumanymą, reikalaudamas suregistruot visus moksli
ninkus, rašytojus, artistus ir kitus intelektualus, kad ga
lėtų patikrinti jų ištikimybę.

Jack Robinson kaip Ištikimybes Svietkas’
Washington. — Neame- 

rikinis Kongresmanų Ko
mitetas apklausinėio negrą 
beisbolininką Jackie Ro
binsoną apie io tautos išti
kimybę Amerikai. Robinso
nas plūdo komunistus ir 
“sviečijo”, bandydamas at
sverti pirmesnį pareiškimą 
Paulo Robesono, didžio ne
gro dainininko ir aktoriaus.

Paul Robeson, dalyvauda
mas Pasaulinėje Taikos 
Konferencijoje Paryžiuje,

pareiškė:
— Negalima įsivaizduoti, 

kad negrai kariautų už im
perialistinius savo prispau- 
dėius: vpaČ neįmanoma, 
kad jie kariautų už užpuo
lančius Sovietų Sąjungą 
imperialistus.

(Komunistinis laikraštis 
N. Y. Daily Worker prime
na, jog beveik tik vieni ko
munistai kovojo, kad pats 
Jackie Robinson butų pri
imtas į Dodgers beisbolinin-

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija, blokšda
ma Čiang Kai-šeko tauti
ninkus atgal į pietus, užė
mė Infengą, Sinyu, Anfu, 
Kian, Čangšov, Ičang, Ki- 
angling, Šasi ir Paoki mies
tus.

Liaudininkų - komunistų 
kariuomenė maršuoja lin
kui Kantono uostamiesčio 
ir Čangša miesto prie gele
žinkelio, einančio į Kanto
ną. Liaudininkai užėmė po
zicijas arčiau kaip 70 mylių 
nuo Čangšos, kuri laikoma

Kinijos Tautininką ir 
Liaudininką Nuostoliai

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų ko
manda paskelbė, jog per 3 
naminio karo metus jie už
mušė, suėmė bei sunkiai su
žeidė 5,6)91,000 tautininkų 
kareivių ir oficierių.

Tuo laikotarpiu liaudi
ninkai neteko 1,432,900 ka
rių kaipo užmuštų, sunkiai 
sužeistų, suimtų ir be ži
nios dingusių.

Truman Tyli apie Jo 
Generolo Kaltinimą

Washington. — Prezi
dentas Trumanas nieko ne
atsakė į reikalavimus, kad 
jis suspenduotų karinį savo 
padėjėją generolą Harry H. 
Vaughaną.

Įtariama, kad gen. Vau
ghan turėjo ryšių su tais 
oficieriais, kurie darbavosi, 
kad valdžia duotų karinių 
daiktų užsakymus tam tik
riem fabrikantam. Už tai 
fabrikantai žadėjo jiems 5 
nuošimčius pinigų, kuriuos 
jie gaus iš valdžios.

Jau suspenduoti genero
lai Alden Waitt ir Herman 
Feldman, kurie nužiūrimi 
kaip 5-procentiniai tokių 
fabrikantų agentai.

Švietėjai Pasmerkė 
Raudonbaubią Įstatą
' Chatauqua, N. Y. —- Įžy

mių profesorių ir mokytojų 
konferencija čia vienbal
siai * priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią New Yorko 
valstijos Feinbergo įstaty
mą, kuris reikalauja paša
lint visus komunistus mo
kytojus ir kitus vadinamus 
“raudonuosius”.

Rezoliucija sako, jog tai 
žandariškas - naciškas įsta
tymas, siekiantis pažabot 
žmonių mintis; reikalauja 
tą - įstatymą panaikinti.

Konferencijoj dalyvavo 
250 švietėjų iš visos N. Y. 
valstijos.

kų grupę. Per 10 metų pirm 
to Dodgers nepriimdavo 
negrų beisbolininkų.)
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tautininkų tvirtove, viduri
nėje Kinijoje.

Liaudies Armija grąsina 
apeiti Kantoną, dabartinę 
tautininkų “sostinę”, iš 
šiaurės, rytų ir vakarų; 
tuomet tautininkai Kanto
ne būtų visomis pusėmis 
prispirti prie jūros.

Partizanai įvairiose vie
tose praskina kelią liaudi
ninkų kariuomenei.

(Tautininkai sakė, kad 
jie kai kur atmušę komu
nistų atakas.)

Bridges Siūlo Derybas dėl 
Hawaju Laivakrovių Streiko

Washington. — Vakari- , 
nių CIO Laivakrovių Unijos 
pirmininkas Harry Bridges 
siūlė sudaryti derybų komi
siją Hawaju laivakrovių 
streikui baigti; sakė, jog 
derybose privalo dalyvauti 
valdžios tarpininkas Cyrus 
S. Ching. Streikas tęsėsi 
jau 80 dienu.

- Darbinis Senato komite
tas sutiko su Bridgeso pa
siūlymu^ bet Hawaju laivų 
kompanijų atstovas sakė 
dar turįs atsiklausti, ar jos 
priims derybas.

2,000 streikierių reika
lauja pridėti 32 centus prie 
ligšiolinės $1.40 algos va
landai.

Danijos Teismas Dovanojo 
Gyvybę Dviem Nacių Vadam

Kopenhagen, Danija. — 
Apeliacijų teismas pakeitė 
mirties 'bausmę dviem na
ciu vadam — Werneriui 
Bestui ir Ottonui Boven- 
siapenur.

Best buvo vyriausias na
cių vadas Danijai karo me
tu, o Bovensiapen— slapta
sis nacių policijos galva.

Danų apeliacijų teismas 
dabar skyrė Bestui 5 metus 
kalėti, o Bovensiapeną įka
lino visam amžiui.

DINGO ATOMINIS 
DIREKTORIUS

Los Alamos, N. Mex. — 
Jau savaitė kai nežinia kur 
dingo čionaitinių atominių 
daryklų direktorius H. 
Tracy Shelling. Valdininkai 
bijo, kad jis gal “priešams” 
nunešęs atominių sekretų.

REIKALAUJA IŠTIRT 
TRUMANO PATARĖJUS

Washington. — Demok
ratas senatorius H. F. 
Byrd reikalavo ištirt prez. 
Trumano patarėjus — Ed. 
G. Nourse, L. H. Keyserlin- 
gą ir J. D. Clarką. Byrdas 
įtaria, kad jie turį “socia
listinių” palinkimų.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čia yra 15 judžių teatrų, 
bet tiktai du terodo sovie
tines filmas. Kiti bizniauja 
anglų - amerikonų judžiais.

ORAS.—šilta, drėgna.
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Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas “Tiesa” 
rašo:

Per pereitas dvi savaites 
gauta 14 naujų narių, 
sidarbavo sekami 
kai:

Pa- 
vajinin-
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Katalikų Bažnyčia, Kuri Nepriklausys 
Vatikanui

Viskas rodo, jog popiežius, išleisdamas dekretą prieš 
katalikus, išvien veikiančius su komunistais ir kairiai
siais socialistais (nes, sakoma, jog Vatikano pasmerki- 
man įeina ir Italijos kairieji socialistai, vadovaujami 
Nennio), paskubins įsikūrimą katalikų bažnyčios, nepri
klausančios Vatikano direktyvoms.

Tai bus tautinė katalikų bažnyčia, nemokanti Vatika
nui petragrašių, veikianti savystoviai, kooperuojanti iš
vien su liaudimi, su darbo žmonėmis.

Atrodo, jog šiandien katalikuose vyksta reformacija, 
kuri ilgainiui gali būti ryškesnė, negu toji re
formacija, kuri įvyko 15-tame amžiuje, kai Liuteris, o 
vėliau ir kiti katalikai, sukilo prieš popiežių.

Tūli žmonės manė, jog tokia bažnyčia, toks tarp katali
kų judėjimas prasidės Lenkijoj arba Vengrijoj. Bet dabar 
rodosi, jog Čechoslovakijos katalikų dvasiškija duos tam 
pavyzdį. Ten tautinė katalikų bažnyčia, atsisakanti klau
syti reakcinių Vatikano politinių direktyvų, smarkiai 
plečiasi ir ji, be abejojimo, dar smarkiau augs po dabar
tinio Vatikano “žygio.”

Iš Čechoslovakijos jai bus lemta plėstis kituose kraštuo
se: Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje; pa
sieks toji srovė, aišku, ir mūsų tėvų kraštą Lietuvą, taip
gi Latviją ir Baltarusiją.

Sunkiau taut, katalikų bažnyčiai gal bus vakarų Euro
poje ir Jungt. Valstijose,— sunkesnė jai bus pradžia, nes 
čia kapitalas, fašistai ir visokie reakcininkai dės pastan
gų palaikyti žmonėse Vatikano “vardą”.

Bet “Vakaruose” katalikų masės, matydamos Vatika
no begėdišką tarnavimą pasaulio imperializmui ir kapi
talizmui, taipgi netylės: jos trauksis nuo klerikalizmo, 
jei pastarasis imsis griežtesnių žingsnių nešvariai Vati
kano politikai palaikyti, — politikai, duodančiai smūgį 
milijonams katalikų darbo žmonių.

Kunigas “Paskaidrino” Jų Gyvenimą 
. Vėnezueloje

Andai vienas dipukas rašo Čikagos Marijonų “Drau
ge” korespondenciją iš Venezuelos (jis tą kraštą vadi
na: Venecuela).

Tame karšto klimato krašte šiuo metu gyvena, pasak 
to žmogaus, “apie 2,000 su viršum lietuvių.” Tai, žino
ma, nemažas skaičius.

“Po aštuonių mėnesių lietuviai jau pradėjo įsigyti na
mus, krautuves, sustiprinti savo dirbtuves”, rašo tasai 
dipukas. - •

Negalime. įsivaizduoti, iš kur tie dipukai lietuviai ga
lėjo gauti pinigų, kad per aštuonis mėnesius jie jau stei
giasi biznius, perkasi namus ir net turi “savo dirbtu
ves.” t

Turime atsiminti,, jog Venezueloje žmonių būklė yra 
kur kas-sunkesnė, negu Jungtinėse Valstijose. Jeigu čia 
darbininkas, naujakuris, per aštuonis mėnesius dirbęs, 
negali galvoti apie steigimąsi biznių ir, dirbtuvių, tai iš 
kur, kaip jis tai gali padaryti Venezueloje?!

Bet tiek dėl to.
Dipukas rašo, jog girdi, Venezueloje “laisvė geros 

valios žmogui neribota”, bet ten pat prideda: “nusikal
tėliai ir visuomenės išgamos čia neilgai tegali išsilaiky
ti.”

Kokie nusikaltėliai? Kokie “visuomenės išgamos”? 
Dipukas neparašo. Matyt, “visuomenės išgamomis”, di
pukas vadina tuos darbo žmones, kurie kovoja už savo 
ir kitų darbininkų interesus. Klerikalai rluolat tokius 
žmones panašiai krikština!

Įdomiausia tos korespondencijos vieta yra ta, kur jos 
rašytojas kalba, kad šiandien ten yra lietuvis kunigas, 
kuris, mūsų nuomone, pats ir korespondencijos autorius.

“Kaip žaibas pasklido linksma žinia, kad Venezuelon 
atvyko misijonierius kunigas Sabaliauskas...” rašo jis.

Ką gi Sabaliauskas ten lietuviams pabėgėliams-dipu- 
kams gali duoti, ko jie neturėjo ligi šiol?

Venezueloje, kaip ir kitose Lotynų Amerikos respubli
kose, katalikų kunigų yra didelis perviršis.

, Romos katalikų kunigai, kaip žinia, visur vienodas pa
maldas laiko: lotynų kalboje. Ar jis bus venezuaelietis 
ar lietuvis, jis, kunigas, turi lotyniškai bažnyčioje mels
tis. Lotynų tautų katalikų kunigai, kaip taisyklė, loty
niškai geriau moka nei lietuvių kilmės kunigai. Jeigu 
taip, taiką kunigas Sabaliauskas gali tiems 2,000 dipu
kų, gyvenančių Venezueloje sunkų gyvenimą, duoti, ko 
nedavė vietos katalikų kunigai?

Nieko!
Vienintelį dalyką, ką Sabaliauskas gali lietuviams di

pukams duoti, tai juose papolitikauti: lietuvių kalboje 
pavaryti juodą, reakcinę Vatikano politiką ir tuo būdu 
gerokai sudemoralizuoti nemažai dipukų!

Bet ar tai yra nuopelnas?
Ne! Tai nelaimė, — nelaimė tiems, kurie Sabaliausko 

klausys.
Galime drąsiai sakyti, jog tarp 2,000 dipukų, kuriuos 

klerikalai jau savinasi, didelė dalis yra tokių, kurie at-

J. J. Mockaitis, 
< Bridgeport, Conn.

A. Casper, 205 
Angeles, Cal.. 2;

Eugene Danoff, 201 kp., 
Cleveland, Ohio, 1;

C. Steponavičius, 115 kp., 
Cliffside, N. J., 1.

Jau turime 115 naujų na
rių. Turime jau 42 vajinin- 
kus, kurie šiame vajuje jau 
turi naujų narių. 33 kuopos 
vajuje dalyvauja.

Antrojo bertainio dovaną 
nusinešė LDS vice-preziden- 
tas J. J. Mockaitis. Per ba
landžio, gegužes ir birže
lio mėnesius jis įrašė 15 nau
jų narių, o jo oponentas, 
jaunuolis E. Danoff—13.

