
Kardinolas ir kėdės. 
Kovoja ir bučiuojasi. 
Robinson ir Robeson. 
Protingi katalikai.

Rašo A. BIMBA

turi, tam ir Dievas 
kalbėdavo Lietuvos 
Ir tai šventa tiesa

“Kas 
duoda,” 
žmonės, 
kas liečia dvasininkiją.

štai skaitau kunigų Drau
ge (liepos 13 d.), kad New 
Yorko kaardinolas Spellma- 
nas sugalvojo vienai savo mo
kyklai nupirkti visą šimtą 
krėslų. Vieno krėslo kaina 
buvo $29, bet kardinolas gavo 
tik už plikus $9!

Aišku, kad čia pats Dievas 
atėjo kardinolui pagalbon. 
Kas gi kitas būtų taip gra
žiai krėslų kompanijai galvą 
suminkštinęs!

Paprastam žmogeliui, kuris 
su šeima vos 
krėslas kaštuoja 
nolui, kuris savo 
suskaito—tik $9 !

pragyvena, 
$29, kardi- 
m ii i jonų ne-

Beveik kiekvienam Draugo 
numeryj šimutis bažijasi, kad 
jis savo nelaimingam gyveni
me turi tik vieną misiją: ko
voti ir nušluoti materijalizmą 
ir materijaiistus.

Tuo tarpu Naujienų redak
torius Grigaitis kasdien prie- 

. saikauja, jog jis yra gryniau
sio kraujo marksistas-materi- 
jalistas.

Atrodo, jog tarp šių dviejų 
vyrų turėtų eiti nepertraukia
ma vaina. Betgi jie taip su
sidraugavo, jog kasdien po 
tris kartus pasibučiuoja. Jau 
seniai tarp Draugo ir Naujie
nų nebeliko jokių politinių 
skirtumų.

Didysis artistas Paul Robe- ris reikalavo supliekti r." 
.son turi daug įtakos Ameri-1 cius iki besąlyginio jų pasi- 

kos visuomenėje. Jo pasa
kymas. kad- Amerikos negrai 
neremtų tokio karo, kuris bū
tų agresyviškas 
merikos pusės, 
nuskambėjo.

Washingtonan
tas kita^ žymus negras, sports- 
manas Jack Robinson, narys 
Brooklyn Dodgers komandos. 
Jis kalbėjo priešingai, jis pa
neigė Robesoną.

Skirtumas yra toks: Robe- 
sonas yra nepriklausomas ar
tistas.

Tuo tarpu Robinsonas turi 
kalbėti taip, kaip jam diktuo
ja jo samdytojai. Iš šitos pa
dėties, matyt, išplaukia Ro
binsono politinės pažiūros.

karas iš A- 
]abai garsiai

tapo pašauk-

Vienas redaktorius aną die
ną verkė: “Triesto katalikai 
balsuoja už komunistus.”

Kitą dieną jis surado, kad 
dar blogiau yra su pačios Ita
lijos katalikais. Girdi:

“Yra tačiau ir didelis skai
čius tokių katalikų, kurie d-e- 
dasi su komunistais ne iš 
prievartos, o savo noru. Itali 
joje komunistų partija tur 
per du milionu narių; o rin 
kimuose komunistų kandida 
tai surenka apie šešis, sep 
tynis milijonus balsų. Dide 
lė dauguma šitų komunizmo 
rėmėjų yra katalikai, kurie 
eina į bažnyčią ir atlieka vi
sas kitas pareigas, kaip geri 
parapijiečiai. Francūzijoje 
matome panašų vaizdą.”

Ar begali būti blogiau? 
Menševikų dienraščio oraku
lą gali tiesiog iš proto išva
ryti !

Bet tas tik parodo, kad 
tiek Trieste, tiek Italijoje, 
tiek Francūzijoje milijonai 
katalikų jau atsisako nuo 
“senojo svieto ir jojo purvų.” 
Jie jau įsitikino, kad tie ko
munistai nori padėt jiems iš
sivaduoti iš “namų nevalios,” 
kuriuose jie taip ilgai ir taip 
kantriai skurdo ir kentėjo.

Amerikos reporteriams Grai
kijos fašistinė valdžia už
draudė lankyti karo frontus
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SENATAS UŽGYNĖ KARINĮ PAKTĄ PRIEŠ SOVIETUSk’

Kiny Liaudininkai Apsupa 
Čangšą, Gręsia Čungkingui

Už Atlanto Paktą Balsavo 
82 Senatoriai prieš 13

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija užėmė pozici
jas tik 16 mylių nuo Čang
šos, Hunano provincijos so
stinės. United Press prane
ša, jog liaudininkai-komu- 
nistai jau beveik apsupo 
Čangšą, Čiang Kai-šeko 
tautininkų tvirtovę, viduri
nėje Kinijoje.

Kiti Liaudies Armijos 
junginiai atėmė iš tautinin
kų Taiho, 270 mylių į 
šiaurvakarius nuo Kantono 
uostamiesčio.

Hunano provincija, kur 
liaudininkai muša lautinin- 
kus, yra taip derlinga ry
žiais, kad vadinama “ryžių

Bevin Smerkia Rooseveltą 
Už Nacių Parbloškimą

London. — ’’Socialistas” 
Anglijos užsienio reikalų 
minislras Bevinas, kalbėda
mas seime, kaltino velionį 
prezidentą Rooseveltą, ku
ris reikalavo supliekti na- 

davimo.
Bevinas pasakojo, kad 

jeigu Vokietija būtų buvus 
liktai apdaužyta ir priver
sta taikytis, tai vakariniai 
talkininkai būtų išvengę 
tokių keblumų, kaip dabar, 
ir Sovietai, girdi, nebūtų 
taip sustiprėję Vokietijos 
lėšomis.

Churchillas, buvęs karo 
metu Anglijos premjeras, 
prisipažino, jog pasidavė 
Roosevelto reikalavimui dėl 
besąlyginio Vokietijos pasi
davimo. — Bet Anglijos mi
nistrų kabinetas to nebūtų 
užgyręs, — pridūrė Chur
chillas.

Dar $130,000,000 
Alaskai Ginkluoti

Washington. — Amerikos 
karinių jėgų sekretorius 
Louis Johnsonas reikalau
ja, kad Kongresas paskirtų 
dar 130 milionų dolerių A- 
laskai aptvirtinli prieš So
vietų Sąjungą — statyti 
naujas tvirtoves, ‘ lėktuvų 
aikštes, radarus ir kitus ka
rinius įrengimus.

Į Senato karinės komi
sijos klausimus apie Alaską 
Johnsonas atsakė, jog tik
tai slaptame posėdyje galė
tų plačiau apie tai praneš
ti.

ir iš jų pranešimus rašyti. Jie 
protestuoja ir sako, kad tai 
yra sulaužymas Graikijos val
džios pasižadėjimo Amerikai. 
Ji buvo pažadėjus, kad nuo 
amerikiečių ji neslėps padė
ties Graikijoje ir leis susipa
žinti su tuo, kaip iš Ameri
kos gaunama pagalba yra su
vartojama.

Reikia atminti, kad tie re
porteriai visuomet labai prie
lankiai rašydavo apie fašisti
ni Graikijos režimą, 
jais jau nebepasitįkima. 
to aišku, kad Graikijos 
tams prastai klojasi.

Bet ir
, Iš
fašis-

bliūdu.”
Numatoma, jog Liaudies 

Armija ims į milžiniškas 
reples Szechwana, derlin
giausią Kinijos provinciją, 
ir maršuos į čungkingą, 
buvusią tautininkų sostinę 
pastarojo pasaulinio karo 
metu.

Tautininkų generol. Teng 
Wen-yi sakė amerikonam 
korespondentam, kad tauti
ninkai gal apleis Čangšą, ir 
gyrėsi, kad jie “pasirinks 
vietą, kur galėtų komunis
tus pasitikti ir sunaikinti.”

Tautininkų valdžia jau į- 
sakė savo valdininkams bėg
ti iš Čangšos.

Trumanas Reikalauja 
1,450,000,000 Doleriu 
Kitom Šalim Ginkluot

Washington. — Prezid. 
Trumanas penktadienį įtei
kė Kongresui reikalavimą 
paskirti 1 bilioną, 450 mi
lionų dolerių europiniams 
Atlanto pakto kraštams ir 
kitoms “demokratijoms” 
ginkluoti per sekamus 12 
mėnesių nuo šiol.

Iš tos pinigų sumos 320 
milionų dolerių siūloma to
kioms “demokratijoms” 
ginkluoti, kaip monarcho- 
fašistų Graikija, žandariški 
Turkijos valdovai ir deši
nioji pietų Korėjos valdžia.

Du Atominiai Mokslininkai 
Buvę Komunistai

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinės Veik
los Komitetas paskelbė, jog 
profesoriai David Bohm ir 
Giovanni R. Lomanitz pri
klausė Komunistų Partijai, 
kuomet karo metu jie dirbo 
atominių bombų laboratori
joj Berkeley, Calif.

Kodėl Generolai Perbrangi- 
na Kareivinius Namukus?

Washington. — Armijos 
vadai reikalauja po $16,500 
kareiviniams namukams, 
kurie būtų kazermiškai sta
tomi, sujungtomis eilėmis. 
Tai per daug, sako valdi
nis gyvenamųjų namu di
rektorius Tighe E. Woods.

Woods pasistatydino at
skirą 38 pėdų ilgio ir 15 
pėdų pločio namuka. kuri 
siūlo parduoti už $6,750. Iš 
to jis gautų dar truputį pel
no.

Namukas pastatytas iš 
medžio ir nlastišku medžia
gų; turi elektriniai įrengtą 
virtuvę, vandens kaitintuvą 
ir apšildymo įrengimus.

Taigi kongresmanų gink
luotų jėgų komisijos nariai 
klausia: Kodėl armijos va
dai reikalauja po $16,500 
kiekvienam, ' prastesniam 
kareiviniam namukui?

ORAS.—šilta ir lietus.

Vėliausios Žinios
London. — “Socialistų” valdžiai spiriant ir unijos va

dams reikalaujant, streikuojantieji Londono laivakroviai 
nubalsavo darban grįžti pirmadienį.

Streikas kilo dėl to, kad Anglijos laivų kompanijos ir 
valdžia laužė Kanados marininkų-laivakrovių streiką. 
Bent 15,000 Londono laivakrovių streikavo 25 dienas, 
protestuodami prieš streiklaužius.

Valdžia, pagaliaus, pašaukė 10,000 kareivių ir jūrei
vių iškrauti daugiau kaip 100 užstreikuotų laivų.