Prisiųsdamas naujų narių 
aplikacijas, J. J. Mockaitis 
rašo, kad jis būtinai nori 
“padėti Bridgeportą ant ma- 
pos šiame mėn. Mat, paža
dėjau jaunuoliams, kad jei
gu laimėsime buster prize, 
tai seni ir jauni turėsime 
kaip ir membership reunion 
liepos, mėn. 10 d., kuomet 
įvyksta mūsų LDS 74 kp. 
susirinkimas.’ 

Per dideles 
d. Mockaitis 
dovaną. E.
dėjo daug pastangų tą dova
ną laimėti ir visai mažai te
trūko laimėti. Jeigu jis 
tris naujus narius būtų 
vęs, tai ta dovana jam 
tų patekusi.

Pirmojo bertainio dovaną 
laimėjo Los Angeles mies- 

| tas, antrojo — Bridgeportas, 
dabar trečiojo bertainio do
vana turėtų patekti Cleve- 
landui, jeigu tik ten bus per 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius gerai pasidarbuo- 
taė I Eugene Danoff, kuris 
Cleveland© vardą gina, šio
mis dienomis užsisakė 50 
aplikacijų. Jis rašo, jog jis 
yra pasiruošęs 
$150.00 dovaną.” 
Ii laimėti, jeigu 
.kini darbuosis ir 
landiečiai jam padės.

“Tiesa” teisingai prime
na, jog “kas darbuojasi, tai 
ir gauna naujų narių.” Jei
gu yisų LDS kuopų veikė
jai pasiryžtų stoti vajun, 
tai jis būtų apvainikuotas 
pilnu laimėjimu.

Deja, kaip atrodo, tik 
nedidelė LDS kuopų dalis 
tėra įsitraukusi vajun nau
jiems nariams gauti.

Los

savo pastangas 
laimėjo $25.00 
Danoff taipgi

dar 
ga- 
bū-

“laimėti 
Ir jis ga- 

tik gmar- 
kiti cleve-

DESPERATO DESPE
RATIŠKAS ŽYGIS

Chicagos Vilnis, rašyda
ma apie paskutinį Vatika
no “žygį” primena, jog tai 
“desperacijos že nkla-s.” 
Dienraštis šitaip aiškina:

Popiežius Pius XII riebiai 
klysta, manydamas, kad jis 
sustiprins Vatikano autorite
tą, paskelbęs masinį eksko- 
munikavimą katalikų, kurie 
remia naujo vines demokra
tijos valdžias ar priklauso 
komtinistų partijoms. •

Ekskomunikavimai ir pra
keikimai nėra nauja prakti
ka katalikų bažnyčios isto
rijoj. Prakeikti buVo liute-

ronai, kalvinistai, angliko
nai ir milionai kitokių ere
tikų. Tas ne tik nepakeitė 
istorijos kurso, bet žymiai 
susilpnino katalikų bažny
čią. Kuomet Steigėsi ši ša
lis, Jungtinės Valstijos, ka
tolicizmas nebuvo joks fak
torius.

Šia masinis naujų eretikų 
ekskomunikavimas yra nie
kas daugiau, kaip despera
cijos ženklas, konvulsyvis 
susipurtymas akyvaizdoje 
milžiniško progreso, kokį 
daro socialistinė demokrati
ja.

Vatikanas nieko nelaimės, 
o pralaimės jisai nemažai. 
Dabar ne viduramžiai ir 
šventosios inkvizicijos laikai 
nebegalima grąžinti.

Uždraudimas 
būti
tuos gerus katalikus pada-

katalikams
komunistais privers

išvadą, kad Vatikanas 
išvien su reakcija ireina 

imperializmu ir kad religiją 
reakcijos ir

imperialistų.
Jei pritarimas socializmo- 

marksizmo principams yra 
mirtina nuodėme, tai prita
rimas kapitalizmui, anot po
piežiaus, yra raktas į dan
gaus karalystę, nes kapita
lizmą popiežius neiškeikė. 
Jei popiežius šitaip klausi
mą stato, tai jis atstumia 
nuo bažnyčios milionus ti
kinčių žmonių.

Gera iliustracija gali būti 
kad ir nesenai Italijoj įvy
kęs bernų ir kumečių strei
kas, kuriame dalyvavo dau
giau kaip du milionai žmo
nių. Jų streikui vadovavo 
komunistai. Streikas laimė
tas. Bernų ir kumečių pa
dėtis pagerėjo. Bet jeigu už 
jų pritarimą ir bendradar
biavimą su komunistais baž
nyčia juos ekskomunikuos, 
tai ji pasirodys, kaįpo dvar
ponių, feodalų agentas.

Washington. — Prezid. 
Trumanas nesutinka su Se
nato komisijos siūlymu “pa
skolinti” $50,000,000 Fran
ko fašistų valdžiai Ispani
joj- >. X 3h

Pietų Afrika. — Pietinės 
Afrikos pilietis Peter 
Changler Pringle sulaukė 
119 metų amžiaus.

Kalifornijos Technologinio In
stituto prezidentas Lee Dur- 
bridge, liudydamas kongresi
nei atomams komisijai Wash
ingtone, sakė, kad valdinių 
šnipų tyrinėjimas valdžios fi
nansuojamų atomams studi*- 
juoti studehtų “įvestų Ame
rikos jauniman policines me

todas.” Jisai prieš tai pro
testavo.

Jungtinių > Valstijų vy
riausybė ir Wall Stryto mi- 
lionieriai priešinosi Angli
jos ir Argentinos prekybos 
sutarčiai, bet Anglija ne
paisė ir tiek. New Yorke 
komercinė spauda piktai iš
stojo prieš Angliją. “Daily 
News” reikalavo neduoti 
daugiau Anglijai pagalbos 
nei už vieną centą.

Kas čia darosi? IŠ vienos 
pusės Anglijos ii ^AVall 
Stryto imperialistai organi
zuojasi, sudaro karines są
jungas, prie jų pritraukia 
kitas valstybes, skelbia, kad 
tarpe “Anglijos ir Jungti
nių Valstijų bus amžina 
taika,” o iš kitos — nesuti
kimai.

Kapitalistinėje tvarkoje 
tai natūralu., Juk Ghamber- 
lainas 1938 metais, išdavęs 
Čechoslovakiją Hitleriui, 
grįžęs Anglijon, orlaukyje 
pareiškė, kad nuo * dabar 
tarpe Anglijos ir Vokietijos 
bus amžina taika. Nepraė
jo nei metų laiko po tb, kaip 
Anglija ir Vokietija atsidū
rė kare viena prieš kitą.

Nepaisant, kiek yra ben
dravimo tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos kapita
listų, diplomatų, kiek pasa
kyta gražių kalbų, bet kurį 
nepaimsi pasaulyje svarbų 
klausimą , atrasime, kad jų 
tarpe eina baisi konkuren
cija - varžytinės. Tas yra 
rinkų reikale tavorų parda
vimui, tas bus ir žaliųjų 
medžiagų klausime, kapita
lo įdėjime į kitas šalis, ke
liu susisiekimui ir t.t.

Karo laiku atrodė, kad 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos yra “amžina vie
nybė,” bet Anglija nei ne
pasijuto, kaip ji ant “99 
metų parandavojo Jungti
nėms Valstijoms” savo sa
las, karines bazes Atlanto 
Vandenyne.

Antrajam Pasauliniam 
Karui pasibaigus, kada iš 
tarptautinių rinkų buvo iš
mušti Vokietijos, Italijos, 
Japonijos, na ir nusilpusios 
Francijos kapitalistai, tai 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos kapitalistai jautėsi tu
rį laisvas rankas — užten
kamai rinkų, tartum išnyko 
ir konkurencija. Bet Jung
tinių Valstijų kapitalistai, 
būdami galingi, nes mūsų 
šalis karo laiku nenukentė
jo, turėdami pirmenybę 
prieš Anglijos kapitalistus, 
grobė rinkas Indijoje, Arti
muose Rytuose, Pietų ir 
Centralinėj Amerikoj, Aus
tralijoj ir kitur.

Anglijos kapitalistai pa
sijuto, kad jų “prieteliai iš 
Wall Stryto” vis daugiau ir 
daugiau britus stumia iš 
pasaulinių rinkų. Kanada 
skaitosi Anglijos imperijos 
dalimi, gi Jungtinių Vals
tijų kapitalistai ją faktiš
kai valdo. Jų įdėliai Kana
doje viršija 5 bilijonus do
lerių. Kanados ir Jungtinių 
Valstijų prekyba yra pla
čiausia. Panaši padėtis su
sidarė ir kitoj Anglijos ko
lonijoj — Australijoj.

Neseniai įvyko 
Darbo Partijos 
mas. Ten visa 
ėmė šaukti,' kad

sisakys klerikalinės politikos klausyti.
Nemažai tarp tų 2,000 dipukų yra tokių, kurie, pra

mokę ispanų kalbos, susilies su vietos darbininkų judėji
mu ir kovos už Venezuelos žmogių ir savo laisvę, taipgi 
už gražesnį rytojų.

Kunigas Sabaliauskas, matyt, yra pasiųstas ten tam, 
kad jis šnipinėtų dipukus ir visaip kenktų tiems, kurie 
bandys savystoviai protauti.

Mūsų skaitytojai, kurie turi savo giminių Vėnezueloje, 
privalėtų jiems rašyti laiškus, patariant, kad jie šviestų
si, savistoviškai galvotų ir nesiduotų jokiems Sabaliaus
kams ant sprando jodinėjami!

Anglijos 
suvažiavi- 
eilė vadų 
Attlee ir 

Bevino politika atvedė An
gliją prie bankruto, kad jos 
ekonominiai reikalai blogė
ja, kad baisus nedarbas au
ga.

Anglijos kapitalistai sa
vo spaudoje ėmė šaukti, kad 
jų rinkas kiti paveržė pa-, 
šaulyje, kad užsakymai ant 
įvairių fabrikinių reikme
nų jau eina į Vokietijos ir 
Japonijos fabrikus, kuriuos 
atsteigė Wall Stryto kapi
talistai. Jie šauki A, kad An-

glijos metalurgijoj prasidė
jo nedarbas, kad daug fa
brikų užsidarė.

Čia gi dar yra Marshallo 
planas, pagal kurį suvaržy
ta Anglijos prekyba su kito
mis šalimis. Pavyzdžiui, tas 
planas draudžia Anglijai 
pardavimą mašinerijos Ta
rybų Sąjungai ir kitoms 
liaudies; demokratinėms re
spublikoms. Gi į Jungtines 
Valstijas iš Anglijos išveži
mas 1949 metais, per pir
muosius tris mėnesius, kaip 
pareiškė finansų ministras 
S. Cripps, nupuolė ant 14 
procentų, lyginant su 1948 
metų paskutiniu ketvirta
daliu.

Sveikas protas sako, kad jos 
prekyba su Tarybų Sąjun
ga būtų jai naudinga. Jai 
reikia miliono tonų kviečių, 
ji gali jų gauti Sovietuose. 
Sovietams gi reikia mašine
rijos, Anglijos metalurgijos 
fabrikai neturi darbo, galė
tų gaminti mašinas ir jo
mis užmokėti Sovietams už 
grūdus. Bet tokiai pelningai 
ir naudingai prekybai prie
štarauja Marshallo planas, 
Trumano politika, kurių 
siekis yra —nepadėti liau
dies demokratinėms šalims 
užsigydyti karo žaizdas.

Ir štai, Anglijoje “Daily 
Express” ir kiti komerci
niai laikraščiai sušunka: 
“Eksprotas į užsienį, arba 
mums mirtis.” >

Ir Anglija, nepaisydama 
Jungtinių Valstijų protes
tų, grūmojimų, kad ji ne
gaus “pagalbos” pagal 
Marshallo planą, pasirašo 
sutartį su Argentina. Da
bar Anglijoj viešai kalba, 
kad ji pasirašys sutartį ir 
su Tarybų Sąjunga, nes no
ri gauti 1,000,000 tonų 
kviečių. Atrodo, kad britai 
nukniauks sau pelningą 
prekybos sutartį ir su Ju
goslavija, pralenkdami Wall 
Strytą. Ateina žinių, kad 
tarpe britų ir Wall Stryto 
kapitalistų prasidėjo kova.

Irane už galią ir žibalą, Ar
timuose Rytuose ir Austra
lijoje. Atrodo, kad net Pa
ryžiuje Keturių Didžiųjų 
užsienio ministrų konferen
cijoj nebuvo tos anglų - 
amerikiečių politikų vieny
bės, kuri pirmiau būdavo, 
nepaisant, kad pirm susiti
kimo su Višinskiu tarėsi 
Anglijos, Francijos ir Jun
gtinių Valstijų užsienio mi
nistrai.

Taigi, kapitalistiniai rei
kalai, varžytinės už rinkas, 
pelnus, viešpatavimą, ardo 
tą “šventą” kapitalistinį 
frontą, kurį jie bando išlai
kyti prieš liaudies demok
ratines respublikas ir la
biausiai prieš Tarybų Są
jungą.

Amerikos komercinė spau
da jau kaltina Angliją, kad 
jos konsulas Šanghajuje ve
da derybas su komunistais 
prekybos reikalais. Anglija 
įsakė savo karo laivams ap
saugoti jos prekybos laivus, 
plaukiančius į Kinijos ko
munistų valdomas prieplau
kas, tuo kartu, kada ameri
kiniai prekybos laivai dar 
stengiasi neplaukti į tas 
prieplaukas, nors ir mūsų 
Valstybės Sekretorius pa
reiškė, kad Čiang Kai-šeko 
blokados nepripažįsta.

Suprantama, kaip britai, 
taip Wall Stryto ^valdonai 
gerai žino, kas yra jų prie
šas ir todėl visada “demok- s. 
ratiniu” būdu sudarys vie
ningą balsavimą prieš Ta
rybų Sąjungą ir liaudies 
demokratines respublikas 
Jungtinėse'Tautose ir orga
nizuos agresyvius karo blo
kus po priedanga “apsigy
nimo,” “civilizacijos gyni
mo,” arba “išvengimo ka
ro.” Bet jų frontas buvo ir 
bus plyšęs, nes net savos ša
lies kapitalistai vienas ki
tą gatavi praryti, kad tik 
daugiau pelnyti. Jų godu
mas, jų siekimas kitus žmo
nes pavergti ir išnaudoti 
nulemia jiems nepasiseki
mą.

Vals. Sūnus.

Jubiliejaus Atžymėjimas
Linksma, kad dažnai galime pasidžiaugti su ateinan

čia gražia parama dienraščiui jubiliejaus proga. Orga
nizacijos ir asmenys siunčia dovanas ir sveikinimus ju
biliejaus proga. Šiomis dienomis dovanų aplaikėme se
kamai :

Per J. Stupurą, Portland, Oreg., prisiuntė pelną nuo 
surengto pikniko spaudos naudai $38.50. Iš taip mažos 
kolonijos tokia graži parama. Šis faktas įrodo, kad ir 
mažose kolonijose galima padaryti daug naudos, jei tik 
yra kas pasidarbuoja. •

A. Žemaitis iš Baltimore, Md., surinko ir prisiuntė 
$13.25- Jis pareiškė, kad tas dar ne viskas, pasižadėjo tę
sti savo gražų darbą tolyn. x

Kiti prieteliai suteikė dovanų sekamai:
P. Šlajus, Eddystone, Pa...........................
Pranas Čerška, Brockton, Mass.............
P. J. Martin, Wexford, Pa.........................
Jonas ir Katrina Vaičikauskai,

Binghamton, N. Y. ........
Nuo hąrtfordiėčių stalo (L. piknike, 

Brooklyne) ............. .
J. Mashuskas, Pennsburg, Pax .................
William Goodis, Utica, N. Y. .................
F. P. Zavis, Bethlehem, Pa................. *..
John Latus, Detroit, Mich.................. .
Paul Kyalkauskas, Zion Grove, Pa............
Stanislavas Dilis, Woodridge, N. J. ....
A. ir K. J., Navalinskai, Binghamton, N. Y. 2.00
V. Kapičiauskienė, Binghamton, N. Y. ..
J. ir V. . Kazlauskai, Tunkannock, Pa. ..

Širdingai dėkojame visiems už taip gražias dovanas. 
Tai didelė atgaiva dienraščiui, kovoje su infliacija. Su
prantame, kad daugelis skaitytojų yra paliesti nedarbo, 
nors ir labai norėtų, bet neišgali paremti dienraščio fi
nansiniai. Nesigraudinkite, pradėsite dirbti, prisidėsite* 
Bet kurie dirbate ir turite atliekamą doleriuką, nesivė- 
linkite su jubiliejine dovanėle.

Priminsime ir šiuom kartu, kad jubiliejinė dienraščio 
laida išeis 16 dieną rugsėjo-September. Tai laidai biznių 
pasiskelbimai, pasveikinimai ir dovanos turi būti prisiųs
ti ne vėliau kaip apie vidurį sekančio mėnesio.

Laisvės Administracija.

$10.00
10.00

. 6.00

5.00

4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 ‘
2.00

1.00
1.00

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 20, 1949



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?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

MAŽYTĖ
Nebebuvo ji nei taip jau! 

maža. O visgi jos pagailo 
taip graudžiai, tarsi tik 
pragydusios ir kritusios 
mažvtės lakštutės. Ir sykiu 
gedėjome, kaip didžio žmo
gaus. Po visą šalį, kur tik 
gyvena lietuviai, žmonės 
sudejavo:

— Girdėjai! Wilma Jo- 
kubkaitė mirė!

Narsiai kovojusi prieš 
žudinga nugarkaulio ligą- 
meningitis — per arti tris 
mėnesius, mergaitė mirė 

'liepos 14-tą, Chicagos ligo
ninėje, vos suėjusi 14 metų.

Kuo buvo Wilma, apie 
kurią žinojo, kurią mylėjo 
Amerikos lietuvių visuome
nė net jei jos buvo asmeni
niai ir nepažinusi?

Wilma — vilniečių Jo- 
. kubkų vienturtė — kūdi

kystę praleido lietuvių dar
bininkų išeivijos vargo ša
lyje Brazilijoje. Jos tėvui, 
geram lietuvių liaudies 
spaudos bendradarbiui, A- 
merikos piliečiui, karo lai
ku sugrįžus savo gimtinėn 
Amerikon, stojus dirbti 
dienraščio Vilnies, Chicago- 
je, spaustuvėje, ne už ilgo 
pavyko atsikviesti ir žmo
na su dukrele Wilma.

Mažametė Wilma, jau do
mėjusis lietuvių veikla Bra
zilijoje, greitai prigijo nau
joje šalvie, Amer. lietuvių 
metropolvje-Chicagoje, pra
dėjo dalyvauti jų meno vei
kloje, kituose veiksmuose. 
Ji su nepaprastu jautrumu 
ir įvaizdavimu sakydavusi 
eiles, gerai mokėsi mokyk
loje, labai gerbė darbinin
kus savo tėvus ir kartu su 
jais viskame ėmė dalyvu- 
mą, o dar nutrukusiomis 
nuo mokslo ir kitų pareigų 
valandžiukėmis, atbėgusi 
Vilnin, norėdavo stoti tal
kon siuntinėti laiškus ir 
nrie kitu jos spėkomis išga
limų darbų.

Man pirmu ir vieninteliu 
kartu teko matyti Wilma 
1947-48 metų žiemą, pie
tums pertraukoje parėjusią 
iš mokyklos. Gyva ir vikri, 
maloni ir kukli Wilma liko
si gyvu paveikslu mano 
vaizduotėje.

Tuomet tebebuvo jos pir
mieji metai naujoje šalyje, 
tad įdomu buvo sužinoti,

Presidents’ Portraits Are Symbols 
Of New-Found Freedom to DPs Here

Young residents of the shelter for newly arrived DPs, maintained by 
United Service for New Americans, study the portraits of the first and 
current presidents of their new homeland. The pictures, symbols of a 
freedom they never before knew, were gifts from the Foreign Language 
Press Film Critics Circle and were prominently displayed at the shelter's 
Fourth-of July celebration.

The presentation of the striking portraits was made by Andrew 
Valuchek, president of the Film Critics Circle, and Sigmund Gottlober, 
executive director. It ended a search by the shelter staff for an appro* 
Rriate picture of President Truman which was publicized recently in the 

lew York Times.
The work of United Service for New Americans, which carries out a 

vast resettlement program here for Jewish displayed persons, is financed 
through the United Jewish Appeal, now conducting its 1949 campaign 
for $250,000,000.

WILMA
kaip į ją, jaunametį vaiką, 
atsiliepė mūsų gyvenimo 
sąlygos, kaip pasi rodėme 
jai mes, mūsų įstaigos, apie 
tai klausinėjome. Ji lėtai, 
apgalvodama atsakinėjo. 
Tačiau kuomet užklausėme, 
kuo jinai norėtų užsiimti 
užaugusi, jos svajingos di
delės akys žaviai sublizgė
jo, ji atsakė:

— Dirbsiu dienraščiui 
Vilniai!

Wilma tam ir visam lie
tuvių darbininkų judėji
mui rimtai ruošėsi visais li
kusiais jos trumpučio gyve
nimo metais. Tokia ją per
statydavo mums ir visi vil
niečiai, kurie tiktai kada 
nors pasisukdavo rytuose. 
Tad mirtinasis smūgis jai 
ir baisi žaizda jos tėvams 
tapo didžiu nuostoliu vi
siems, kurie iš Wilmos lau
kėme retai galimo rasti 
laipsnio užvaduotojos atei
ties darbuose. ' S.

Valgiai Gražuoliai
Mitybos ekspertai pripa

žįsta, jog valgio išvaizda ir 
skonis labai veikia į žmo
gaus sveikatą. Tai dėl to 
moderniški dijetistai net 
armijoje, kur negręsia pa
vojus prarasti kostumerį, 
vis vien pataria maistą 
gražinti, jo skonį gerinti, 
nes tas, sako jie, pagelbsti 
virškinimui.

Tūlas negali valgyti ža
lių daržovių. Jos jam ne
skanu ir pavirsta į dujas. 
Tačiau tas pats asmuo, su
valgęs tas pačias daržoves 
sumaišytas su kitomis, pa
skanintas “dresingais,” 
grietine, skaniai suvalgė ir 
nustebo, jog apie jas tuojau 
ir užmiršo. Užmiršo ir apie 
dujas.

Kita būtybė sveikai mity
bai yra rami, smagi nuotai
ka prie valgio. Apmaude, 
išgąstyje, susikrimtime ar 
didelėje paskuboje bile kaip 
prarytas maistas tūlo as
mens viduriuose gali pavir
sti “atomine bomba,” nuo 
kurios jisai įsivaizduos tu
rįs kelis vėžius iki pakis jo 
nuotaika valgių laikotar
piu.
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Streiko, savo amato reikalus ir bendrai svarbias žinias 
apsako per radiją savo draugams streikieriams šie 
CIO United Electrical, Radio & Machine Workers na
riai, jau trečias menuo streikuojantieji prieš Singer 
Sewing Machine firmą, Elizabeth, N. J. Patys strei- 

, kieriai renka ir rašo medžiagą programai, jie patys ir 
transliuoja. Čia matomai (iš kaires) Olga Bowers, 

Marie Farrell, Bob Callahan ir Milton Meltzer.

Šeimininkėms
Skyrių Veda E. V.

PINEAPPLE ICE 
CREAM

2 kiaušiniai 
pusė puoduko cukraus 
viena puskvortė (pint) 
geros, tirštos saldžios 
Smetonos 
vienas kenas sutrinto 
pineapple 
vienas šaukštas lemono 
sunkos 
vienas šaukštas orandžio 
sunkos.

Išplak kiaušinius kartu su 
cukrum. Smetoną gerai iš
plak atskirai, pridėk prie 
išplaktų kiaušinių. Nusunk 
skystimą nuo pineapple ir 
pridėk tirščius prie visko. 
Paskiausia pridėk lemono 
ir orandžio sunką, 
viską sumaišius, 
šaldytuvo blėtas ir sudėk į 
šaldytuvą, 
tuvą ant 
truks apie 
šaldyt.

Gerai 
supilk į

Nustatyk šaldy- 
šalčiausio. Už- 
4 valandas su-

MAISTO PREZERVAI
Išlaikymo kenuoto maisto 

žiemai procesas yra, paly
ginti, nepainus, jeigu įsitė- 
mysi ir išlaikysi sekamas 
taisykles:

Nepaliksi nedavirtą;
Skubiai supilsi į švaru

tes, sterilizuotas (iškaitin
tas vandenyje ar pečiuje) 
bonkas ir sandariai uždary
si tuojau, kol bonkon nepri
ėjo oro su naujais pelėsių 
ar kitokio gedimo perais.

Kadangi pervirimas taip
gi naikina tūlus vitaminus, 
gadina išvaizdą ir skonį, 
tad labai svarbu priprasti 
nustatyti, kada maistas jau 
išviręs, bet neperviręs.

Geriausios gaspadinės ne
turinčioms labai moderniš
kų aparatų ir talkos pata
ria prezervuoti po mažai, 
kad uogas ar vaisius spėtu- 
mėt sutvarkyti geriausioje 
formoje, be sugadinimo.

Bile uogas, vaisius ar ke- 
nuojamas daržoves galima 
taip jau saugiai virti pa
prastame puode, kaip kad 
ir gatavai sudėjus į stikli
nes (jars). Skirtumas yra 
tik tame, kad pirm virimo 
sudėjus į stiklines išlaiko 
gražesnę formą, o išvirus 
dedant stiklinėsna kiek su
sidarko forma ir syrupas 
liekasi drumzlinesnis.

Uogoms Taisyklės.
Geriausia virti sudėtas 

stiklinėsna.
Syrupą užpilti verdantį, 

jau sudėjus stiklinėn uogas.
Saldžiosioms uogoms, sy- 

rupo užteks skystojo — 1 
dalis cukraus prie 3 dalių 
vandens.

Apyrūkštėms — viduti
nio.

Rūkštosioms — tiršto.
Vidutinis syrupas daro

mas iš 1 dalies cukraus ir 
2 dalių vandens, tirštasis 
— po lygią dalį cukraus ir 
vandens.

Jeigu gerai išvirsi ir sti
klines greit ir sandariai už
darysi, uogos ar vaisiai lai
kysis ir visai be cukraus. 
Taip kenuodavo karo laiku, 
cukraus įsidėdavo, kada tu
rėdavo. Bet skaniau išeina 
virus gatavai su cukrum.