Paryžius. — Pranešama, jog Franci jos seimas šį šeš
tadienį užgirs Atlanto paktą — 12-kos šalių karinę su
tartį prieš Sovietus.

Frankfurt, Vokietija. — Perbėgęs iš Čechoslovakijos 
dr. Jaromir Smutny, dešiniųjų politikierius, davinėja 
Amerikos agentams šnipiškas žinias prieš čechoslovakų 
Liaudies Respubliką.

Bucharest, Rumunija. — Čionaitinis komunistų laik
raštis Scanteia kaltina popiežių, kad jis, remdamas šal
tąjį imperialistų karą prieš Sovietus, mojasi įvesti ir in
kviziciją prieš “eretikus”, neklausančius popiežiaus ko
mandos.

Sydney, Australija. — Laivakroviai paskelbė visuotiną 
24 valandų streiką; tuom protestuoja, kad teismas įkali
no du jų unijos vadus. Jiedu įkalinti už tai, kad neper
davė teismui unijos iždo.

Australijos valdžia pasiuntė kelis tūkstančius kareivių 
laužyti angliakasių streiką.

Washington. — Kongresiniai vadai ketina uždaryti 
Kongreso sesiją apie rugsėjo 1 d., paliekant kitiems me
tams didįjį daugumą prez. Trumano pasiūlymų.

New York. — Kardinolas Spellman smerkė preziden
to Roosevelto našle Eleanorą, kad jinai remia valdžios 
sumanymą skirti $300,000,000 viešosioms (bet ne bažny
tinėms) mokykloms įvairiose valstijose.

Roma. — Italijos seimas, iš naujo perbalsuojant, už- 
gyrė Atlanto paktą 323 balsais prieš 160.

Pirmasis balsavimas buvo panaikintas todėl, kad kle
rikalai ir kiti reakcininkai primetė į balsavimo dėžę net 
po kelias balsų korteles už tą paktą.

New York. — Progresyvių Partijos vadas Henry Wal
lace aštriai smerkė prez. Trumano reikalavima ginkluoti 
europinius Atlanto pakto kraštus. Tai būtų didelis žings
nis į naują karą, sakė Wallace.

Washington. — Jugoslavijos ambasadorius Kosanovič 
bažijosi, kad Jugoslavija jau visai neklauso Sovietų.

Teisėjas Užgina Komunistui 
Profesoriui Liudyti

New York. — Komunistų 
vadų advokatai pašaukė 
profesorių Herbertą J. Phi- 
llipsą liudyti, jog Komunis
tų Partijos mokyklose ne
buvo ir nėra mokoma nu
versti Amerikos valdžią jė
ga ir prievarta.

Phillips, būdamas Wa
shingtono Valstijos Univer
siteto filosofijos profeso
rium, taipgi dėstė marksiz
mą - leninizmą per 6 sa
vaites Komunistų Partijos 
mokykloje Seattle mieste.

Prof. Phillips norėjo tei
smui pasakyti, ko jisai mo
kė toje komunistų mokyk
loje (kovos už kasdieninius 
darbininkų reikalus, pilieti
nių laisvių gynimo, geres
nių socialinių įstatymų ir

Teisėjas Medina uždrau
dė prof. Phillipsui paaiškin
ti, kokias pamokas jis duo
davo partinei mokyklai.
Komunistų advokatai pro

testavo prieš uždarymą 

Phillipsui lūpų. Medina už 
tai grūmojo pasiųsti juos 
kalėjimam

Phillips buvo pašalintas 
iš Washingtono Universite
to dėl to, kad jis priklausė 
Komunistų Partijai.

Čiangas Šaukiasi Ameri- 
konii-Anglii Pagalbos

Kanton, Kinija. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų seimas 
atsišaukė greitos kariniai- 
medžiaginės pagalbos iš 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos prieš kinų komunistus.

Čiango seimas kartu pra
šė 130 milionų dolerių pa
šalpos milionams badau
jančių žmonių vakariniai- 
pietinėje Kinijos dalyje, kur 
tautininkai dar laikosi.

Washington. — Generol. 
George C. Marshall tapo di
rektorium didžios Pan A- 
merican World lėktuvų 
kompanijos.

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Senatas ketvirta
dienį 82 balsais prieš 13 
užgyrė Šiaurės Atlanto 
kraštų paktą — karinį są
ryšį prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš demokratinius So
vietų kaimynus.

Ta karinė sutartis įpa
reigoja Jungtines Valstijas 
tuojaus daryti žygius iš
vien su kitais Atlanto pak
to kraštais, jeigu būtų už
pulta bent viena to pakto 
šalis arba jeigu jai gręstų 
užpuolimo pavojus.

Amerikos valstybės sek
retorius Deanas Achesonas 
ir demokratų senatorių va-

Kongr. Rayburn Išmetė 
Veteranus, Prašančius 
Palaikyt Jiem Pensiją

Washington. — 530 karo 
veteranų atstovų, suvažia
vę iš 10 valstijų, pasiuntė 4 
savo delegatus pas demok
ratų vadą Šamą Rayburną, 
Kongreso Atstovų Rūmo 
pirmininką. Delegatai nuė
jo prašyti, kad Rayburnas 
pasidarbuotų panaujinti į- 
statymą, pagal kurį bedar
biams veteranams mokama 
po $20 pensijos per 52 sa
vaites. Senasis tokių pensi
jų įstatymas išsibaigia at
einantį pirmadieni.

Veteranų delegatams nu
ėjus į Rayburno raštinę, 
buvo pranešta, kad jo čia 
nėra. Pasiryžę įteikt pra
šymą, delegatai susėdo ra
štinėje ir laukė Rayburno 
su grįžtant.

Tad Rayburnas pasiuntė 
policiją, kuri ir išmetė ve
teranų pasiuntinius laukan.

Hawaju Bosai Atsisako nuo 
Derybų su Laivakroviais

Washington. — Hawaju 
laivų kompanijos atmetė 
valdžios pasiūlymą, kad jų 
atstovas ir CIO Vakarinių 
Laivakrovių Unijos pirmi
ninkas Harry Bridges ir 
valdžios tarpininkas sueitų 
į derybas dėl Hawaju lai
vakrovių streiko baigimo.

Tas streikas dėl algos 
pakėlimo tęsiasi jau 83 die
nas.

Apsivogęs Atominis 
Direktorius Suimtas

Santa Fe, N. Mex. — 
Tapo areštuotas ■’ Tracy 
Snelling, valdinis žinių di
rektorius Los Alamos • ato
minėse daryklose. Jis kal
tinamas, kad iš darbininkų 
surinko $1,009 Raudonajam 
Kryžiui, bet pinigus sau

Snellingas buvo pabėgęs 
iš Los Alamos praeitą sa
vaitę. Valdžios agentai bu
vo suruošę išgąstingą me
džioklę prieš jį; įtarė, kad 
Snellingas galįs išduoti ato- 

das Tomas Connally, ragin
dami užgirt Atlanto paktą, 
dėstė, kad jis gali būti pa
naudotas ir prieš vadinamą 
“netiesioginį užpuolimą.”

(Pavyzdžiui, jeigu Fran- 
cijos ar Italijos liaudis im
tų valdžią j savo rankas, tai 
Amerika ir kiti pakto na
riai galėtų pasiųsti savo 
armijas prieš tokius fran- 
cūzus ir italus; sakytų, kad 
Sovietai juos sukurstę 
prieš senąsias valdžias.)

Karas be Kongreso 
Sprendimo

Republikonai senatoriai 
Taftas, Arthur Watkins ir 
Kenneth Wherry siūlė prie 
pakto prijungti pareiškimą, 
kad tiktai Kongresas priva
lo spręsti, ar Amerika eis 
karan, ir šio pakto užgyri- 
mas dar neįpareigoja Ame
riką siųsti atomines bom
bas ir kitus ginklus europi
niams pakto nariams.

Šiedu pasiūlymai atmesti 
87 balsais prieš 8 ir 74 bal
sais prieš 21.

Pranešama, kad prez. 
Trumanas tuojau pasirašys 
tą karinę sutartį 20-Čiai me
tų.

Kas Priklauso Atlanto 
Paktui?

Į karinį Atlanto sąryšį 
susidėjo šie kraštai:

Jungtinės Valstijos, Ka
nada, Anglija, Francija, 
Belgija, Danija, Holandija, 
Islandija, Italija, Luksem- 
burgas, Norvegija ir faši- 
stuojanti Portugalijos val
džia.

Trumano Galvosūkis 
Dėl Pagalbos Čiangui

Washington. — Trumano 
valdžia tebesvarsto, kaip 
galėtų padėti Čiang Kai- 
šeko tautininkams sulaikyti 
kinų Liaudies Armiją. Lau
kia, kol iš Kinijos atskris 
Amerikos ambasadorius 
Leighton Stuart su savo 
patarimais.

Amerikos valstybės de- 
partmentas kreivai žiūri į 
Čiang Kai-šeko komandą. 
Čiangas sutraukė 250,000 
“geriausios” savo armijos 
iš pačios Kinijos į Formo- 
zos salą. Jisai sako, kad ta 
armija lavinama busimiem 
žygiam prieš komunistus 
pietinėje Kinijoje. — O gal 
jis bandys tik pačią savo 
tvirtovę Formozą apginti 
nuo kitų komunistų.

PLINTA KŪDIKIŲ 
PARALYŽIUS

Washington. — Nuo nau
jų metų iki šiol susirgo kū
dikių paralyžium apie 2,000 
žmonių įvairiose valstijose, 
daugiausiai Texase, Cali- 
fornijoj ir kitose vakarų 
valstijose. New Yorke tokių 
susirgimų buvo 156.

mų bombų sekretus. Jis gi, 
nesitikėdamas ištrūkti, pa- 
galiaus, pats pasidavė FBI 
šnipams.
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Iš Kinijos plaukia pranešimai apie naujus Liaudies 
Armijos žygius. Ji nesulaikomai slenka į pietus, arčiau 
prie čiang Kai-šekiško režimo likučių sostinės. Jau kal
bama apie to režimo pasikėlimą “skridimui” iš Cantono. 
Kur jie lėks? Kur jie dėsis?

Pats Čiangas jau seniai tupi ant Formoza salos ir sa
vo pakalikams davinėja instrukcijas toliau tęsti civilinį 
karą ir didinti Kinijos liaudies žazdas. O jį skatina ir 
drąsina pasaulinė reakcija. Nėra jokia paslaptis, jog ir 
mūsų šalies vyriausybė dar nėra uždarius durų čiango 
agentam.