Syrupo reikia tiek, kad 
apsemtų. Sultingosioms rei
kės mažiau, sausoms dau
giau.

Virimo Laikas
Visuomet skaityk nuo to 

laiko, kuomet jau pilnai už
virė visas puodas ar stikli
nė.

Vyšnioms be kauliukų ne 
daugiau 15 minučių, su 
kauliukais ilgiau. -

Žemuogėms, avietėms, 
mėlynėms ir daugeliui kitų 
minkštų bekaulių ir begys- 
lių minkštų uogų ne 
giau 10 minučių.

Slyvoms, persikams 
čėms) be kauliukų ne 
giau 20 minučių, su kauliu
kais ilgėliau.

Pomidorams, ananasams 
(pineapple) po 30 minučių.

Daržoves, ypač ,šaknia- 
vaisius ir ankštines, kurios 
turi krakmolų ir proteinų, 
kaip ir mėsas, reikia virti 
daug ilgiau už vaisius ir 
uogas, nuo pusantros iki 3 
ir daugiau valandų, žiūrint 
pagal rūšį ir minkštumą, 
jaunumą daržovės. Apie tai 
daugiau sekamose laidose.

dau-

(py- 
dau-

Įtarus apiplėšime, buvo 
areštuoti brooklyniečiai jauni 
vyrai Anthony Rugiero ir Sal
vatore Cundari. Teismas juo
du išteisino, nes apiplėštasis 
asmuo pareiškė negalįs užti
krinti, ar juodu yra tie patys, 
kurie jį apiplėšė.

čekoslovakijos valdžia kal
tina tulus vyskupus ir kunigus 
šnipinėjime svetimai valstybei.

ŠILKŲ
Clevelande prieš tūlą lai

ką kalbėjo Maud Russell, 
kuri yra gyvenusi Kinijoje, 
daug patyrusi apie tos ša
lies darbininkų judėjimą, 
permačiusi jų padėtį. Ji pa
sakojo, dėl ko darbininkai 
sukilo ir pareikalavo geres
nio būvio, uždarbio.

Kinijos liaudis sukilo tik
tai dėl to, pasakojo kalbėto
ja, kad nebegalėjo ilgiau 
pakęsti tokio gyvenimo, 
prie kokio spaudė juos iš
naudojau tie j i kapitalistai 
ne tiktai savosios šalies, bet 
ir Amerikos ir kitų šalių.

Kinijos darbo žmonės 
nors ir padaro gražiausius 
išdirbinius — audinius, 
siuvinius, — kurie parsi
duoda ir Amerikoje aukšto
mis kainomis, tačiau jiems 
patiems Kinijos darbinin
kams — tos kainos nepriei
namos, jie negali tų gražu
mynų nei kitų kad ir labai 
reikalingų savo pagamintų 
daiktų nusipirkti. Visus ge
rus daiktus pirkti išsigali 
tik turtuoliai, šilką dėvi tik 
ponios.

Kinijos darbo žmonės ne
buvo lyginami prie civili
zuotų žmonių. Greta val
džios, juos dar valdė vie
nuolynai, dvasiškiai, kurie 
surišti su turčių reikalais. 
Jie padėjo darbininkus 
spausti, vertė dar daugiau 
nusilenkti savo išnaudoto
jams. Darbo žmogus taip ir 
vilko sunkią gyvenimo naš
tą.

Ilgainiui, kada laikas at
ėjo, žmonės nebegalėjo il
giau kęsti, iš pačios liau
dies atsirado susipratusių, 
kurie pradėjo kratytis tos 
sunkios išnaudotojų naštos, 
ieškot išeities iš tokio sun
kaus gyvenimo. Jie stojo į 
kovą prieš išnaudotojus. 
Stojo visi — vyrai ir mote
rys. Jų kovos pradžia buvo 
labai sunki. Jie neturėjo 
kitų tautų generolų nei ofi- 
cierių, nei kareiviškų aprė- 
dų, nei ginklų. Bet prijau
timas bendram reikalui, 
vienybė juos stiprino — a- 
piplyšę, alkani, pailsę dar
bo žmonės ėjo pirmyn.

Moterys narsiai kovojo. 
Jos savo pirštais pasiuvo 
kovotojams 50 milijonų a- 
valynės ir drabužių, liau
dies armijoms, pristatinė
jo, gamino maistą. Ir pa
čios kariavo, taipgi karo 
frontuose rinko sužeistus, 
perrišinėjo, penėjo, tuo pat 
sykiu dalyvaudamos ir poli
tikoj, naudodamosios nau
joje Kinijoje gautomis tei
sėmis dalyvauti' vadovybėje 
savo šaliės reikalų.

Kodėl komunistų vado
vaujamos liaudies armi
joms taip sekėsi? Į tai 
Maud Russell atsakė:

Todėl, kad žmonės bend
rai ir fabrikų, darbininkai 
ypatingai laukė išlaisvini
mo, laukė tų armijų. Dar
bininkai neleido Čiang Kai- 
šekiniams naikinti fabrikų. 
Jie gesino padegtus namus 
ir fabrikus,' vis arčiau susi
siekė su kovotojais ir patys 
stojo kariais į darbininkų 
pusę.

Maud Russell sako, kad 
Kinijoje prieš liaudie^ ar
mijas veikė Amerikos or
laiviai, tankai ir kiti karo 
įrankiai, bet Kinijos darbo

ŠALIS
žmonės — brisdami per sa
vo kraują, žengdami per 
lavonus, vis vien pasiekė di
džių pergalių ir vis tebežy- 
giuoja pirmyn.

Atkariautose nuo Čiang 
Kai-šeko srityse — naujojo
je Kinijoje — būdavo j asi 
naujas gyvenimas. Darbo 
žmonių širdyse ant visados 
likosi neapykanta imperia
listams tų šalių, kurios no
rėjo pasmaugti Kinijos 
darbo žmonių laisvę. Kini
jos darbo žmonės kartą ant 
visados sutraukė per daug 
metų juos kankinusius pan
čius ir juosna daugiau ne
grįš. Nepajėgia jų grąžinti
amerikiniai karo, pabūklai,'ta, neina geryn, 
nesugrąžins nei tie spaudos 
ir visų tamsos apuokų rik
smai, vaizduojantieji liau
dišką Kiniją vienu iš rau- 
doniausių kampelių pasau
lyje. Eva Simans.

Rochester, N. Y.
IŠ MOTERŲ VEIKIMO
Liepos 13 įvyko susirin

kimas. Nors nebuvo skait
lingas — mat, atostogų lai
kas, daug draugių išvažinė- 
jusios iš miesto, bet atvyku
sios susirinkiman daug nu
tarė.

Buvo išduotas raportas iš 
pikniko, kuris įvyko birže
lio mėnesį pas Bekešius so
de. Piknikas pavyko neblo
giausia. Nors lietus pylė 
per dieną, bet vakare nu
stojo, tad draugai ir drau
gės pradėjo rinktis skaitlin
gai.

Turėjome gražią muziką 
—tai draugas Jonas Že
maitis su smuiką, jo drau
gas su armonika, o d. Die- 
man su banjo. Labai gra
žiai pagrajino ir visi patar
navo be užmokesčio. Visi 
pasišokom, pasilinksminom. 
Moterų Klubas širdingai 
dėkavoja draugui J. Žemai
čiui ir jo grupei už gražią 
muziką.

Piknike buvo ir kitatau
čių svečių. Visi džiaugėsi, 
kad smagiai laiką praleido.

Piknikui Aukavo, 
Dirbo:

Elzbieta Duobienė ir M. 
Žukaitienė po sūrį, 
išleisti davė pelno $10; K. 
Žemaitienė ir D. Valtienė 
popierinius ‘reikmenis. Dir
bo D. Valtienė, E. Shopie- 
nė„ K. Žemaitienė, G. La- 
beikienė, V. Greibienė, J. 
Labęika. Valgius ir gėri
mus suvežė Geddi Vaitas, 
K. Žemaitienė, S. Ragaus
kas.

Visiems aukavusiems ir 
dirbusiems moterų klubas 
širdingai dėkingas. Ir ačiū 
atsilankiusiems. Pelnėme 
$55.79.

Vienbalsiai nutarta išau- 
kauti sekamai:

Pasveikinti Laisvę jos 30 
metų sukaktyje $10;

Civilių Teisių Gynimui 
$10;

Amerikos Moterų Kon
gresui $10. Kitus pasili
kom tolimesniam veikimui.

Draugas F. Manelis, Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 50-tos kuopos iždinin
kas, pridavė $10 čekį nuo 
LLD pasveikinti Laisvę 30 
metų sukaktyje.

kurie

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)*—Treč., Liepos 20, 1949

Lai gyvuoja Laisvė, mū
sų darbo žmonių švietėja, 
ant visados!

Draugas V. Bachiulis 
jau biskį susveiko, atnešė 
$7 Laisvės prenumeratai 
atnaujinti.

Mūsų Miesto Ligoniai
Labai susirgo Agota Ivo- 

naitienė, randasi ligoninė
je.

P. Žirgulienė dar vis la
bai serga.

Pranas Baltakis jau na
mie, jaučiasi geriau, vaikš
tinėja su lazdele pasirem
damas.

M. Severinas gulėjo li
goninėje 5 savaites, dabar 
jau namie, jaučiasi geriau.

Atcanavičienė dar vis gu
li ligoninėje, suparalyžiuo-

Černauskas jau baigia pa
sveikti.

J. Velykis dar vis ligoni
nėje, bet jau eina geryn.

Visi šie ligoniai yra Lai
svės skaitytojai. Visiems 
velinam greitai pasveikti ir 
vėl dalyvauti su mumis.

Svečiai iš Brooklyno
Draugai J. S. Gužai bu

vo atvažiavę atostogų pas 
savo sesutę ir švogerį Juli
ją ir Praną Orlauskus ant 
farmos. Draugai Orlauskai 
turi gražią farmą, tai pato
gu ten ir paviešėti. Trum
pam laiku jie aplankė ir ro- 
chesteriečius.

Draugai J. 
čiai atostogavo 
pas Antaną ir 
lauskus Glen
Webster, N. Y. Ten labai 
graži vieta prie ežero užla
jos: galima pasimaudyti, 
žuvauti, valtimis plaukioti. 
Jų viešbutyje galima pa
valgyti, įsigerti. Draugai 
Kalvaičiai aplankė ir daug 
rochesteriečių, tarpe tų ir 
mus, nors trumpam laikui. 
Labai buvo malonu su sve
čiais pasimatyti ir pasikal
bėti.

Dar laukiame daugiau 
svečių iš Brooklyno, tai 0- 
nutės ir Kazimiero Bekešių 
ir dd. A. M. Navikų. Būtu
me linksmi pasimatyti su 
brangiais draugais. L. B.

M. Kalvai- 
dvi savaites 
Moniką Or- 
Edith, W.

Today’s Pattern
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ALDLD Reikalai
Protokolas LLD 10-tos 
Apskrities Konferencijos, 
Laikytos Gegužes 29 Dieną, 
Liet. Sūnų-Dukterų Svetainėj, 
Grand Rapids, Mich.

(Tąsa)
— Pasilinksminkite su mumis, drauge 

papulkininke, — pasakė choru Lapino 
grupės vyrukai, užleisdami man vietą 
prie stalo ir paduodami šaukštą.

Tai buvo vakare po atvykimo į Batios 
dalinį.

V
Batiai, taip pat kaip ir mums, būti

nai buvo reikalinga lėktuvų nusilei
džiamoji aikštelė. Jis turėjo savų rūpes
čių, o mes savų. Jis norėjo pasiųsti į Di
džiąją žemę kažkokius svarbius doku
mentus, žmones ir keletą sužeistų drau
gų. Kovpakui gi aerodromas buvo žūt 
būt reikalingas. Daugiau kaip šimtas su
žeistųjų, jų ‘tarpe daug sunkiai, smar
kiai varžė dalinio judrumą. Vis labiau 
ėmė trūkti karinės medžiagos. Buvo aiš
ku, kad tokioje padėty dalinys galėjo 
laikytis tik pasyviai, o imtis rimto reika
lo—naujojo reido — vadovybė nesiryžo. 
Todėl bendromis jėgomis su Batia pasi- 
ryžome ieškoti aikštelės, tinkančios šių 
laikų sunkioms mašinoms nusileisti. Už
davinys pasirodė esąs daug sunkesnis, 
negu mes jį sau vaizdavomės. Miškai, 
smiltynai ir klampynės — pačios netin
kamiausios vietos aerodromui.

O jos kaip tik ir yra vyraujantis kraš
tovaizdis tose srityse ir plečiasi šimtus 
kilometrų į visas puses. Batia nuvalei 
aikštelę vidury miško, bet kai aš pama
čiau ją, man pasidarė aišku, kad mašina 
čia “nusileis” amžinai. f

Dar gruodžio mėnesį mes buvome ma
nę nuleisdinti lėktuvus ant ežero, bet 
prasidėjęs tada polaidis išardė visus 
mūsų statybinius planus. Pasidarė taip 
šlapia, kad mūsų aerodromas iš karto 
virto paprasčiau!u vandeniu. Nuo ledi
nių užmačių mes laikinai atsisakėme. 
Dabar šis lėktuvų priėmimo būdas vėl 
iškilo, ir darėsi vis aiškiau, kad jis yra 
vienintelis. Žvalgybos, virtusios tam tik
romis geologinėmis ekspedicijomis, ieš
kančiomis lygaus, kieto bei pakankamai 
didelio gabalo planetos šiame rajone, ne
parnešdavo paguodžiančių vaisių. Lygios 
čia buvo vien neįšalančios plačios pelkės, 
vasarą nepraeinamos nei žvėriui, nei 
žmogui, o žiemą su vargu išlaikančios 
lengvutes baltarusiškas roges bei menką 
arkliuką, pripratusį prie klampynių; 
kieti galėjo būti tik miško skynimai, bet 
ten tvyrojo tūkstančiai kelmų. Išrauti 
juos su šaknimis žiemą buvo neįmanoma, 
dėl laiko ir dėl darbo rankų stokos. Vie
nu žodžiu, lėktuvus galima buvo nuleis
dinti tik ant ežero.

Iš pradžių mes galvojome nuleisdinti 
juos ant nedidelio, pusantro kilometro 
ilgio, Baltpjo ežero. Bet jis buvo labai gi
lus — iki septyniasdešimt metrų, blogai 
užšaldavo, ir ledas buvo plonas. Paga
liau, mes visi sutikome, kad tinkamiau
sias buvo Červonojos ežeras, arba, kaip 
jį paprastai vadina vietiniai gyventojai, 
Kunigaikštis-ežeras. Didelis, — didžiau
sias tame krašte, jis yra kiaušinio pavi
dalo. Apie dvylikos kilometrų pločio, še
šiasdešimt septynių ilgio, ne perdaug gi
lus, apsuptas šešių kaimų.

Mes tuojau pat persikėlėme į kaimus, 
išsimėčiusius po Kunigaikščio-ežero dau
bą, išskirstę dalinius pietiniame jo kran
te. Štabas ir pirmasis batalionas apsisto
jo LiachoviČių kaime; trečiasis batalio
nas — Puchovičių kaime; antrasis — ko
lektyviniame ūky “Komjaunuolis,” ket
virtąjį batalioną pastatė rytiniame eže
ro krante.. Tokiu būdu buvo užkirsti pri
ėjimai prie busimojo aerodromo ir už
tikrinta tolimesnė jo gynyba.

Šalčiai vis stiprėjo, ir ledas ežere sie
kė jau trisdešimt centimetrų storio. Ne
atidėliodami mes tučtuojau ėmėmės pa
ruošiamųjų darbų. Nužymėjome didelę 
aikštę, kur ledas buvo storesnis, ir pra
dėjome valyti nuo jos sniegą. Kai aikšte
lė buvo paruošta, iškilo nauja kliūtis, ku
riai pašalinti mes buvome bejėgiai. Avia
cijos vadovybė, sužinojusi apie mūsų ke
tinimus nuleisdinti sauskelio lėktuvus 
ant ledo, nesutiko su tuo. Laikas bėgo. 
Buvo gražios, kaip vasaros, naktys, bet 
kaip Ilgai jos truks žiemą ir, be to, dar 
Poliesėje? Keletas radiogramų, kurias 
Kovpakas pasiuntė, pranešdamas, kad 
ledas stiprus, pasiliko be pasekmių. Nu- 
leidinėti lėktuvus ant ledo mums neleido.

Aerodromo prganiz'avimą Kovpakas

užkrovė man, kadangi dar Briansko miš
kuose, skrisdamas į Didžiąją žemę ir dvi 
tris dienas belaukdamas lėktuvo, aš 
drauge su lakūnais ir technikais išėjau 
kažką panašu į trumpus . pasiruošimo 
kursus. Tie kursai trukdavo kokias pen
kiolika dvidešimt minučių, bet vis dėlto 
jų metu aš patyriau kelias pagrindines 
techniškas sąlygas, statomas nusileidimų 
aikštelei. Aš buvau numatęs viską, išs
kyrus rengimą aerodromo ant ledo.

Tvirto įsitikinimo, kad ledas išlaikys 
sunkią mašiną, nebuvo. Tada mes sa
vaip, kaip išmanydami, ėmėmės techniš
kų apskaičiavimų. Žmonių prie ledo va
lymo darbų buvo iki penkių šimtų, plius 
šimtas rogių su arkliais. Aš sukursčiau 
žmones trypinėti, šokti. Ledas pamažu 
poškėjo, bet laikė. Paskui ėmėmės skai
čiuoti. Kovpakas apskritai mėgdavo įvai
rius apskaičiavimus bei atsiskaitymus. 
Ir apskaičiavome, kad visa ta grupė žmo
nių su vežimais bei arkliais sveria iki 
šimto tonų. O Duglasas kartu su krovi
niu sveria septynias tonas. Mes tas 
septynias tonas padvigubinome, paskui 
padauginome penkis kartus, atsižvelgda
mi į smūgio stiprumą lėktuvui nusilei
džiant, ir nutarėme, kad galime nuleis- 
dinėti lėktuvus be rizikos.

Kovpakas palaukė porą dienų ir pa
siuntė tokio turinio radiogramą: “Gre
ta Kunigaikščio-ežero atlikome didelius 
išlyginimo darbus ir paruošėme nusilei
dimo aikštelę ‘ant grunto’.” Toliau ėjo 
visi techniškieji duomenys, beveik idea
lūs (aš juos žinojau dar iš lakūnų): že
mė kieta, gruntas įšalęs, nei klampynių, 
nei pelkių, puikūs priėjimai ir 1.1.

Vadovybė duomenų pareikalavo nau
jai. Mes pranešėme juos pakartotinai to
kius pat. Rudniovas svyravo, bet Kovpa
kas vis atkakliau spaudė aviacijos vado
vybę. Pagaliau atėjo atsakymas: “Lau
kite lėktuvų.” Sutartieji signalai pa
ruošti, ir mes ėmėme laukti.

Ant ežero kranto buvo trobelė, kurio
je visą naktį išbuvo signalizuotojai. Ant 
ledo kūrė laužus, kaime prie štabo stovė
jo pabalnoti ;arkliai ir keletas pakinkytų 
rogučių. 1

Viskas buvo apskaičiuota taip, kad, 
vos išgirdus lėktuvo ūžesį, būtų galima 
raketomis nurodinėti jam nusileidimo 
vietą. Kol lėktuvas suks ratą ir ims leis
tis aikštelėje, Kovpakas, Rudniovas, Ba- 
zima ir kiti štabo darbuotojai turėjo su
spėti užsėsti ant arklių ar įšokti į roges 
ir nulėkti apie pusantro kilometro nuo 
štabo iki nusileidimo aikštelės.

Pirmąją naktį, kaip tat paprastai bū
na, lėktuvo nesulaukėme. Prie laužų ir 
štabo pirkelėje mes išsėdėjome iki tre
čios nakties valandos. Pradžioje kalbos 
sukosi apie Didžiąją žemę ir aviaciją. Iš 
karto jos buvo entuziastiškos ir lūkestin
gos, paskui, bergždžiai laukus ir nesu
laukus, , buvo išgalvojamos lėktuvų nesi- 
rodymo priežastys, spėliojimai. Taip pa
mažu visi laukiantieji lėktuvų gavo susi
pažinti su aviacijos technikos minimu
mu, su jos medžiagine puse, organizacija 
bei tvarka. Po to jau ėmė barti lakūnus, 
kurie, girdi, “visi dreifininkai bei bai
liai, bijosi į vokiečių užnugarį skristi.” 
Trečią naktį ši tema buvo visiškai išsem
ta ir, išbarę dar galop Grizodubovą, ku
rios pulkas su mumis dirbo, mes perėjo
me prie įvairių kitų, artimų mums temų. 
Apie aviaciją nepamiršo tiktai sargybi
niai bei budintieji, kurie, žiovaudami, 
vaikštinėjo gatve, sėdėjo priebučiuose, 
žiūrint, kaip kam mūsų vidaus tarnybos 
įstato buvo numatyta.

Kiekvienas šių vakarų, tiksliau sa
kant, naktų, turėjo savo “vinį,” kiekvie
nas -buvo baigiamas geriausiai nusiseku
siu pasakojimu. Tie pasakojimai stebin
davo mane savo įvairumu, ir aš užsira- 
šinėdavau juos smulkia mažyčių karolė
lių rašysena įstrižų linijų mokiniškame 
sąsiuvinyje, užrašęs viršelyje pavadini
mą: “Tūkstantis ir viena naktis, Grizo- 
dubovai belaukiant lėktuvų, arba parti
zaniškoji Šecherezada.”

Paties to sąsiuvinio istorija yra taip 
pat įdomi ir verta paminėjimo. Išsimie
gojęs po pirmos lėktuvų laukimo nakties, 
aš apie antrą valandą užėjau į štabą. 
Reikėjo susumuoti visas gautas per pra
eitą parą žinias ir paskirti žvalgybos 
grupėms uždavinius sekančiai nakčiai.

(Daugiau bus.\

Konferenciją atidarė 10:30 
ryto LLD 66 kp. organizato
rius d. Gasparas ir pakvietė 
tvarką vesti A. Dapšį, apskri
ties organizatorių. Buvo pa
kviestas pakalbėti d. J. 
Kraus iš Hart, Mich.

Tvarkos vedėju išrinktas d. 
Kraus, jo pagelbininku — de
legatas Žukas. Dienotvarkis 
su pataisymais priimtas ir 
mandatų komisija išrinkta iš 
dd.: A. Daukšos, P. Rinke
vich ir Žuko.

Komisija raportavo, kad 
konferencijoje dalyvauja 5 
kuopos su 19 delegatų ir vie
nas nuo apskrities—viso labo 
20. LLD 66 kp., Grand Ra
pids, Mich., 5 delegatai; 218 
kp., Scottville — 4; 207 kp., 
Hart, Mich. — 2; 188 kp., 
Hamtramck, Mich. — 5; 52 
kp., Detroit, Mich.—3 ir 10- 
tos apskrities organizatorius 
A. Dapšis. Viso konferenci
ja atstovauja 398 narius. 
Muskegan, Saginaw, Mich., ir 
Toledo, Ohio, neprisiuntė de
legatų.

Apskrities organizatorius A. 
Dapšis raportavo, kad veikė 
sulyg išgalės ir kad prakalbų 
maršrutas 1948 m. davė ge
ras pasekmes, tik su kalbėto
ju turėjo sunkumų. Raportas 
priimtas.

Skaitytas 1948 m. konferen
cijos protokolas, taipgi f in. 
sekr. raportas. Apskrities iž
de pinigų yra $65.41.
Kuopų Rapoiia::

66-tos kuopos^Jelegatas ra
portavo, kad ižde turi $65.00, 
abelnas veikimas silpnas. Bu
vo suloštas veikalas ‘‘Laimė” 
gegužės 14 d. ir pelnas skir
tas dienraščiui “Vilniai.”

218-tos kuopos delegatas 
nušvietė, kad veikiama pagal 
išgalės, ižde turi $26.80 ir 
įvairiems darbininkų reika
lams išaukauta $67.50.

207-tos kuopos delegatas 
raportavo, kad'lietuvių mažai 
gyvena, veikiama kiek gali
ma.

188-tos kuopos raportavo, 
kad kuopa gerai gyvuoja, vei
kia gerai ir finansiškai stipri. 
Aukauja visuomet darbinin
kiškiems reikalams ir narių 
skaičiumi gali pasivyti 52 
kuopą.

52-ros kuopos delegatas nu
rodė, kad veikimas pusėtinai 
geras, taipgi naujų narių 
kuopa gavo 13 ir galima jų 
gauti daugiau. Kuopa pusė
tinai parėmė Progresyvių 
Partiją laike 1948 m. rinki
mų ; apie $500 sukėlė para
mos Henry Wallace kampani
jai.

Visų delegatų raportai pri
imti vienbalsiai.

Buvo pakelta klausimas, ką 
daryti su senais LLD leidi
niais, kurių yra daug kiek
vienoje kuopoje. Nutarta, 
kad apskrities komitetas tuo 
klausimu pasirūpintų ir pra
neštų kuopoms, kas reikia da
ryti su senais draugijos leidi
niais.

Spaudos ir apšvietos klausi
mu buvo rimtos diskusijos ir 
po jų rekomenduota naujam 
apskrities komitetui, kad jis 
paragintų kartkartėmis kuo
pas daugiau veikti suminėtu 
klausimu ir tankiau rašyti 
spaudon.

Nutarta rekomenduoti Cen
trui, kad leistų knygas, ku
rios atsakytų šių dienų klau
simais.

Klausime suorganizavimui'' 
naujos kuopos Pontiac, Mich., 
nutarta, kad, naujas apskri
ties komitetas su pagalba 
188 kuopos atliktų tą darbą. 
Kartu rūpintųsi atgaivinti pa
krikusią LLD 109 kuopą, To
ledo, Ohio.

Bilos išmokėtos, paaukauta 
Civilių Teisių Kongresui $10 
ir “Vilniai” $5,

Į Apskrities komitetą iš
rinkti šie draugai:

A. Dapšis, organizatorius; 
Alf. Kuprevičius, vice-pirmi- 
ninkas; Edward Sheputis, fi
nansų ir užrašų raštininkas; 
Pranas Gustaitis, iždininkas 
ir Marytė Sheputis, kores
pondentė. Visi išrinkti vien
balsiai. ’

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti, Scottville, Mich.