Kad Čiango režimui nebeliko išsigelbėjimo, šiandien, 
atrodo, kiekvienas protaująs žmogus mato. Bet Ameri
kos ir kitų kraštų reakcionieriai, be abejonės, negali prie 
tos minties dasileisti. Jie jau garsiai kalba, kad Čiango 
režimo išgelbėjimas turėtų būti pavestas į generolo 
MacArthuro rankas. Iš Japonijos jis, girdi, puikiai ga
lėtų mobilizuoti Čiango nacoinalistų atsparą komunis
tams. Iš ten jis galėtų greitai suteikti čiangui ir milita- 
rinės paramos. Pradžioje, sako, užtektų aštuonių dešim
tų tūkstančių karininkų, kurie tuojau sustiprintų čiango 
tirpstančias armijas. Paskui, jei reikalas būtų, šis kraš
tas galėtų ir daugiau armijos permesti iš Japonijos į Ki
niją.

Bet tai būtų tiek bergždžias, tiek beprotiškas žygis. 
Bergždžias, nes jokia amerikiečių jėga nebegali pastoti 
kelio Kinijos Liaudies Armijos laimėjimui. Beprotiškas, 
nes toks žygis tik dar daugiau pakenktų Amerikos var
dui ir garbei Kinijos liaudies akyse. Juk tai būtų gink
luotas įsiveržimas Kinijon.

Reikia tikėtis, kad šio reakcijonierių patarimo nepa
klausys Amerikos vyriausybė ir žmonės. Kas reikėtų 
tuojau padaryti, tai pakeisti gaires Amerikos politikos 
Kinijoje. Lai Čiangas su savo režimo likučiais eina vel
niop. Tuojau reik pripažinti liaudiečius ir skubintis su 
pagalba naujai Kinijai, kad ji galėtų civilinio karo' žaiz
das užgydyti, kraštą atstatyti ir liaudies būklę pagerin
ti. Tik tokia politika atitiktų tikrovei ir būtų lygiai nau
dinga abiem kraštams.

Negras Aukščiausiam Teisme
Amerikoje yra apie keturiolika milijonų negrų rasės 

žmonių. Tai didelis procentas visų šalies gyventojų. Ta- 
čiati iki šiol, visoje šios respublikos istorijoje, dar nėra 

• juodoji rasė turėjus nė vieno atstovo šalies Aukščiau
siam Teisme!

Labai teisingai, tuo būdu, mums atrodo, “Daily Wor
ker” ragina prezidentą Trumaną paskirti negrą juristą 
į Aukščiausį Teismą vieton mirusio Murphy. Tai vietai 
.tinkamų negrų yra tiek ir tiek. Visa eilė jų tarnauja tei
sėjais. “Daily Worker” sumini jų keletą.

Štai prezidentui Trumanui puikiausia proga įrodyti 
visai Amerikai, kad jis tikrai tiki savo pateiktąja civi
linių teisių programa. Lai nors vienas negras įeina į tą 
aukštą valstybės įstaigą!

Kai Trumanas pasiūlė Kongresui civilinių teisių pro
gramą, jis pastatė Kongresą prieš kvotimą. Dabar jis 
pats turi išduoti kvotimus. Jo rankose galia paskirti neg
rą į Aukščiausį Teismą. Pasiteisinimo nėra. Negali sa
kyti: “aš tikiu lygiomis teisėmis, bet Kongresas nepri
ima mano programos.” Jis tik vienas atsako, kas įeis 
Murphy vieton į Aukščiausį Teismą.

Ku Klux Klano Atgimimas
Alabamoj ir kitose pietinėse valstijose pradėjo siautėti 

maskuotos gaujos. Jos užpuldinėja ne tik negrus, bet ir 
baltuosius žmones. Daugelis žmonių baisiai nukentėjo.

Pasirodo, jog tai yra darbas Ku Klūks Klano. Toji te
roristinė organizacija vėl pakėlė galvą visu piktumu.

Namai ir Šmugelis
Armija pareikalavo, kad Kongresas paskirtų pinigų 

pastatymui namų dėl karininkų. Reikalauja šešiolikos 
tūkstančių dolerių už kiekvieno namo pastatymą.

Bet valdžios pareigūnas Woods nusprendė ištirti, kiek, 
iš tiesų, tokio namo pastatymas kaštuotų. Jis pasistatė 
kaip tik tokį namą, kokių reikalaujama dėl armijos. Jam 
pastatymas kaštavo tiktai $6,000. Vadinasi, kas nors iš 
valdininkų nori savo kišenėn šusišmugeliauti po dešimt 
tūkstančių dolerių nuo kiekvieno namo!

Vienas Geras Žygis Prieš Vieną Blogą
Amerikos Darbo Federacijos vadai susirinko Washing

tone ir nutarė “pasikalbėti” politiškai. Jie nutarė Fede
racijoje sukelti keturiolika milijonų dolerių supliekimui 
tų senatorių ir atstovų, kurie šiame Kongrese stovi prieš 
atšaukimą Taft-Hartley įstatymo. Nutarimas remtinas. 
Reikia ruoštis rinkimams ir kovai su reakcijonieriais.

Bet ztas pats tų vadų susirinkimas nutarė tuo tarpu 
nieko nebedaryti dėl minėto įstatymo atšaukimo. Vistiek, 
girdi, nepavyks, tai kam darbuotis?

Čia, tai jau klaidingas žygis. Niekas neišeis, jeigu bus

KAS KĄ RAŠO IR SAKO MŪSŲ DARBO UNIJOS
RELIGIJOS LAISVĖ, 
BAŽNYČIA IR 
KONTROLĖ

Atsimename, kaip garsiai 
keikė komunistus, kai Lie
tuvoje bažnyčia tapo griež
tai atskirta nuo valstybės, 
kai kunigams valstybė al
gas nustojo mokėjusi. Sakė, 
jog tai esąs paniekinimas ir 
išniekinimas bažnyčios ir 
religijos. Rėkė ne tik kuni
gai ir jų spauda, bet taip 
pat smetonininkai, menše
vikai, “laisvamaniai.”

Bet štai dabar Čechoslo- 
vakijoje vyriausybė patvar
kė, kad valstybė mokės ku
nigams algas, prižiūrės jų 
nuosavybes ir t.t. Tai men
ševikų Naujienos šaukia, 
jog tai esąs “bažnyčios pa
vergimas.” Ir toliau: “Li
beralai, demokratai, socia
listai ir visi pažangūs žmo
nės smerkia komunistišką 
despotų užsimojimą kontro
liuoti religiją ir bažnyčią,” 
(N., liepos 18 d.).

Padekime į šalį despotus. 
Tegul jie sau miega menše
vikų laikraščio redaktoriaus 
išvargusioje galvoje.

Kaip su ta kontrole? Ko
dėl jis taip priešingas bent 
kokiai bažnyčios kontrolei?

Kas gi yra bažnyčia? 
Bažnyčia tai nėra tiktai 
medinis arba mūrinis pa
statas. Jeigu 'ir taip būtų, 
vistiek reikėtų kam nors ją 
kontroliuoti.

Ber 
niška
niškas aparatas, su milijo
nais narių, su milžiniška 
armija apmokamų ir iš to 
gyvenimą darančių vadų, 
viršininkų, tarnautojų, pro
pagandistų, misijonierių, 
vargamistrų, vienuolių ir t. 
t. Ji kontroliuoja šimtų mi
lijonų dolerių kapitalą.

bažnyčia yra milži- 
organizacija, milži-

clien-gali tiktai menševikų 
raščio redaktorius.

Visas klausimas yra tik 
tame, kas bažnyčią kontro
liuoja: tos 
per savo 
riausybę, 
donas ?

Atrodo,
kad šis klausimas turės bū-

šalies žmonės 
demokratinę vy- 
ar Vatikano val-

jog atėjo laikas,

ti išspręstas. Jį dienotvar- 
kėn pastatė pats popiežius 
su savo ekskomunikacija. 
Jeigu bažnyčia yra, jeigu 
žmonės tebemano, kad be 
jos jie jokiu būdu negali ap
sieiti, tai bus daug svei
kiau, jeigu ji, kaip ir visos 
visuomeniškos organizaci
jos, bus tų pačių žmonių 
Iwntroliuojama.

Kinija į Laisvę ir 
Mokslą

kontrolės? Negali būti ir 
nėra. Ji yra labai atsargiai 
ir griežtai kontroliuojama. 
Tik Tos. kontrolės nemato, 
arba nenori matyti, arba 
nesupranta Naujienų re"|nistais 
daktorius. L

Ją kontroliuoja Vatikane 
sėdėdamas prieš nieką neat
sakąs popiežius. Ją kontro
liuoja jo paties paskirtų 
kardinolų taryba. Iš Vati
kano eina tiek Lietuvos, 
tiek Čechoslovakijos, tiek 
Lenkijos, tiek Amerikos, 
riek Kinijos, tiek Japonijos 
katalikų bažnyčiai įsaky
mai, prisakymai, dekretai, 
prieš kuriuos dreba iš bai
mės šimtai tūkstančių kuni
gų, vyskupų, vienuolių, jau 
nekalbant apie tris šimtus 
milijonų eilinių katalikų. 
Tai griežta ir žiauri kontro
lė. Tai kontrolė, kokios civi
lizuotas pasaulis neturėtų 
nė dienos toleruoti. Štai 
Chicagos parapijonai lietu
viai savo doleriais pastatė 
bažnyčią, bet turi atiduoti 
arba užrašyti vyskupui. O 
vyskupas yra popiežiaus 
agentas- kontroliuoti ne tik 
parapijonus, bet ir jų 
statytą bažnyčią!

Taigi, tik paskutinis 
išmanėlis gali šiandien 
vaizduoti, kad bažnyčia 
laisva, nekontroliuojama 
įstaiga. Taip įsivaizduoti

Kada Amerikoj paaiškė
jo, kad reakcinis Čiang Kai- 
šeko režimas neatsilaikys, 
kad Kinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija, vadovystėje 
komunistų, laimės, tai did- 
lapių redaktoriai raminosi, 
kad komunistai nepajėgs 
Kinijoj įvesti tvarkos.