Suvažiavimas užsidarė per 
tvarkos vedėją, kaip 2:30 po

CHICAGOS ŽINIOS
DIDELIS SLAVŲ DIENOS 

PIKNIKAS 
Arkivyskupas Adams ir Leo 

Krzycki Sakė Prakalbas 
Sekmadienį Pilsen Parke 

4,000 žmonių dalyvavo Visų 
Slavų Dienos piknike, čia 
buvo atžymėta rusų didysis 
poetas Puškinas ir Frederic 
Šopenas, prisiminta Mickevi
čius ir kiti liaudies poetai, 
muzikai ir rašytojai.

Šv. Jurgio katedros šven
tikas, Peter Kotenko, su ki
tu šventiku ir arkivyskupui 
Adams dalyvaujant, didžiulė
je, persikimšusioje publika, 
Pilsen svetainėje atlaikė pa
maldas išlaikymui taikos ii’ 
150 metų sukakčiai nuo Puš
kino gimimo dienos.

Po invokacijos pirmiausiai 
kalbėjo rusų arkivyskupas A- 
dams iš New Yorko. Jis pla
čiai apibūdino, koks buvo di
delis rusų liaudies poetas-ra- 
šytojas Puškinas. Aukštas 
dvasiškis nurodė, kad Puški
nas buvo ne vien rusų liaudies 
sūnus’, bet viso pasaulio liau
dies sūnus, kurio idėjos ne tik 
labiausiai gerbiamos ir mini
mos jo gimtinėje Sovietų Są
jungoje, bet ir vykinamos gy
venimam

“Puškinas, laisvės poetas ir 
literatas, pašventė visą savo 
gyvenimą darbo liaudžiai; 
Puškino sandraugas Mickevi
čius — rusas ir lenkas—pil
nai suprato vienas kitą,” sakė 
arkivyskupas Adams.

“Aš myliu Puškiną ir jo po
eziją - raštus visa širdimi ir 
džiaugiuosi kartu su jumis, 
turėdamas progą tą aukštą 
liaudies genijų pagerbti jo 
150 metų sukakties proga,” 
šiais žodžiais arkivyskupas 
Adams baigė savo įspūdingą 
kalba.
Lenkijon Daugiau 
Ponstva Negrįš

Leo Krzycki, prezidentas A- 
merikos Slavų Kongreso, bu
vo antru kalbėtojum, kuris 
taipgi pasakė reikšmingą kal
bą, nurodydamas, jog viso pa
saulio žmonės yra istorinėje 
maršuotėje už taiką, ir jo
kia jėga tos maršuotes nega
lės sustabdyti.

Krzycki kartu su 42 Ame
rikos delegatais dalyvavo Pa
ryžiaus Taikus Konferencijo
je, kur buvo suvažiavę 2,100 
delegatu iš 72 šalių ir atsto
vavo 600,000,000 žmonių.

Leo Krzycki, pagerbdamas 
arkivyskupą Adams, priminė, 
kad šiemet tenka minėti Fre
deric Šopeną, taipgi gerą 
draugą Puškino. Taipgi, kad 
jis turėjo už garbę praleisti 
3 valandas Maskvoje su pra
voslavų bažnyčios galva A- 
leksiejum ir raudono skanaus 
vyno su juom išsigerti.

Toliau Krzycki dėstė Pa
ryžiaus Taikos konferencijos 
eigą. Jis nurodė, kad kon
ferencija, mokslininko Curie 
žodžiais, “čia nemaldauja tai. 
kos, bet griežtai reikalauja 
jos.”

“Aš sugrįžau, iš Taikos 
Konferencijos entuzi a z m u 
persiėmęs, kad pasaulio žmo
nija yra didžiulėje maršuotė
je už taiką ir jos pravedimą 
gyveniman,” didingai reiškė 
Krzycki.

“Puškino nėra, bet 200 mi- 
lionų keliauja jo keliu,” pri
dūrė jis.

Toliau Krzycki nurodė, kas 
dedasi mūsų “laisvoje šaly* 

pietų.
Užrašų Raštininkas

Ed. Sheputis.
P. S. LLD 10-tos Apskri

ties valdybos adresai:
Org. A. Dapšis, 2220 Fourth 

St., Detroit 1, Mich.
Vice-pirm. As Kuprevich, 

5057 Edwin St., Hamtramck 
12, Mich.

Sekr. Ed. Sheputis, 17581 
Russell St., Detroit 3, Mich.

Ižd. Pranas Gustaitis, 9515 
Cardoni Ave., Detroit 11, 
Mich.

Visais LLD reikalais kreip
kitės virš nurodytais adre
sais. E. S.

je.” George Parinski ir visa 
eilė sveturgimių darbuotojų 
patalpinta Ašarų saloje de
portavimui. Jis sakė, jeigu 
Thomas Jefferson ir kiti tų 
laikų laisvės kovotojai atsi
keltų iš kapų, jie tuoj aus at
sidurtų ant Ellis Island.

Krzycki priminė Paul Robe- 
sono reikšmingus pasakytus 
žodžius Paryžiuje Taikos 
konferencijoje, kad: Ameri
ka, kokia dabar yra, yra iš- 
budavota ant kupros negrų ir 
baltų, jų darbu ir prakaitu, 
ir mes esame nusitarę kovoti, 
kad atgavus dalį savo turto, 
kuris mums priklauso.

MAINIERIŲ ATYDAI!
Shenandoah lietuviai rengia

PIKNIKĄ
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai

Dienraščio Laisves
« » >

Piknikas Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
BRANDONVILLE GROVE

Brandonville, Pa.

< > €
šenandoriečiai kviečia Scranton, Wilkes Barre ir 

iš kitų miestų į šį pikniką. Paslinksminkime ir tuom 
pat kartu paremkime savo dienraštį.

i——-------------------------------------------------------------------— —— --------------------------------- --------------------- ------------------

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass. 
Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI:
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystė.
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir tt. *
4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIŲ KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, ^kultūros,

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas į du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiąi, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti. >

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas. 
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 184 W. Northfield Ave., Livingston, N. j.

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Liepos 20, 1949

O Anglijos dvasiškis Hew- 
let Johnson, tenai atstovauda
mas 600,000,000, pasakė: 
“Idėjos negalima įkalinti, nei 
atominėmis bombomis sunai
kinti.”

Nedarbas Nežinomas 
Naujoj Europoj ir 
Sovietų Sąjungoj

“Amerikoj pereitą mėnesį 
baigė mokslus 350,000 mūsų 
jaunimo; jie visi ieškos dar
bų, kurių jiems nėra,“ sakė 
Krzycki. Jie darbų ieškos 
atimti iš dirbančių, nes jiem 
kitokių darbų nėra,” sakė 
jis.

Sovietų Sąjungoje ir rytinė
se Europos šalyse, kur yra 
liaudies tvarka, tenai darbo 
rankų trūksta, ten mokinami 
suaugusieji, ypatingai Lenki
joje, skaitymo ir rašto. Ne
darbas užmirštas pas juos, 
žymėjo senas kovotojas-vete- 
ranas Krzycki.

“Radzvilų dvarai, kurie 
valdė 790,000 akrų žemės, 
grafų Potowskiu ir kitų nėra 
Lenkijoje, dabar chlopas-mu- 
žikas aria ir akėja jų žemes 
ir valdo jas.

“Wallstrytas ir Anglijos 
bankieriai buvo savininkai 
kasyklų, gelžkelių, pelnyda
vosi iš Lenkijos liaudies. Da
bar tas viskas perėjo nuosa
vybėn Lenkijos chlopų-muži- 
kų, ir šiandien kasyklose

(Tąsa 5-tam pusi.)



Baltimore, Mi Philadelphia, Pa.
Liepos 11 cl. atsibuvo LLD 

25 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė stebėtinai ma
žai. Nežinia, ar tai dėl 
“karščių,” ar dėl kriaučių tu
rimų vakacijų? Bet vis tiek 
susirinkimas atliko bėgančius 
reikalus. Paaukavo 5 dole
rius civilių teisių apgynimui 
ir nutarė organizuoti busą j 
Laisvės pikniką Philadelphi- 
joj, 4 d. rugsėjo. Tam rei
kalui išrinko komisiją, kuri 
sutvarkius prisirengimo reika
lus padarys platesni praneši
mą.

Ką tik sužinojau; kad mū
sų Onos rengia išvažiavimą 
atžymėjimui Oninių. Išvažia
vimas įvyks jau ateinantį sek
madienį, liepos 21 d., pas 
Deltuvus ant Parmos, Hano
ver, Md. Rengėjos turi ge
rą intenciją — sukelti para
mos mūsų progresyvei spau
dai. Iš patyrimo žinome, kad 
mūsų moterys, kaip jau ką’ 
surengia, tai būna už ką pa-; 
dėkavoti. Taigi ir šitą sykį, 
sakė, bus geri pietūs — kep
tų vištų ir kitokių gardėsių 
su visokiais prismokais ir ka- 
rainiomis.

Kadangi išvažiavime pietūs 
prasidės dar priešpietyj, tai 
Onos maloniai prašo gerbia
mus svečius nesirūpinti pie
tumis namie, bet atvažiuoti 
anksti ir sykiu su Onomis 
skaniai pasivalgyti, išsigerti, 
pasilinksminti, palinkėti vie
ni kitiems sveikatos ir laimės, 
ilgo amžiaus ir kitokių gery
bių ; sale čia suminėto visokio 
gero reikia paremti mūsų 
spaudą, kuriai šiuom sykiu 
parama taip labai reikalinga.

Onų Draugas.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi g*aiima phduėti per PAUL GUSTAS

' FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

▼□X
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega,

............          "      — nr.—.......................... iii ,| i i m |^i<w

MIRĖ

Birželio 24 d. mirė Petras 
Mikonis, 55 metų, gyvenęs 
1334 S. Front St. Palaido
tas birželio 28 d., Odd Fel
lows kapinėse.

Birželio 25 d. mirė Niko
demas Padoris, 71 metų am
žiaus, gyvenęs 246 Fernon 
St. Palaidotas birželio 30 
d., Šv. Kryžiaus kapinėse. 
.Liūdesy j liko žmona Petro
nėlė, sūnus Petras ir duktė 
Lucija.

★ t
Birželio 27 d. mirė Fran

ces Dryžiūtė, 4 metų, gyve
nus 310 Dickinson St. Pa
laidota birželio 30 d., šy. 
Kryžiaus kapinėse. Liūdė- 
syj lieka tėvai Pranas ir 
Lilija Dryžai.

Laidotuvių direktorius 
Juozas Kavaliauskas.

S. V. R.

Pittsburgh, Pa.
Norime pranešti Pittsburgh 

ir apylinkės lietuviams, kad 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopa rengia pikniką, 
arba išvažiavimą', nedėlioj, 
liepos 24. d., Ehrlers Grove 
Parke, kuris randasi netoli 
nuo Franklin Grove parko.

Išvažiavimas bus puikus, 
turėsime skanių ir tinkamų 
valgių, gėrimų ir žaislų, šio 
parengimo pelnas bus sunau
dotas ne vien kuopos kultū
rinei veiklai, bet 'vyriausiai 
paramai darbininkiškos spau
dos, kuri taip svarbią rolę 
vaidina kovoje už Amerikos 

žmonių demokratines teises 
ir kuriai parama labai reika
linga. Visi gerai žinome, kad 
darbininkiška, demokratinė 
spauda gali verstis tik su mū
sų parama.

Dideli turčiai duoda labai 
brangiai apmokamus garsini
mus, bet jie duoda tik ko
mercinei spaudai, jie neduoda 
garsinimų į demokratinius 
liaudies laikraščius.

Taigi, visus ir visas labai 
nuoširdžiai prašome atsilan
kyti į šį išvažiavimą, parem
ti darbininkišką spaudą, kuri 
gina darbininkų ir smulkių 
biznierių reikalus. Išvažia
vime bus suteikti skanūs val
giai, kartu valgysime. Už vi
są tą tyrame ore tikinto kaina 
tik $2 asmeniui. S. Orda.

Chicago, Ill.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

daugiau 60% anglies ir gelž- 
keliai 100% daugiau perva
žom padaro, kai pavaryti sve- 
timžemiai,” pabrėžė jis.

“Tom Clark yra pareiškęs, 
kad 6 milionai kriminalų 
randasi Amerikoje; kad kas 
kiekviena 18 sekundžių dieną 
ir naktį papildoma žudystės 
ir piktadarystės, bet Mr. 
Clark nesirūpina jomis. Jis 
rūpinasi suimti Geo. Parins- 
ki, Ferdinand Smith ir kitus 
darbininkų vadus ir nori juos 
išdeportuoti. Ot kokia padė
tis yra dabar Amerikoje,” už
akcentavo Krzycki.

“Virš 50 metų atgal Eugene 
Dobs pasakė: “Kol bus nors 
vienas darbininkas be daibo, 
ar rasis kalėjime, aš nesu 
laisvas,” pabrėžė jis.

Krzycki ragino klausytojus 
rašyti protesto laiškus Tom 
Clark, Trumanui ir reikalauti, 
kad George Parinski, Ferdi
nand Smith Peter Harisiades 
ir kiti būtų paleisti iš Ellis 
Island ir 12-kos komunistų 
byla panaikinta.

Buvo priimta protesto rezo
liucija, adresuojama T o m 
Clark, reikalaujanti pafiuo- 
suoti Geo. Parinskį ir kitus.