Ypatingai daug vilties 
dėjo turčių “The New York 
Times” laikraštis. Š i o 
stambių turčių laikraščio 
redaktoriai net kelis redak
cinius parašė, kad komunis
tai negalės nei Šanghajaus 
miesto sutvarkyti, kuris tu
ri apie 6,000,000 gyvento
ju-

Bet štai, Liaudies* Išlais
vinimo Armija užima Šan
ghajaus miestą. Ją pasitin
ka milionai žmonių, tūks
tančiai vėliavų, dešimtys 
tūkstančių gražiausių pie
šinių. Žmonės išeina- j gat
ves, šoka, dainuoja liaudies 
dainas. Nustebo amerikinių 
didlapių korespondentai. 
Dav daugiau nustebo ponai 
redaktoriai. Buvo priversti 
pripažinti, kad Šanghajaus 
gyventojai turėjo atlikti di
delį darbą, kad tiek plaka
tų, vėliavų paruošti,—dar
bą atlikti slapta, nes už 
kiekvieną tokį plakatą, to
kią vėliavą, už tas 'dainas 
reakcininkai būtų kiekvie
ną gamintoją sušaudę arba 
galvą nukirtę.

Ką tas parodė? Parodė, 
į kad liaudis buvo su komu- 

, kad ji neapkentė
Čiang Kai-šeko ir visų tų, 
kas jį rėmė. Liaudis, kaip 
Šanghajaus mieste, taip ki
tur, ruošėsi pasitikti Liau
dies Išlaisvinimo Armiją ir 
pasitiko priderančiai.

Masiniai Paradai
Liepos 7 d. Kinijos

dis minėjo 7 d. 7-to mėne^ 
šio, tai yra, sukaktį nuo Ja
ponijos imperialistų užpuo
limo ir kiniečių kieto pasi
priešinimo prie Marco Polo 
tilto.

Nankingo mieste veik ke
turias valandas žygiavo 
ginkluotos jėgos ir žmonių 
minios, kurias sveikino ko
munistas generolas Lių Po- 
chengas.

Gi Šanghajaus mieste žy
giavo virš 1,000,000 žmo
nių, nepaisant didelio lie
taus ir buvo karinių jėgų 
paradas. Žmonių ūpas ge
ras, tvirtas, tą sakė jų vei
dai, šūkiai ir drąsūs žings
niai.

Liaudies Išlaisvinimo. Ar
mijos militaris paradas bu
vo drausmingas ir tvirtas. 
Korespondentas Mr. Walter 
Sullivan rašė, kad tankų,

— daugybė tankų. Jis nuo 
aukščiausio namo stogo žiū
rėjo ir nematė nei vieno, nei 
kito galo. Amerikoj gamin
tos kanuolės, mažos, viduti-! 
nės ir didelės net iki 155 
milimetrų. Amerikoj gam
inti trokai, prieš-lėktuvinės, 
prieš-tankinės kanuolės. 
Vienas korespondentas sa
kė: “Čia viskas Amerikos, 
tik kareiviai kinai.” Bet 
&r. Sullivan nesutinka. Jis 
rašo, kad patys kiniečiai 
gaminasi rankines grana
tas, aprėdalus ir nemažai 
kitų ginklų.

Liaudies Išlaisvinimo 
Armiją pirmą kartą turėjo 
savo naujai priimtas vėlia
vas su raudonąja žvaigžde. 
Kareiviai taipgi naujai pri
imtas uniformų formas. 
Korespondentai stebėjosi 
jų drausminga išvaizda, iš
silavinimu ir apsiginklavi
mu. Tai “ne banditų armi
ja,” bet gerai organizuota, 
lavinta ir ginkluota armi
ja, kuri ištaškė virš 5,000,- 
000 amerikiniais ginklais 
apginkluotą reakcijos armi
ją.

JŪRININKŲ 
KONVENCIJA

San Francisco mieste ei
na labai svarbi CIO Natio
nal Union of Marine Cooks 
and Stewards metinė kon
vencija. Suvažiavo du šim
tai delegatų iš įvairių uos
tų ir nuo įvairių laivų. Ši
tie jūrininkai yra prekybi
nio laivyno darbininkai. Jų 
unija yra kovinga organi
zacija.

Šios unijos vadai smerkia 
vedamą “šaltąjį karą”, at
meta Marshall Planą ir 
Šiaurinio Atlanto Paktą. 
Unijos prezidentas Bryson 
sako, kad prezidento Tru- 
mano politika daug preky
bos laivų pervesti armijai 
atima darbus iš organizuo
tų jūrininkų. Unija prieš 
tai kovoja.

Kaip prieš kitas kairią
sias unijas, taip prieš Na
tional 
Cooks 
kovą

SUSTREIKAVO 4,000 
MAINIERIŲ

Alabamoje sustreikavo 
keturi tūkstančiai mainie- 
rių, kuomet valdžia suareš
tavo dešimt unijos narių. 
Tuos unijistus įskundė vie
nas skebas. Jis sako, kad 
tie dešimt unijistų jį smar-( 
kiai primušė pereitam 
streike, kuomet jis norėjo 
pereiti per pikieto liniją. 
Už suareštuotus mainierius 
užstojo Tennessee Coal, 
Iron and Railroad Compa
ny kasyklų darbininkai ir 
paskelbė streiką. Jie reika
lauja, kad kaltinimai prieš 
jų draugus būtų panaikinti.

pa-

ne- 
isi- 
yra

Union of Marine 
and Stewards veda 
CIO viršininkai su 
Murray pryšakyje.

konvencijoje tasŠioje 
klausimas1 bus rimtai dis- 
kusuojamas. Unijos vadai 
tvirtina, kad jie niekados 
neleis iš viršaus diktuoti 
jiems ir jų unijos nariams. 
Jie nesutinka su Philip Mu
rray politika, kuri veda u- 
nijų judėjimą prie susiskal
dymo.

liau-

visos viltys sudėtos tik į rinkimus 1950 metais. Reika
lavimas to įstatymo panaikinimo turi būti dalimi kasdie
ninės darbo unijų veiklos. Tiktai, taip veikiant bus tin
kamai pasiekta ir sužadinta visuomenė prieš Taft-Hart- 
ley įstatymą. O jeigu bus tylėta ir laukta 1950 metų rin
kimų, tai piliečiai bus pasiekti ir paveikti tos propagan
dos, kuri teigia, kad tas įstatymas yra geras ir naudin
gas Amerikai.

Federacijos vadai tebėra dideli politiniai trumpare
giai.

Į Mokslą
Kinijos išlaisvinimas jau 

baigiamas. Reakcijos pas
tangos priešintis, tai gaiva
linis žvėries besidraskymas. 
Kinija eina prie sudarymo 
centralizuotos liaudies de
mokratinės vyriausybės. Po 
to ji pareikalaus savo teisių 
Jungtinėse Tautose ir ben
drai tarptautiniuose reika
luose.

Eina milžiniškas susi
tvarkymo ir apšvietos dar
bas viduje šalies. Reikia nu
galėti baisius karo paliki
mus. Reikia išrauti su šak
nimis kapitalistų ir dvarpo
nių viešpatavimą. Pastoti 
kelią kenkėjams, diversan
tams, užsienio imperialistų 
provokacijoms, jų piktiems 
agentams.

Reikia pakelti mases prie 
mokslo, kultūros, apšvietos 
ir naujai perauklėti. Tai 
milžiniški darbai, o jie da
rosi dar didesni šalyje, ku
ri turi apie 450,000,000 gy
ventojų.

Bet liaudis, išsilaisvinus 
iš kapitalistų, dvarponių ir 
užsienio imperialistų jungo 
pasijuto laisva ir jos ener
gija, noras, pastangos nu
stebino tuos, kas žiūrėjo 
paniekos akimis į Kiniją. 
‘ Mr. Henry R> Lieberman 
rašo, kad visoj išlaisvintoj 
Kinijoj eina mokslas, lūvy- 
ba, apšvietos darbai, kaip 
kokiame milžiniškame uni
versitete. Viši mokinasi, la
vinasi — nuo mažo iki seno. 
Kadangi daug yra beraščių, 
tai mokslas eina grupėmis. 
Mokanti rašyti ir skaityti 
mokina * nemokančius, sako 
kalbas, aiškiną naujus už
davinius. Visa Kinija suju
do.

Mr. H. R. Lieberman tu
rėjo su kiniečiais pasikalbė
jimų. Tūlus jis paduoda:

" (Tąsa ant 3 puslapio)

APGAILESTAUJA 
TEISĖJO MIRTĮ

CIO Mine, Mill and Smel
ter unijos pildomoji taryba 
išleido pareiškimą dėl mir
ties Jungtinių Valstijų Auk
ščiausio Teismo nario 
Frank Murphy. Unijos ta
ryba sako, kad “mes esame 
pritrenkti ir nuliūdę dėl 
nelauktos mirties šio didžio 
juristo ir didžio amerikie
čio.” Unijistai nurodo, kad 
teisėjas Murphy buvo žmo
gus, kuriam šios šalies Kon
stitucija buvo gyvas, rea
lus dokumentas, kad Ame
rikos žmonių civilinių lais
vių ir demokratinių teisių 
išsaugojimas jam buvo 
svarbiausiu jo politinio gy
venimo darbu.

HARRY BRIDGES 
NAUJOSE PAREIGOSE

Iš Paryžiaus pranešta, 
kad ten įvykęs Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos 
tarybos susirinkimas pa
skyrė Harry Bridges, In
ternational Longshormen’s 
unijos prezidentą, pirminin
ku International Union of 
Seamen and Dockers. Ta 
nauja tarptautinė unija tu
ri 750,000 narių.

Ar Harry Bridges priims 
šitą paskyrimą? Ką pasa
kys CIO vadovybė, kuri y- 
ra pasitraukus iš Tarptau
tinės Darbo Unijų Federa
cijos?

Šie klausimai turės būti 
išspręsti. CIO pasitraukus 
iš Pasaulinės Federacijos, 
Philip Murray reikalauja, 
kad ir įvairios CIO unijos 
pasitrauktų iš savo skyrių. 
Bridges yra pareiškęs, kad 
jo vadovaujama jūrinininkų 
unija nesitrauks iš Pasauli
nės Federacijos jūrininkų 
skyriaus. Tačiau ar jis ap- 
siims būti to skyriaus pir
mininku, dar nėra pasakęs.

DAUG ČECHOSLOVAKŲ 
APLEISIĄ BAŽNYČIĄ

Praga. — Pranešama, jog 
šimtai • tūkstančių Čecho
slovakijos katalikų rengia
si apleist popiežišką baž
nyčią dėl to, kad popiežius 
ekskomunikavo katalikus 
komunistus ir komunistų 
bendradarbius.

Jubiliejaus Atžymejimas
Karščiai vargina žmones, * o infliacija smaugia mūsų 

dienraštį. Tačiau, geri dienraščio patriotai supranta 
sunkią jo finansinę padėtį ir karščiuose atsimena, jog 
finansinė parama negali būt pertraukta, nepaisant, 
kiek laipsnių temperatūra. Karšta ar šalta, apšvietos 
darbas turi eiti!