Visų Slavų Dienos piknikas 
buvo demonstracija už taiką, 
prieš karą, fašizųią ir kartu 
sveturgimių slavų protestas 
prieš persekiojimus ateivių 
Amerikoje. Reporteris.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas jvyks ketvirtadienį, 
liepos 21 d., 7:30 vai. vakare, 1406 
E. 55th St., Sachsenheim Hali. Vi
sas nares prašom dalyvauti susirin
kime, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti. — P. N. (165-6)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undėrtaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

“Einant taupumo nuostatais, pašalink iš šapos visus 
vandens šaldytuvus.”

SHENANDOAH, PA.
Mainieriai! Jūsų Piknikas Bus 
Liepos 24-tą, Brandonville 
Grove, Brandonville, Pa. Tai 
Piknikas Paramai Dienraščio 

Laisvės.

Mainieriai visada yra pa
žangūs žmonės. Jie labai 
brangina dienraštį Laisvę, še- 
nad orinčia i rengia dienraš
čio Laisvės paramai pikniką 
ateinantį sekmadienį. Visos 
kietosios anglies apylinkės 
mainieriai turi darbuotis, kad 
tas piknikas pavyktų. Pasi- 
šmąruokite mašinas ir trauki
te į tą gražų pasilinksmini
mą. Tai proga jums pasi
matyti ir tuom pat kartu sa
vo dienraštį paremti.

Pernai Laisvės paramai še- 
nadoriečių piknikas buvo

Waterbury, Conn.
Vietos lietuviams gerai ži

nomų Dr. Staneslow ir veikė
jos Christina Staneslow sūnus 
Eugene išvyko į Europą kar
tu su 450 kitų-studentų. Jie 
išplaukė iš Quebec, Kanadoj, 
prieplaukos. Europoj per ke
lias savaites laiko studijuos 
kitas kalbas ir vietos žmonių 
gyvenimą.

Eugeno Staneslow grįš į 
Jungtines Valstijas rusgėjo 
mėnesį, kada jis planuoja 
stoti į Cornell Universitetą 
studijuoti mediciną. Jis yra 
su pasižymėjimu baigęs The 
Darrow School, N. Y. vals
tijoj. Linkime Eugeniui daug 
pasisekimo kelionėje ir moks
le!

Čia tenka pastebėti, kad jo 
vyresnysis brolis Paul išvyko 
į Wapanacki kempę, Vermont 
valstijoj, kaipo tarybos pata
rėjas instituto dėl aklų žmo
nių. Abu jaunuoliai, kaip ir 
tėvai, yra veiklūs visuomenės 
labui.

Dienraštis Waterbury Ame
rican iš liepos 6 dienos pra
nešė, kad Dr. Devenis, kuris 
yra veiklus reikale lietuvių 
dipukų, nupirko Oswald© 
Garrison Willarcl palocius 
Watertown, Conn. Tie palo- 
ciai statyti apie 200 metų at
gal labai tvirtai, yra 15 kam
barių/ svetainiukė, svečiams 
kambarys, plaukiojimo prū
das ir 230 akrų' plotas že
mės. Buvo reikalaujama apie 
$50,000.

Spauda praneša, kad 
“vargšai” dipukai, supranta
ma, buvę prie Smetonos aukš
ti viršininkai, ten praleis va- 
kacijas ir “studijuos/’

Čia tenka pastebėti, . kad 
Dr. Devenis, kuris ir kurio 
žmona baisiai neapkenčia 
Lietuvos žmonių, tų, kurie 

gražus, bet jis galėjo būti 
didesnis. Šiemet pasidarbuo
kite sukviesti daugiau svečių. 
Atvažiuoja ir brooklyniečiai į 
šenadoriečių pikniką. Petras 
Kapickas duos įsibėgėti savo 
naujam Packardui. Jis su 
grupe kitų jau yra pasiren
gę važiuoti.

Iš Philadelphijos Juozas 
Bekampis niekada nepra
leidžia šenandoriečių pikniko 
paramai dienraščio Laisvės. 
Neabejojame, kad ir šiemet 
jis trauks ten paūšti.

Iš toliau atvykę visada nori 
pasimatyti su skaitlingu1 būriu 
vietinių. Taigi visas šenado- 
ris ir apylinkes būkite piki- 
te piknike, pasimatykite su 
svečiais iš tolimesnių koloni
jų. P. B.

ponus ir kapitalistus “ne
skriaudė,” pereitais metais 
Waterburyj pirko Carroll 
apartmentus, rodosi, už $50,- 
000 ant E. Main St. Taipgi 
yra*sau įsigijęs namą ant 
Frank St. Tik kokių 5-kių 
metų bėgyje įsigijo nuosavy
bių apie $120,000. Na, žino
ma, nereikia nei aiškinti, ko
dėl toki žmonės neapkenčia 
Lietuvos darbų liaudies, jos 
naujos tvarkos. Rep.

Nacionalė advokatų gildija 
reikalauja atmesti valdžios siū
lomą šnipišką bilių, kaip tau- 
donbaubizmo isterija,

Plieno kompanijos per pas- 
.kutinius 1048 m., tris mėnesius 
padarė pelno 5 bilionus ir 755 
milionų, bet. darbininkams al
gas atsisako pakelti.

I won’t ent Wilson Ideal Dog 
Food or any other Wilson meats

Wilson & Co., does not bargain 
faii'ly with its employees ....

DOai T BUY WILSON

Wilson & Co. mėsos pakavi- 
mo-kenavimo firmai atsisa
kius susitarti su savo darbi
ninkais; CIO United Packing
house Workers savo kampa
nijoje paraginti firmą susitar
ti pavartoja panašius braiži
nius, kaip čia matomasis.

Montello, Mass.
Birželio 26 d., Lietuvių 

Tautiško Namo apatinėje sve
tainėje atsibuvo iškilmingos 
vestuvės Alberto Vasaris su 
Jessie Miknis. Svečių daly
vavo virš 300. Vestuvės buvo 
smagios ir pavyzdingos.

Vėliau jaunavedžiai buvo 
išvykę savaitei, kaip sako, 
praleisti medaus mėnesį. Po 
to grįžo prie savo užsiėmi
mo. Abu jaunuoliai yra Liuo- 
sybės Choro nariai, progresy
vių tėvų vaikai. Linkiu jiems 
daug laimės vedybiniame gy
venime !

Lietuviu Literatūros Drau- 
* t

gijos 6 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibuvo liepos 11 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Buvo išduotas ra
portas iš dienraščio Laisvės

Philadelphijos Piknikas
Philadelphiečiai labai rūpinasi surengimu didžio
jo pikniko, paramai dienraščio Laisves, kuris 
įvyks Labor Day šventėje, rugsėjo-September 4-tą, 
bus Crescent Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Šį trečiadienį, liepos 20-tą, philadelphiečiai šaukia 
susirinkimą pasitarimui šio pikniko reikalu. Susi
rinkimas bus 735 Fairmount Ave. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi dienraštį Laisvę branginan
tieji žmonės yra širdingai kviečiami dalyvauti ta
me susirinkime ir kas tik kuom galėdami prisidė
kite prie pikniko surengimo.

Kiti miestai taipgi turi iš anksto rengtis dalyvavi
mui šiame piknike. Turime iš anksto pasirūpinti 
busais ir iš anksto organizuoti pasažierius vyki
mui į tą didįjį sąskrydį. Brooklynas jau turi pasi
samdęs .busus, jau rekrutuoja pasažierius vykimui 
į tą gražųjį pokilį. Iš Brooklyn© busu kelionė $3.25 
į abi pusi.

Norime girdėti, kas yra daroma Baltimorėje, 
Scrantone, Wilkes Barrėje, Shenandoah ir kitur. 
Visi norime pasimatyti su tų miestų žmonėmis 
šiame didžiajame sąskridyje. Iš visur ir iš anksto 
rengkimės važiuoti į šį puikų pasilinksminimą.

I T A -V- -t- -%, -t, -f. >. Jf- Jf-, A .t- Jt, A .f- •
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PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

: 40S SO. 4th ST,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
’Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreeii 7-6238
< nfr***^*^***************

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 

miwomnwinBDnwnro

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
UY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lais niuo tas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 20, 1949

pikniko, kuris įvyko liepos 3 
d., Maynarde. Geo. Šimaitis 
ir J. Kukaitis raportavo, kad 
šiemet montelliečiai įžangos 
tikietukų išplatino už $164.- 
74 vertės. Raportas priimtas 
su pagyrimu. Reiškia, mūsų 
kolonijos lietuviai gražiai pa
sidarbavo.

Bet tai dar ne viskas. A. 
Kukaitienė raportavo, kad 
Moterų Stalui surinko pinigais 
$40 ir daug valgomųjų daik
tų. P. Baronas raportavo, 
kad busas nebuvo pilnai už
pildytas, tai dėl to pasidaro 
apie $9 nuostolių.

Nutarta surengti pikniką 
rugsėjo mėnesį paramai LLD 
Apšvietos Fondo. Paaukota 
iš iždo $10 gynimui svetur
gimių teisių ir žmonių nuo 
deportavimo. Žolynas.

Tokio, Japonija. — Vie
sulas sunaikino 15 namų.

Laisves Administracija.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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Jau Ilgai Neturėjome 
Smagios Lietuvių 
Sueigos Atviram Lauke

Veik ištisas mėnuo praėjo 
nuo to laiko, kuomet įvyko 
paskiausias masinis Didžiojo 
New Yorko - Brooklyn© ir 
apylinkių lietuvių piknikas 
užmiestyje, kur žalia ir mar
guoja žiedai aplink ir toliau, 
negu užmato akys. Tokių 
vietų piknikams mieste nėra.

Progą pasilinksminti, pik- 
nikauti tokioje smagioje at
mosferoje šį kartą suteiks 
mums LDS 3-j i Apskritis, jos 
komitetas, kooperuojant vi
sos apskrities kuopoms, su 
nauda toms pačioms kuo
poms. Visiems reikėtų tame 
piknike dalyvauti, tuomi įver
tinti darbštaus komiteto pa
stangas ir pastiprinti savo 
kuopą finansiniai.

Visi kuopose iš anksto iš
parduotų tikietų pinigai lie
kasi kuopoms. Brooklynie- 
čiai, pasistengkite įsigyti ti- 
kietus savo valdybose.

Pirktieji piknike tikietai, 
žinoma, tarnaus kuopoms ne
tiesioginiai — komitetas pa
gelbsti kuopoms siųsti dele
gatus seimuosna, apmokėti 
daktaro lėšas naujus narius 
įrašant ir kitais būdais.

Tas smagus ir naudingas 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, liepos 24-tą, Liberty 
Parke. 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Kelrodis ir 
traukinių valandos tilpo an
tradienio Laisvėje, išsikirpki- 
te tie, kurie iš atminties ne
žinote kelio.

Elektristai Patarnauja 
Savo Veteranams

Elektristų, radijo darbinin
kų ir mašinistų unija turi sa
vo eilėse daug jaunų narių. 
Tarpe jų yra daug veteranų 
ir jau labai daug bedarbių, 
atleistų iš darbų sumažėjus 
darbams. Tad unija : 
kaip jautrus jos nariams 
tas “52-20” klausimas.

žino, 
; yra

ne- 
ve- 
šei- 
nes 
dar

United Electric- 
siunčia masinę 
Washingtona šį 
liepos 21-mą,

Nedarbas ir sulaikymas 
darbo mokesties jauniems 
teranams paliestų ištisas 
mas, smogtų į jas alkiu, 
■juk seni tėvai, jeigu jie
turi dolerį sutaupų ar uždir
ba nors šiokią tokią algą, da
lytųsi su bedarbiais savo sū
numis veteranais ir jų šeimo
mis, patys eidami elegtystėn.

Dėl to CIO 
al Workers 
delegaciją į 
ketvirtadienį,
reikalauti, kad valdinė nedar
bo mokestis veteranams būtų 
pratęsta.

Jeigu masinis judėjimas ne- 
prispirs, nedarbo mokestis 
(po $20 per savaitę) vetera
nams baigsis šio mėnesio 25- 
tą, taip yra kongreso nutarta.

ALP Nominavo Marcantonio
Ir Kitus Kandidatus

Darbiečiams ir kitiems dar
bo žmonėms šiemet nereikės 
rinkimų metu galvotų kuris 
blogas bus mažesniu blogu, 
jie turės savus kandidatus 
visoms svarbiausioms Didžio
jo New Yorko valdvietėms.

Vito Marcantonio, žymiau
sias kongrese kovotojas už 
darbininkų reikalus, vienati-

VITO MARCANTONIO, 
darbietis kongresmanas, ALP 
pastatytas kandidatu i New 

Yorko majorą.
nis darbininkų kongresmanas, 
oficialiai nominuotas į majo
rus.

Paul L. Ross nominuotas iž
dininku (comptroller).

Minneola V. Ingersoll, mar
ti velionės Brooklyno prezi
dento Raymond 
l’o, nominuota 
bos prezidentu.

, Leon Isacson,
mėjęs prieš demokratų poli
tinę mašiną, nominuotas 
Bronx prezidento pareigoms 
prieš esamąjį Lyons.

Julian C. Trupin — į dis-

V. Ingersol-
Miesto Tary

du kart lai-

trik to prokurorus.
Louis Stono — i apskrities 

teisėjus.
Barney Rosenstein ir David 

Minkoff į teisėius pirmajame 
ir antrajame distriktuose.

Benjamin J. Davis, dabar
tinis kaunsilmanas, statomas 
vėl išrinkti i Miesto Taryba.