Šiuom kartu savo atydumą parodė sekantieji asmenys:
Clevelandietis (po dolerį už išgyventus metus) $30.00
Moterų Klubas, Rochester, N. Y...................... 10.00
L.L.D. 50-ta kuopa, Rochester, N. Y................10.00
Liet. Amerikos Piliečių Klubas, Gardner, Mass. 10.00 
Kazys ir Veronika Lapatai, Baltimore, Md. ...
J. F. ir O. Barisai, So. Boston, Mass................
P. Zalkar, Chicago, Ill..................... • •..............
A. Balčiauskas, Niagara Falls, N. Y..................
J. Skeberdis, Chicago, Ill....................................

Baltutis, Chicago, Ill......................................
Jenčienė, Chicago, Ill......................................
Dauderis, Chicago, Ill......................................
Petronis, Chicago, Ill......................................
Kanceris, Chicago, Ill.....................................
Jonikas, Chicago, Ill.............. .........................
Prūseika, Chicago, Ill......................................
J. Laurėnas, Philadelphia, Pa. ....................

Chicagoje dovanų dienraščiui parinko Leonas Prūsei
ka. Nei dideli darbai, nei karščiai nepastoja kelio Prūsei- 
kai žygyje dėl paramos dienraščiui Laisvei. Nors jis dir
ba Vilnyje, bet jo siela yra Laisvėje, taip lygiai, kaip ir 
Vilnyje. Iš Prūseikos turime pasimokyti, kaip reikia lai
ką branginti. Jis nė žingsnio nežengs tuščiai. Kur jis tik 
eina, visur jo mintyje yra darbas spaudos palaikymui. 
Apšvieta žmonijai yra jo brangiausias idealas.

Širdingiausia dėkojame visiems, kurie suteikėte dova
nas šiuom taip sunkiu mūsų dienraščiui momentu. Vaka- 
cijos, nedarbas ir kitos visokios kliūtys trukdo jubilieji
nę paramą. Tačiau, yra vilties, kad visi savo dienraštį 
branginanti žmonės padės gražiai atžymėti jubiliejų. Ju
biliejinė laida išeis rugsėjo 16-tą. Prašome nesivėlinti su 
raštais, su pasiskelbimais, su pasveikinimais ir su dova
nomis tai laidai. Laisves Administracija.

5.00
5.00 .
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

J.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest.; Liepos 23, 1949
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Sąskridis j Olympia 
Parką Jau Arti

Dar Galima Registruotis i Atostogų, Mo
kyklą. Laiko Mažai, Nesivėlinkite

Iš visų kraštų jauni ir ne jauni ruo
šiasi skristi, važiuoti ir plaukti Worces- 
terin pradžioje rugpjūčio mėnesio. Geras 
būrys studentų suorganizuota Newarke 
ir kitose kolonijose. Studentų bus net iš 
Kanados. Vienok’vietos dar yra, studen
tų reikia dar daugiau.

Brooklynas dar turi sujusti ir pasiųsti 
studentų daugiau, kol kas dar mažai 
ruošiami sulyg šios didžiulės • kolonijos. 
Nieko dar neturime nė iš Bridgeporto, 
o ten yra veikli LDS jaunimo kuopa. Ką 
manote?

Iš Hartfordo važiuoja trys ir visi iš 
Laisvės Choro. O kur kitų organizacijų 
studentai? Waterburis taip pat veikia 
lėtai.

Primename, kad atostogų kursai jau 
prasideda rugpjūčio (August) 7 d., 
Olympia Parke, Worcesterio priemiesty
je. Visos aplikacijos turi ateiti iki rug
pjūčio 1 dienai.

Suaugusiems ir jauniems praleisti ato
stogas Olympia Parke vertinga ir kul
tūringa. Čia jūs rasite muzikos, vaidy
bos, režisūros, chorvedystės ir lietuvių 
kalbos, kultūros lekcijas. Taip pat liau
dies šokiai, paskaitos, prelekcijos bend
rais meno klausimais. Prie to, graži vie
ta poilsiui.

Šių metų kursų pasisekimas priklau
so nuo to, kiek dalyvaus studentų. Mo
kyklos turinys, pamokos, lekcijos užtik
rinta. Mokytojų štabas yrą kvalifikuo
tas, kaip kad aukštose mokyklose. Kiek
vienam čia yra proga girdėti lekcijas, 
kurias tik kolegijose, universitetuose ga
lima gauti.

Mokyklai, LMS organizacijai ir visam 
mūsų pažangiam judėjimui' būtų nepasi
sekimas, jei nebūtų reikalingas skaičius 
dalyvių. Todėl čia mes dartkartą prime
name: Daugiau studenty į LMS atosto
gų mokyklą! Neužtenka klausimas pa
kelti kuopų - organizacijų susirinkimuo
se. Reikia kalbėti, raginti ir asmeniškai 
žmones, jaunus ir suaugusius, dalyvauti 
mokykloje, atostogas praleisti ten, kur 
apšvieta ir kultūrinė veikla.

Kurie privalėtų dalyvauti mokykloje, 
bet nedirba, neišgali patys padengti savo 
lėšas, dar gali kreiptis į stipendijų fon
dą, iš kurio lėšos padengiama.

Visais mokyklos reikalais rašykite se
kretorei: Mildred Stensler, 134 W. 
Northfield Ave., Livingston, N. J.

Mes visi ir visos — turime padirbėti, 
kad šių metų atostogų meno mokykla 
būtų su kaupu sėkminga. Mokyklos pasi
sekimas, bus pasisekimas viso pažangaus 
lietuvių judėjimo.

V. Bovinas.

Šermuksnelė
Virš šlamančio rudenio šilo 
Nutolstančių gulbių pulkai 
Sukliko ir vėlei nutilo, — 
Ir šilas, ir tu palikai...
Pavytumei šauksmą tą. — Veltui, — 
Atsiliepė lapai seni.
“Kodėl taip anksti jie pagelto?” 
Mąstai apie juos ir eini.
Dairais, o šermukšnis paraudęs 
Vis moja, kad grįžtūmei tu f 
— Praeivi, kam sielvartai graudūs? 
Juk aš pagirėliais raustu.
Nusiskinu purpuro šaką, 
Jinai ir gaivi, ir tyra, — 
Kasdien mano žemėje teka 
Nauja raudonskruostė aušra!

/

Gelsvumo neberegi akys
Ir sielvarto medžių, gailaus, 
Tik noris paraudusią kekę

i Prie virpančių lūpų priglaust.
Išnyksta ir rudenio godos, 
Nebaugūs pabiurę takai, — 
Ir žengia pavasaris, rodos, 
Kai rankosę saulę laikai ...
1946. V. Valsiūnienė.

Dailės Parodai Praėjus
LMS 3 Apskrities Komiteto 

Padėkos Žodis
Meno Kūrinių Paroda* sėkmingai įvy

kinta. Paroda buvo didelis ir gražus kul
tūringas įvykis pažangiųjų lietuvių tar
pe. Ruošimas Dailės Parodos reikalavo 
didelio darbo iš rengėjų pusės ir teigia
mos paramos iš pažangiosios lietuvių pu
blikos.
' Dailės Parodos ruošimas reikalavo ne 
tik komisijos darbo, bet ir finansinės pa
ramos lėšų padengimui. Prie lėšų paden
gimo gausiai prisidėjo Dailės Parodos 
lankytojai, Ypatingai LMS 3 Apskrities 
Komitetas yra dėkingas mūsų meninio 
darbo patriotui L. D. Jo nuoširdus ir 
gausus teikimas paramos Dailės Paro
dai atsveria šimtus kitų. Tuo būdu Dai
lės Paroda neatnešė nuostolių, bet dar 
paliko paramos tęsti toliau mūsų meni
nę veiklą.

Dailės Parodos suruošimui tinkamai 
savo pareigas atliko tam darbui specia- 
lė komisija, kurioje veikė St. Večkys, R. 
Feiferis, E. Skučas, A. Burba, K. Petri- 
kienė, M. Stensler, S. Thamson, J. W. 
Thamsonas, V. Bovinas ir kiti, kurių 
vardų čia neturime. Širdingas ačiū toli
mesnių kolonijų- veikėjoms ir veikėjams, 
kurie padėjo Dailės Parodai. Labai gra
žiai pasidarbavo Bronė Zmitraitė iš 
Johnson City, N. Y., Albertas Merkis ir 
A. Merkienė — iš Philadelphijos. Aišku, 
kad ir daugiau darbuotojų padėjo šiai 
Dailės Parodai.

1 LMS 3 Apskrities Komitetas reiškia 
Širdingą padėkos žodį visiems dailinin
kams - artistams, kurie išstatė LMS 3 
Apskrities ruošiamoj Dailės Parodoj sa
vo kūrinius — piešinius, skulptūras ir 
rankdarbius. Dalyvių vardai seka:

Arturas Skučas, Eduardas Skučas, 
Robertas Feiferis, Natalija Jasiukynai- 
tė, Olga B. Matukas, Pranas Mockapet- 
ris, Ilse Merkson Bimba, Phillis Rasins- 
kaitė, Ad. Reinhardtas, Lucy Rauduvie- 
nė, Stanley Rauduvė, Christina Stanislo- 
vaitienė, Dr. John Stanislovaitis, Sophie 
Thamsonienė, John W. Thamsonas, An
tanas Gilmanas, Anna Bayer, Katherine 
Jurgel, Angeline Klimaitė, Jenie Kulbai- 
tė, Mrs. Mary Kulbienė, Albina Mika
lauskienė, Christina Petrow (jaunuolė, 
8 m.), Elzbietą Mulakiūtė, Dukie Pet
row, Kenneth Stensler (jaunuolis), Mrs. 
V. Urbonas, Anna E. Warnas, Anna Žal- 
nieraitienė, A. Bečienė, Adelė Tvarijo- 
nienė, Suzana Kazokytė, Maria Vaidžiu- 
lienė, A. Dagaitė, Mrs. N. Merkienė, 
Geo. Klimas, Paulina Jasilienienė, M. Ja
kubauskas, Margareta Mulerankienė, 
Biruta Willis, Katrina Venckūnienė, Jo 
Ann Norris, Mary Zeakus, Ona Stašai- 
tienė, M. Yakštienė, N. Urbienė, Nellie 
Kaminskienė, Domicėlė Raymondienė.

Šiame garbės sąraše mes matome apie 
50 eksponantų. Tai didelis skaičius lie
tuvių dailininkų - dailininkių. Jei rasis 
tokių, kurių vardai čia nepažymėti, pra
šome atsiliepti. Mūsų tikslas visus lygiai 
atžymėti ir pagerbti. Visus dalyvius 
imant bendrai, Dailės Parodą sudarė 
daugiau, kaip 300 kūrinių.

Parodos rengėjai neėmė sau teisės 
spręsti, kurie kūriniai vertingiausi. To
dėl nebuvo skirta nė atžymėjimai, pre
mijos kūriniams. Teisingai dailės kūri
nius spręsti, kurie jų geriausi, tobuliau
si, yra labai sunku. Tai buvo palikta pa
čiai publikai. . *

Parodos rengėjai jaučia ir tai, kad 
mūsų dailininkai, išstatę savo kūrinius, 
negavo joje materialės naudos. Kurie ti
kėjosi išleisti savo kūrinių, jie nebuvo iš
leisti. Mūsų publika ir organizacijos, 
matomai, dar nėra tam pasiruošusios. 
Bet kultūriniu atveju Dailės Paroda pa
vyko — šimtai ir tūkstančiai lietuvių 
matė parodą, jie susipažino su kūriniais, 
kurie lietuvių visuomenėje dar yra tik 
pradžios eigoje.

Mes tikimės, kad ateityje lietuviai 
dailininkai ir vėl išstos su savo kūriniais 
dar didesnėse ir gražesnėse Dailės Paro
dose.

LMS UI Apskrities Komitetas.

LMS News and Views
I

By MILDRED STENSLER
We Present, Helen Peck

We are happy to announce that this 
year again, Helen Pech (Pečiukaitė) 
takes charge of the music classes at the 
LMS Summer School. Her intense inter
est in music, her dynamic energy and 
friendly personality have endeared her 
to all who had the good fortune to be 
present at the school last year.

A citizen of 3 states, Helen was born 
in Pittsburgh, Pa., teaches in Missouri 
and lives in Illinois. Chicago claims most 
of her school years. Completing high 
school at the early age of 15, she tried 
to enter the University of Chicago, but 
was advised to occupy herself for a few 
more years with something else. This 
refusal, because of tender years, turned 
Helen to serious study of music. At 16 
she was awarded a Piano Teachers Dip
loma from the American Conservatory 
of Musict

Then followed, in quick succession, 
her degree, of Bachelor of Music from 
the Conservatory, the Bachelor of Phi
losophy degree from the • University of 
Chicago. This August, Helen will have 
completed her studies for the Masters 
Degree of Music from De Paul Universi
ty-

In between her studies Helen has oc
cupied such teaching posts as Music Su
pervisor of the Elementary Public 
Schools, Music director at an Academy, 
and at present, Professor of Music at the 
Webster College, a corporate college of 
St. Louis University.

Helen Pech has had a wide and varied 
touching experience, but she also has ap
peared as a performer in concerts and 
radio, as a pianist and vocalist. Her 
summers at home are extremely busy 
with radio work and private teachings. 
We, from the East, are very fortunate to 
be able to lure Miss Pech away from her 
many activities in Chicago.

Learning under the guidance of such 
a capable lady, is another reason why 
THERE’S MORE FOR YOUR VACA
TION PLEASURE AT THE LMS 
SUMMER SCHOOL.

Lenkijos Hollywoodas
Dienraštis Vilnis rašo:

“Filmų (judžių) industrija Lenkijoj 
padarė žymios pažangos. Lenkijoj paga
mintos filmos turi didelio pasisekimo ir 
užsieniuose. Danuta Tempei rašo New 
Yorko ‘Daily Compass,’ kad lenkiška fil
mą 'Paskutine Stotis’ sužavėjo filmų my
lėtojus New Yorke.

“Kita filmą Audra Lenkijoje’ laimė
jo pirmą prizą tarptautiniame filmų fes
tivaly Cannes, Francūzijoj. Yra ir dau
giau pirmalaipsnių filmų.

“Ties'Varšava, Moczydlo vietoj, įsteig
ta filmų gąmybos centras. Tai lenkų Hol
lywoodas — tik be amerikoniško Holly- 
woodo gengsterizmo, seksualizmo ir kitų 
zbitkų. Šiame centre, kas metai, bus pa
gaminta po 25 filmas.

“Per pastaruosius trejus metus Lenki
joje pagaminta 70 filmų.

“Pirm karo, pilsudskinėje Lenkijoje, 
su filmų produkcija buvo labai bloga.

“Pirm karo Lenkijoje buvo labai ma
žai kino-teatrų. Kino-teatrai buvo tik di
desniuose miestuose. Pereitais metais 
Lenkijos respublikoje jau buvo 570 kino- 
teatrų. Jų tinklas išsiplėtė net mažuose 
miesteliuose.

'‘Lenkija daro progreso ir kultūrinėje 
dirvoje. Žymaus progreso.”

A World Is Dying Now
A. shaky world trembles now, 
Totters, weaves, flounders, 
Gropes deliriously in blind passions 
Of frustrations; i •
A frightened world scrambles now, 
Shrieks wildly, screams blaringly, 
Thrashes mightily, painfully twitches;

A shocked world quivers now, 
Stupefięd, dumbfounded, aghast, 
Rushes madly to and fro in a fit 
Hysterical;

An old world is dying now, 
Decaying, putrid, petrifying, 
Rigor mortis is setting in to still 
Forever it’s loathsome form!

* Sam Lukas.

Latvių Dramos Teatras
Rašo Richardas Zandersonas,

Latvijos TSR Valstybinio Dramos 
Teatro direktorius.

Savo kūrybinį kelią Latvijos respubli
kos Valstybinis Dramos Teatras pradėjo 
tomis istorinėmis dienomis, kada Didžio
ji Spalio socialistinė revoliucija išvadavo 
latvių tautą iš kapitalistinės vergijos. 
Šių metų kovo mėnesį jam. sukako 30 
metų. Užbaigęs jubiliejinių spektaklių 
savaitę, teatras iškilmingame vakare su
vedė praeito kelio rezultatus, šventiš
kai papuoštose patalpose susirinko vi
suomenės, tarybinių ir partinių organi
zacijų atstovai, kad pažymėtų šitą didelį 
Tarybų Latvijos gyvenimo įvykį.

Seniausia mūsų teatro artistė, liau
dies artistė Berta Rumniecė, buvo liudy
toja to, kaip latvių teatras iš pusiau pro
fesionalinės teatralinių entuziastų gru
pės virto subrendusiu savo liaudies auk
lėtoju ir įkvėpėju. Jai 'ir pavedė kolek
tyvas atidaryti iškilmingąjį jubiliejinį 
posėdį.

Rašytojas Andriejus Upitis, vienas mū
sų teatro kūrėjų, papasakojo susirinku
siems apie kolektyvo nueitąjį kelią. Bur
žuazinės Latvijos laikais teatrui teko 
vargą vargti.'"Bet priešakinė artistų da
lis energingai kovojo prieš buržuaziniai- 
nacionalistinę reakciją, išsaugodama re
alistinį meną. •

Niūriame buržuazinio viešpatavimo 
fone šviesia dėme buvo nedidelis 1922- 
1925 metų laikotarpis, kada mūsų teatro 
direktoriumi buvo liaudies rašytojas 
liepsningas latvių revoliucionierius Ja- 
'nis Ėainis. Andriejaus Upičio pjesėmis, 
savo ir kitų progresyvių išreiškėjų idė
jomis, Rainis stengėsi palaikyti liaudyje 
tikėjimą darbo žmonių pergale.

Tikro kūrybinio suklestėjimo teatras 
pasiekė tiktai Tarybų valdžios metais. 
Tarybinė vyriausybė Ir Latvijos Komu
nistų Partija apgobė teatrą rūpinimusi 
ir dėmesiu, suteikdamos jam visus gali- 
jnumus kilniems tarnavimo liaudžiai 
tikslams įgyvendinti.

Jubiliejui teatras paruošė “Žvejo sū
naus” premjerą, pagal garsų Vilio Lacio 
romaną. Šitas romanas, teisingai at
vaizduojąs latvių žvejų gyvenimą ir bui
tį Latvijoje, yra labai populiarus. Natū
ralu, kad premjera sukėlė gyvą žiūrovų 
interesą ir jie labai šiltai sutiko šitą pa
statymą.

Dalyvavimas pjesėse, vaizduojančiose 
didvyrišką mūsų tarybinio gyvenimo ti
krovę, teigiamai veikia artistų talentą. 
Lacio, Romaševo, Upičio, Simonovo, Gri- 
gulio, Brodelės pjesės buvo tais laiptais, 
kuriais tvirtai žengė teatras į savo tiks
lą. O tarbinio artisto tikslas — padėti 
savo kūryba liaudžiai jos didžiajame ku
riamajame darbe.

Senesnioji artistų karta su jubiliatais 
— liaudies artistais B. Rumniece, A. 
Amtman — Briedičiu, J. Ošiu, nusipel
niusiais artistais M. Šmidchenu, L. Eri
ku ir A. Klintsu priešakyje išaugino 
daug mokinių. Teatras didžiuojasi ne 
tiktai savo senąja ir vidutine karta, bet 
ir savo daug žadančiu jaunimu. Velta 
Line, praėjus vos vieneriems metams po 
dramos teatro studijos baigimo, gavo 
aukštą apdovanojimą — Stalininę pre
miją. Jaunimas petys petin su latvių 
teatrinio meno meistrais drąsiai įvykdo 
sudėtingus kūrybinius uždavinius.

Idėjinį ir meninį teatro subrendimą 
parodė A. Grigulio pjesės “Molis ir far- 
foras” pastatymas.

Džiugiai ir šviesiai vyksta Latvijos 
teatro kūrybinė veikla.

Savo Kraštui Atiduosim 
Širdį

Nuteriotą tėviškę, kaip žiedą, 
Mes prikelsim žygiais ir darbais, — 
Rudeniniai vėjai tegul gieda
Apie tai, kad vargas pasibaigs.

Kas prie knygos, kas lauke prie plūgo, 
Stos darban tikėjimu giliu,
Ne su tais, kurie savęs pabūgo,— 
Penkmečio, žygiuosime keliu!

Ne su tais, kurie, audroj nugirdę 
Šlamant lapą, skundžias likimu, — 
Savo kraštui atiduosim širdį 
Ir gyvensim josios plakimu!

Nuteriotą tėviškę, kaip žiedą,
Mes prikelsim žygiais ir darbais, — 
Rudeniniai vėjai tegul gieda 
Apie tai, kad laimė nesibaigs.