Ir dar nominuos kandida
tus kitojns svarbioms vie
toms, tarpe, tų ir J. V. sena
toriaus.

Jisai 
ant ki- 
“Inde- 
Labor

Majoras Norsi 
Darbiečių Balsų

Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė ir nariai pasipikti
nę, kad majoras O’Dwyer, ne- 
beužsipelnęs darbiečių para
mos šiuose rinkimuose, moja- 
sis gauti daugelį darbiečių 
balsų klastingu būdu, 
uždėsiąs savo vardą ir 
tos linijos po vardu 
pendent Voters and
Party,” kad atrodytų, būk 
Amerikos Darbo Partija jį re
mianti. Neapdairusis pilietis, 
paskuboje balsuoti, neatrin
kęs, kuri tikroji darbo parti
ja, pabalsuotų tais balsams 
gaudyti slastais.

ALP sekretorius Arthur 
Schutzer sako, kad toks ma
joro manevras yra “begėdiš
ku grobimu žymės, kuria 
Tammanė nori pasiskolinti 
prisidengimui savęs ALP 
prestižu.” Toks elgesys, sako 
jis. laužo rinkiminio įstaty
mo 138-ją sekciją, kuri drau
džia vartoti kitos partijos 
vardą ar dalį to vardo ant 
nepriklausomos nominacinės 
peticijos. Pernai tokį demo
kratų bandymą pasinaudoti 
darbo partijos vardu teismas 
(Court of Appeals) atmetė, 
neleido tuo vardu naudotis ne. 
tos partijos žmonėms.

Teisių Konvencijos 
Delegacija Pikietavo 
Foley Square

Teismabutis prie Foley Sq., 
kuriame teisiami 12 darbinin
kų vadų komunistų, praėjusį 
pirmadienį' per pietus buvo 
pikietuojamas masinės Teisių 
Biliaus konferencijos delega
tų, atstovaujančių visus mū
sų šalies kraštus.

Virš šimto asmenų delega
cijoje prie teismabučio mar- 
šavo delegatai iš Kalifornijos, 
Washington© valstijos, Illino
is., Michigan, Ohio. Wiscon
sin, North Dakota, Georgijos, 
Virginijos, Pennsylvanijos, 
New Jersey, ir, žinoma, pa
ties New Yorko.

Pikietuotojų eilėse buvo ne 
vienas iš tų, kurie patys yra 
aukomis savo valstijos ra- 
gangaudiškų įstatymų arba 
vietinių neamerikinių komite
tų. Pikietui vadovavo Civilių 
Teisių Kongreso nacionalis se
kretorius William L. Patter
son ir George Marshall, to 
kongreso direktorius, pirmi- 
kas.

Marsh all as patsai yra per
sekiojamas visašališkojo Ne- 
amerikiniams Veiksmams Ko
miteto, jo byla yra apeliuoja
ma vyriausiame šalies 
me.

Iš LD$ 46 Kuopos Veikimo
LDS 46 kp. susirinkimas 

įvyko trečiadienį, liepos 13-tą 
d., Lietuvių Neprigulmingo 
Klubo name. Narių dalyvavo 
suvirš trečdalis, bet yra peik
tinas elgesys kai -kurių narių, 
kad jie nelaukia susirinkimo 
pabaigos, pnsimoka duokles 
ir maršuoja laukan. Taip ne
turėtų būti ateityje, organiza
cijos reikalais turėtume rū
pintis visi lygiai.

Kuopos komiteto raportas 
priimtas be apkalbėjimo. Fi
nansų raštininkas pranešė, 
kad jau veik visi pasimokė- 
je duokles iki 1950 m. Ligo
nių nėra.

Komisija, kuri buvo išrink
ta praeitame susirinkime, kad 
tartųsi su drg. Juška, kuris 
tuomet dar tik baigė gaminti 
veikalą - komediją, pranešė, 
kad veikalas jau gatavas ir 
kad drg. Juška sutinka mūsų 
kuopai veikalą suvaidinti.

Ant vietos nuskirta komisi
ja, kuri turės pradėti prie 
perstatymo rengtis, pasitarda- 

veikalo autorium drg. 
Veikalui svetaine 
ant

Sugrįžo iš Atostogų
Aleksandras Velička sugrį

žo iš atostogų, kurias pralei
do Naujojoje Anglijoje. La
bai jomis pasitenkinęs, pasil
sėjęs, o pasilsėjus, sako jis, 
ir visi darbai daug smagesni.

Darbų jisai turi daug. Kad 
galėtų gyventi, dienomis dir
ba Lituanica Square Restau- 
rante, virėju. O vakarais ir 
šventadieniais, savo liuoslai- 
kiais, jis dirba savanoriškus 
darbus visuomenės gerovei— 
dainuoja Aido Chore, vaidina 
teatrališkus veikalus, svarsto 
Liberty.. Auditorijos reikalus, 
pirmininkauja- LDS 1-mai 
kuopai ir ne kartą atlieka 
pareigą Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubui, dienraščiui 
Laisvei ar kitai kuriai visuo
meniškai įstaigai ar organi
zacijai.

Sveikina iš Atostogų

teis-

Suimti Įtartieji 
Žmogžudystėje

Brooklyne areštuoti du jau
ni vyrukai, kuriuodu įtarti 
buvus dalyviais tos grupės, 
kuri prie Howard Avenue 
apiplėšė likerių 
Plėšikai bėgdami 
nušovė Joseph 
juos vijosi.

Sakoma, jog 
kuria plėšikai
trys vyrtikai. To trečiojo, įtar
to šovė j u, dar ne pagavo. Ta
čiau New Yorke galioja įsta
tymas, kad teisiami kaipo 
žmogžudžiai visi, kurie tik- 

grupėje, 
užmušė

krautuvę.
ant vietos

Hagan, kuris

toje mašinoje, 
pabėgo, buvę

Ko Darbiečiai Reikalaus 
Šiuose Rinkiniuose?

Amerikos Darbo Partijos 
vyriausias kandidatas kon- 
gresmanas Vito Marcantonio 
ir kiti kandidatai į miestavus 
New Yorko pareigūnus vy
riausiais reikalavimais ir mieš
to gyventojams pažadais 
to:

Saugoti taiką, 
lanto paktą;

Kovoti prieš 
Dwyer išdavystę 
biednuomenės reikalų, atsteig- 
ti 5 centų fėrą;

Prieš policijos brutališku- 
mą, prieš visokią diskrimina
ciją.

Pilną programą Amerikos 
Darbo Partija išdirbs ir pa
skelbs po sudarymo viso kan
didatų sąrašo, kandidatams

atmesti

sta-

At-

majoro O’-
liaudies ir

Gary
lėse

Cooper su Patricia Neal vaidina vyriausiose ro- 
filmoje “The Fountainhead,” rodomoje Strand

Teatre, New Yorke.

jos su d ary
nes rinkimi- 

kanclida-

prisidedant prie 
mo, ją užgyrus, 
nėję kampanijoje 
tams vyriausia tenka už savo
programą kalbėti, ją pateikti 
visuomenei, gauti visuomenės 
užgynimą, o sykiu ir balsus.

Kandidatais, aišku, negalės 
būti tas, kas nesutiktų su pa
matiniais darbiečių progra
mos dėsniais, kurie turės bū
ti prodarbininkiški, progresy
vūs, už taiką pasaulyje ir ger
būvį darbo žmonėms namie.

Nušovė įtartą Vagystėj
Richard Morrissey, 31 me

tų, gyvenęs 13 Hauseman St., 
Brooklyne, tapo nušautas pra
ėjusio ketvirtadienio vakarą, 
Ridgewoode, ant Hart St., 
tarp St. Nicholas ir Cypress 
Avenues. O su juomi buvusi 
mergina Helen Johnson sulai
kyta kvotimui. Nuo išgąsties 
mergina buvusi veik nesukal
bama, tą vakarą nieko detek
tyvai iš jos nepatyrę.

Pora, sakoma, važinėjosi 
auto, kuris buvo raportuotas 
vogtu ir buvęs poros detek
tyvų sekamas. Ar Morrissey 
buvo ir to pavogimo kaltinin
ku, kol kas tebebuvo neištir
ta. Anot detektyvų, juodviem 
norint prieiti prie Morrissey’- 
aus vairuojamos mašinos ji
sai vieną vos nesuvažinėjęs, o 
kitą nustūmęs nuo pastolio.,' 
Detektyvas Munk pirma pa
šovęs auto padangą, paskiau 
ir į patį vairuotoją paleido 5 
šūvius, jį nušovė.

TEATRININKAI, nepamirški- 
te šio ketvirtadienio vakarą 
pribūt į Kultūrinį Centrą. Bus 

skaitoma nauja komedija. V.

4 cl. gruodžio,
jau
siu

eg-užsisakyti 15 
Vilnies jubiliejinio

m a su 
Juška, 
paimta 
metų.

Nutarta 
zempliorių
kalendoriaus ir duoti skelbi
mas.

Drg. A. Gabalis paaukojo 2 
del. Civilių Teisių Kongresui. 
Jisai dažnai paaukoja įvai
riems mūsų progresyviško 
veikimo reikalams.

Koresp. .

Sveiki visi!
Tai čia bus linkėjimai iš 

Anglijos karalystės—iš Mont
real o.

Petras, Elena ir Vaikas 
Baranauskai.

Petras, dirbęs Laisvės 
spaustuvėje, dabar dirba ir 
gyvena Bridgeporte, tačiau, 
kur buvęs, kur nebuvęs, ne
užmiršta laisviecių. *

Majoras Atsuko “Bo
tagą” Savo Priešams

Gavęs demokratų nominaci
ją į majorus, O’Dwyer atsu
ko savo politinį “botagą” ne
paklusniesiems Tammanės- 
demokratų kempėje. Jis bu
vo pasišaukęs pas save Tam- 
manės lyderį, dabartinį Man
hattan prezidentą Hugo Ro
gers. Pokalbyje, majoras lie
pęs jam rezignuoti iš abiejų 
vietų.

Ar Rogers majoro paklau
sys, abejotina. Partinėje de
mokratų politikoje taip jau 
priimta, kad laimėjęs rinki
muose vyriausią valdinę vie
tą skaitomas ir vyriausiu tos 
partijos lyderiu toje srityje. 
Tačiau tai nereiškia, kad pa
valdiniai būtinai turi su juo 
skaitytis — ir nesiskaito, par
tijos taisyklės juk keitėsi ir 
keisis pagal tą, kiek kuri 
frakcija turi galios partijos 
taisykles pakeisti.

Vieton Rogerso majoras 
kvietęs teisėją Irving Ben 
Cooper būti su juomi kandi
datu Manhattan prezidento 
pareigoms.

Rogers majorui prasikalto 
nominavimu Hogano kandida
tu į majorus. Tačiau jis ga
li kandidatuoti ir be majoro 
sutikimo ir gali būti renka
mu, jeigu tiktai nominaciniuo- 
se balsavimuose (primaries) 
gaus daugiau balsų už kitus 
kandidatus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PARDAVIMAI
Žema kaina 

Cabins and Trai- 
Highvvay, biznio 

cabins, visos su 
daroma per išti- 

šiluma, gas refri-

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka-------$1.25
Pusė galiono----------$2.00

tai dalyvavo 
kurios vienas 
žmogų.

Areštuotais
Bogart, 19 
3059 Fulton 
Calcione, 20 
tumn Ave.

toje 
asmuo

Eugene 
gyvenęs 

Bėnny 
metų, 432 Au-

yra 
metrų 
St., ir

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS
Reikalingas apartmentas iš apie 

4-ių ar 2-jų kambarių porai inteli
gentiškų žmonių (be vaikų). Jei 
rastųsi vieta prie kitos šeimos, nors 
pora kambarių, galėtume ir ta pro
ga pasinaudoti. Kas turite apart- 
mentą ar vietą prie savo šeimos po
rai žmonių, prašome pranešti: Ono 
Lukšis, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Abu dirbame, prašome pra
nešti laišku. Kur dabar gyvename, 
tą namą greit turi nugriauti, todėl 
mums greit reikia susirasti vieta.

(166-8)

XXXXXXXXXXXXXX>OOO<XXXX>OO<X

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modernines mados.

se-

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ii' pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-321S

0<X>000<XXX>0<XXXX>00<><X><XXXX>

Nepaprasta proga! 
parsiduoda Turist 
ler Court. Prie 
sekcijoje. 14-ka 
įrengimais, biznis 
sus metus, garo 
gerators, 2 apartamentai išrandavo- 
ti visiems metams, didele krautuvė. 
Gyvenimui ° patalpa užpakalyje krau
tuvei. Visi nauji budinkai. 5-ki ak
rai žemės, frontas 275 pėdos nuo 
vieškelio, labai geras kelias. Savi
ninkas atsitraukia iš biznio poilsiui. 
Agentams neduodame. Kreipkitės 
patys pirkėjai. Mrs. C. J. Anderson, 
Route 28, North Branch, N. J. Te
lefonas: Som. 8-1626 R. 2.

(164-6)

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja fomišiuotas kamba 

rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 
Robert Feifer, 556 Ridgewood Ave. 
Brooklyn, N. Y. (163-6)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394*398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST- 2-8842
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
. Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

r7T TDWC DID 411 GRAND STREETLLiI j BAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

XI . TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
F

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Liepos 20, 1949