1946.
V. Valsiūnienė.

Kinija į Laisvę ir Mokslą
(Tąsa nuo 2 pusrapio)

“Dabar mes esame išlais
vinti ir patys gaspadoriai,
— sakė kinietis Kung. — 
Bet, kad būti patiems gas- 
padoriais, tai nelengvas da
lykas. Todėl mes turime la
vintis, kad atitiktume tvar
kytis naujose sąlygose.”

“Praeityje nuo mūs rei
kalavo tik darbo, darbo ir 
darbo, — sakė kitas kinie
tis Sun. — Dabar mes tu
rime laisvę, turime šviestis, 
kad mūsų darbas būtų na
šesnis ir gyvenimas geres
nis.”.

“Praeityje mes dirbome 
' keturiom turtingosioms šei
moms — Čiangams, Soon- 
gams, Kungąms ir Chen- 
ams, — kapitalistams, biu
rokratams ir užsienio im
perialistams, — sakė vieno 
miestelio pirmininkas. — 
Turtingi dar daugiau darė
si turtingi, o biedni dar 
biednesni. Dabar yra kas 
kita. Mes turime daug ko 
mokytis ir išmokti, kad nau
jai pastatyti gyvenimą Ki-• • • M/ mjoj.”.

“Aš jau virš 50 metų am
žiaus, — sakė inžinierius.
— Prie reakcijos man bu
vo atimta proga praktikuo
ti savo mokslą, o dabar dar
bas šaukia mane.”

“Mes dar tik išsilaisvino
me, dar daug senų liekanų, 
daug senų įtakų mūsų gy
venime, — sakė mergina.
— Mums reikia mokytis, 
lavintis, kad pamainyti sa
vo pažvalgas apie visuome
ninį gyvenihią ir pritaikin
ti save naujiems laikams.”

Lavinasi, šviečiasi ir pir
moje vietoje skaito ir stu
dijuoja Kinijos Komunistų 
Partijos pirmininko Mao 
Tze-tungo knygą — “Nau
joji Demokratija.”

Taip eina Kinijos liaudis 
prie naujo ir laimingo gy
venimo. Dūksta senas iš
naudotojų pasaulis. Dar 
dažnai reakcininkai mėto 
bombas ant ramių gyvento
jų, griauna miestus, žudo 
senelius, vaikus, moteris. 
Tai kerštas įdūkėlių. Bet 
Kinijos liaudis, su pagalba 
demokratinio pasaulio, ku
ria naują gyvenimą, be po
nų, kapitalistų ir užsienio 
imperialistų.

D. M. Š.

Santiago, Čilė. —- Per da
bartinę šalčių bangą suša
lo 9 žmonės Čilėje, Pietų 
Amerikoje.

Automobilistų viršininkas Wal
ter P. Reuther pakankamai 
išnaudojo šį plaktuką CIO 
United Auto Workers kon
vencijoje pritrenkimui “rau
donųjų” balso ir likosi toliau 
viršininku. Jisai, be kitko, 
reikalavo sau ir kitiems virši
ninkams galios teisti ir baus
ti narius be lokalų pasisaky

mo tuo klausimu.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 

šešt., Liepos 23, 1949
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(Tąsa)
Kiekvienai jų buvo paskirtas di

delis kraitis ir mergautine išei
ga, kaip tai priderėjo kunigaikš
čio dukterims, ir tiek. Daugiau jokios 
malonės jos negalėjo tikėtis, kadangi vi
sa tėviška meilė ir visas kunigaikščio 
turtas tėvo buvo skirtas jaunajam ku
nigaikščiui. Kunigaikščiukas ėmė augti 
ir išaugo i gražų jaunikaiti — tiesus, 
lyg ąžuolėlis, tvirtas, skruosteliai raus
vi, plaukai rusvi, akys mėlynos. Būdo 
buvo jis romaus, klusnaus ir svajingo. 
Vienmečių draugų jis neturėjo, kadangi 
bičiuliautis su mužikais jam tėvas nelei
do. Daugiausia jis mėgo su seserimis 
svetainėje sėdėti ir jų mergautinių dai
nų klausytis.

— Tai riečia, kad tave — tikra se
nė... — susižavėjęs šnibžtelėjo jaunas 
partizanas.

— Ša, ką sakiau? Tylėk — ir viskas, 
— sušnypštė Diejanovas.

Išmintingasis tęsė:
— Kai atėjo laikas jam vesti (labai 

buvo susirūpinęs senasis kunigaikštis sa
vo gimines pratęsimu), pasitaikė čia ne
laukta proga. Jau pora metų, kai vienas 
lenkų žydas išsinuomojo nuo senojo ku
nigaikščio karčiamą — smuklę, mūsiš
kai. O toji karčiama stovėjo trijų svar
biausių kelių sankryžoje. 'Toji vieta kar- 
čiamai buvo pati tinkamiausia, kadangi 
ta kryžkelė buvo arti prieplaukos, o prie
plauka — Pripetės upėje. O upe tuo me
tu, pasakojo bobutė, laivų plaukiojo ne
matyta daugybė. Buvo išvestas i upę ka
nalas, karališkas, ir ėjo juo iš Lenkijos 
ir nuo sileziečių įvairios prekės iki pat 
Dniepro ir dar toliau. O žmonės tais ke
liais keliaudavo prekijai, vis pirkliai bei 
pardavėjai, nors ir įvairiu tautų. — kas 
lenkas, kas silezietis, kas rusas, kas vo
kietis, — o vis pirkliai. O kiekvienos 
tautybės pirklys ir pavalgyti ir išgerti 
mėgėjas. Greitai visais vieškeliais paskli
do garsas apie tą smuklę, o dar didesnis 
apie smuklininko dukterį — Sarą. Pasa
kojo bobutė, kad jauna būdama mačiusi 
ji josios paveikslą, atmuštą drobėje, tai 
skaistesnės už ją bobos pasauly nerasi.

— Štai kad taip tau tokią bobą, Kol- 
ka! — neiškentė patsai Diejanovas.

Kolka tik paniekinamai pažvelgė į jį:
— Tuo nesiverčiame ...
— Tą paveikslą piešė keliaujantis ita

las. Kai išvydo jis smuklininko dukterį 
Sarą, tai akių atitraukti negalėjo: dažus 
ašaromis vilgino, paveikslą piešė. O jai 
vis apie savo meilę šnekėjo, savon Itali
jon viliojo, vesti žadėjo. Bet ne tokia bu
vo smuklininko duktė, kad įkalbinėjama 
pasiduotų. Sėdi už prekystalio ir akimis 
nemirktels. Kas smuklėm užeis, gėrimo 
užsisakys — lengvai nusilenkdama pa
duos, ir daugiau nė krust.

Myliu merginas su charakteriu! — 
pastebėjo Diejanovas.

— Vaikščiojo vaikščiojo tasai italas, 
dūsavo dūsavo, kol vieną naktį pasikorė 
po aukšta pušimi. Dar didesnis pasklido 
garsas apie smuklę ir apie smuikininko 
dukterį Sarą. Štai dabar ir pasitaikė 
proga jaunajam kuni^aikščiukui tais 
vieškeliais joti — keliauti. Užsuko jis į 
tą karčiamą, už garbės stalo atsisėdo, 
aplink jį tarnai, sakalėliai. Na ir ištiko 
nelaimė smuklininko dukterį. Kai pa
žvelgė į jaunąjį kunigaikštį, tai taip ir 
neatitraukia akių, kvapo neatgauna. Vi
sai prarado savo mergeles gėdą bei sąži
nę. Kunigaikščiukas sėdėjo susimąstęs. 
‘‘Paragausime midučio, jūsų kunigaikš
tiška malone?” — sako vienas sakalėlis. 
Kunigaikštis svajingai galva linktelėjo, 
o smuklininko duktė jau nusilenkdama 
sidabrinę taurę pila. Nusilenke ikir že
mės, padėklą laiko, o kai vėl savo galvą 
pakėlė ir juodas kasas ant pečių papur
tė, tiesiai kunigaikščiui akysna pažvelgė, 
taip anas ir nuleipo. Žiūri, akių nuo 
smuklininkės atitraukti negali, sidabri
nės taurės neima. “Nemoki prašyti, mer
gele,” — juokiasi sakalėliai. O jiedu vis 
akių viens nuo antro atitraukti negali. 
Tada sušunka vyriausias sakalėlis: “Mū
sų kunigaikštis vyras, iš mergelės sausos

taurės neima! Reikia nugerti ir kuni
gaikščiui lūpeles pasaldyti!” — “Tiesa?”
— tyliai klausia smuklininkėlė.— “Tie
sa,” — atsako kunigaikščiukas. Tada ji 
iš taurelės gurkštelėjo ir jaunąjį kuni
gaikštį į lūpas pabučiavo.

— Ak, kad tave!—atsargiai atsiduso 
Diejanovas.

Kolka buvo visai įsismaginęs ir tęsė 
vis didėjančiu įkvėpimu:

— Taurę nuo padėklo paėmė, padavė 
kunigaikščiukui ir, kai šis ją išgėrė, 
brūkšt po prekystaliu — ir pati į kam
barius nubėgo. Sėdi kunigaikštis su sa
kalėliais, geria, lyg pralinksmėjo, o akys 
susimąsčiusios. Smuklininko duktė tą 
dieną, daugiau taip ir nebepasirodė, žo
džiu, ėmė nuo to laiko kunigaikščiukas 
dažnokai tais keliais jodinėti, — tai me
džioklėn, tai iš medžioklės, lai upės laivų 
pasižiūrėti, ir vis tos smuklės neaplen
kia. Sakalėliai tuoj suvokė, kad kuni
gaikštis pamilo smuklininko dukrą, ir 
dar daugiau jam apie ją pasakoja, siūlo 
nusivilioti ją vienai naktelei į kaimyninį 
dvarelį. Taip ir atsitiko. O kai ją suvilio
jo, tada smuklininke kunigaikščiui ir sa
ko: “Vesk mane, tada mylėsiu tave, gla
monėsiu.” Ir sulig tais žodžiais kuni
gaikščio kalmogėliu atgal išvažiavo.

— Oi, ir maita boba! — vėl neiškentė 
Diejanovas.

Kažkuris iš partizanų parodė jam į 
nuodėgulį.

Išmintingasis įsismagino ir tęsė ran
komis mosuodamas:

— Kai išgirdo apie.- tai senis smukli
ninkas, ėmė sau barzdą rauti. “Surka,
— rėkia, kalės vaike, ką sau į galvą įsi
kalei? Kunigaikštis tau meilę dovanoja, 
o tu ko? Teketi! Argi tu nori mane ir sa
ve pražudyti? Nežinai, kas tai kunigaikš
tis?”—“Žinau, atsako jam Sara, gražioji 
žydaitė. — Žinau, kad kunigaikštis, kad 
mane myli, Be galo myli, o jei myli, vadi
nasi ir ves.”—“Išmesk tu visa tai sau iš 
galvos. Kur tai matyta, kad šviesusis 
kunigaikštis vargšę žydaitę vestų?” — 
“Jeigu myli, tai ir ves,” — atsakė at
kaklioji dukrelė. Ir laikosi ji savo. Suži
nojo apie tą nelygią meilę senasis kuni
gaikštis. Baisiai supyko senis, ir nesaky- • 
damas nė žodžio sūnui, paliepė savo tar
nams suimti senąjį smuklininką ir suriš
tą atvesti pas save.

Smuklininkas puolė kunigaikščiui į 
kojas ir prašo atkusti jo neišmintingajai 
dukrai. Paskui prašo atrišti jam rankas 
ir ištraukia iš kišenės skarą, ant kurios 
italas buvo nupiešęs gražuolės Saros pa
veikslą. “Jūsų kunigaikštiška malone, 
štai ji, mano duktė, bauskite ar pasigai
lėkite, bet viskuo kaltas vien jos gražu
mas, daugiau niekas.” ir papasakojo se
nis smuklininkas kunigaikščiui tąjį atsi
tikimą su italų dailininku, kuris po pu
šimi pasikorė. Susimąstė tada senasis 
kunigaikštis, kviečiasi sūnų ir klausia: 
“Sakyk, brangusis sūnau, mano viltie, 
ką tu manai?” — “Myliu, — rodo į smu
klininką, — jo dukterį Sarą ir prašau 
jūsų tėviško palaiminimo.” Supyko sena
sis kunigaikštis: “Nelaiminsiu aš tavęs.” 
Kunigaikščiuką nuo savęs pavarė, o 
smuklininką liepė į požemį įmesti.

— Mat, splotatoriai, feodalai! Visada 
jie taip: vos kas ne taip — tuojau į po
žemį . . .

— O kas tie — feodalai? — pašnibž
dom ^paklausė jaunas partizanas.

— Tai senoviniai fašistai, žodžiu, bur- ' 
žuazija ii' feodalai.

— Tačiau kunigaikščiukas čia taip 
pat savo atkaklumą paroęlė. Turėjo jis 
nedidelį dvarelį, mirusios motinos pali
kimą, ir aukso bei sidabro apkaltą skry
nelę. Susibičiuliavo kunigaikščiukas su 
įvairiais bastūnais, ir ėmė jie dar daž
niau su mylimąja matytis. O kad nieks 
apie tai nesužinotų, pasistatydino jaunasis 
kunigaikštis slaptai nuo tėvo vidury di
delio — vien giriniam žmonėms žinomo
— ežero, ant salelės, mūrinį aukštana- 
mi ir tame aukštanamyje įkurdino savo 
mylimąją.

(Daugiau bus.)

Komercinė spauda ne dėl 
juoko rašo, kad Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Rusija 
yra lenktynėse, katra šalis 
“greičiau prieis prie suiri
mo.”

Amerikonai kalba ir tiki, 
jog Sovietų sistema suby
rės todėl, kad esą negalima 
ją išlaikyti, ir rusai grįšią 
į privačią, laisvo biznio sis
temą.

Gi Sovietų Sąjungos gy
ventojai kalba ir rašo, kad 
Amerikos kapitalistinė sis
tema jau užsikrėtus ekono
minės (ūkinės) suirutės li
ga ir kad nėra jokio dakta
ro pagydymui merdėjančios 
kapitalistinės ekonomijos,— 
jog Amerika turės eiti link 
socialistinės, sovietines san
tvarkos.

Katroj pusėj bus teisybė, 
palieku pačiam skaitytojui 
spręsti jų pranašystes, at
sižvelgiant į pasaulinius ju
dėjimus.

Vieni Metai Išsikraustymui 
iš Vokietijos

Kai Sovietų diplomatai 
pasiūlė, kad visų keturių 
didžiųjų talkininkų karinės 
jėgos išsikraustytų iš Vo
kietijos per vienus metus 
laiko, dėl to amerikiečių ka
pitalistų protas nesupuolė į 
vieną liniją.

Vieni sako, jog Vokieti
jos gyventojų ekonominės 
sąlygos dabar daug prastes
nės, negu prie Hitlerio, ir 
ištraukimas valdančiosios 
svetimųjų galios iš Vokieti
jos duotų progą vokiečiams 
atgaivint nacizmą, o tai 
reikštų pavojų Franci j ai, 
Anglijai ir, pagaliaus, A- 
merikai.

Kiti kapitalistų galvo
čiai sako, nors Vokietija su 
65,000,000 gyventojų yra 
didžiausia jėga vidurinėje

Europoje, tačiau sustiprėji
mas Vokietijos valdžios ne
reikštų jokio pavojaus At
lanto sutarties jėgoms (A- 
merikai ir 11-kai kitų kra
štų) ; bet Sovietų Rusijai 
tai, girdi, būtų pavojus. 
Vienas amerikinis rašyto
jas pasakė: “The German 
‘Drang’ has but one direc
tion in which to go ‘nach 
Osten’.” (Vokiečiai tik vie
non linkmen tegali veržtis 
— i rytus.)

O trečias kapitalistų pro
tas sako, kad jeigu Vokieti
ja būtų palikta viena, be 
diktuojančių jėgų, tai Vo
kietijoje galėtų išsivystyti 
draugiškumas link Sovietų, 
nes vokiečiai be rusų pa
galbos negalėtų gyventi; 
tuomet būtų pavojus mono
poliniam kapitalizmui ir 
dangiškų “lotų” pardavinė
tojams.

Nepaisant, kaip kapitalis
tai galvoja; nežiūrint ku
rion pusėn Vokietijos vai
ras virstų, vis tiek atrodo, 
jog kapitalistinė santvarka 
eina senyn ir kada nors tu
rės mirti.

Kaip greitai, tatai, žino
ma, priklausys nuo ekono
minės ligos plėtimosi.* * *

Kapitalizmo Gydytojai 
Suranda Tris Ligas

Vieni kapitalizmo dakta
rai sako, kad- kainų iškili
mas į esamąją aukštumą 
renka ligos bakterijas; an
tri rėkia, jog kainų nupuo
limas galėtų dar pavojin
gesnes bakterijas pagimdy
ti; treti sako, kad komunis
tai yra didžiausias pavo
jus. * * *

Vakariniai kapitalizmo 
gydytojai sudarė daktariš
ką savo sąjungą — Atlanto 
paktą, o amerikiniai jos

daktarai jau pasiruošę vežt 
savo “medicinas” — tankus 
ir patrankas — Europai 
gydyti nuo komunistų.* * *

Popiežius panaudojo sa
vo “stipriausią ginklą” — 
paskelbė pasauliui, kad vi
si kunigai ir tikin
tieji, kurie yra ■ apsi- 
krėtę komunizmu, bus iš
mesti iš “šventojo tėvo” 
kompanijos ir nebus pri
imami į dangų;.net ir tie 
bus prakeikti, kurie skaito 
komunistų spausdintus raš
tus. • .

(Gal kunigai todėl juo la
biau skaitys komunistinius 
raštus, tiktai atodaifiau 
slėpdamiesi.)* * *

Kapitalizmo gydytojai ir 
sugužėję Amerikon gryno 
hitlerinio kraujo “dakta
rai” su minyškomis ir.ka
pucinais gydo nuo komuni
zmo ne iš tos pusės. Jie ne
žino, kad jeigu kapitalisti
nis kūnas būtų sveikas, tai 
jame nesiveistų vadinami 
komunistinės ligos “perai.” 
Jie žino, jog darbo netekęs 
darbininkas yra ligos nešė
jas kapitalistiniam kūnui. 
Ir kiek kapitalizmas plėto
ja nedarbą, tiek daugėja to
ki kapitalistinės santvarkos 
priešai. Kapitalizmas gim
do nedarbą, skurdą, alkį. O 
šie kapitalizmo ligos perai, 
galų gale, ir paguldys jį į 
grabą. i i ę

Vadinasi, kapitalistai 
gydosi ne nuo tos ligos, ku
ria jie iš tikrųjų serga.* * *

Kapitalizmo “geriausias 
daktaras”, prez. Trumanas 
pastaruoju laiku sakė pa
sauliui, kad kapitalizmas le
sąs sveikas ir stiprus, kad 
“komunizmas sustabdy
tas”, ir viskas gerame sto
vyje, — žinoma, nekalbant 
apie 5 milionus bedarbių 
šioje kapitalizmo tvirtovėje

— Jungtinėse Valstijose.* * *
Jei tave kapitalistai pa

leido iš darbo, o pats mažai 
teturi sutaupų gyvybei pa
laikyti, mesk visą kaltę ant 
komunistų, pagal kapitaliz
mo daktarų receptus. Da
ryk ir kalbėk, kaip jie kal
ba, tai gal gausi almužnos, 
kuria džiaugdamasis galėsi 
pats susidžiovinti. O kai 
gerokai sūdžiusi, tai kitaip 
kalbėsi. Esu tikras, jog 
tuomet ir komunistai atro4 
dys ne toki baisūs.

Spartakas.

Montreal, Canada
SUPYLĖM NAUJĄ KAPĄ
Liepos 2 d. išsiskyrė iš gy

vųjų tarpo senas montrealie
tis, kuris čia išgyvenęs virš 
40 metų, Jonas Gargazas, su-" 
laukęs 65 metų amžiaus. Mi
rė nuo širdies ligos, kuri jį 
jau keli metai vargino. Ve
lionis nors amžiumi ir nebuvo 
jaunas, bet visuomet būdavo 
gerai nusiteikęs, pilnas bai- 
kų, apsukrus. Jis ir prieš 
mirtį visą laiką baikavo. Ve
lionis buvo ilgametis Vytau
to Klubo narys. -

Paliko didžiausiame nuliū
dime du sūnus, dvi marčias ir 
vieną anūką, o draugų labai 
daug, kurie gausiai lankėsi jo 
šermenyse. Karstą puošė 
daug vainikų, nuo savųjų, 
draugų, organizacijų, iš dar
bavietės, kurioje pirmiau dir
bo, ir iš jo vaikų darbaviečių..

Palaidotas liepos 6 d.
Lai būna jam lengva šios 

šalies šaltoji žemelė, o arti
miesiems ir draugams di- T 
džiausią užuojauta šioje liūd
noje valandoje!

★ 
Atžymėtos Sukaktuvės

Liepos 5 d. sukako lygiai 
20 metų dd. Petrui ir Gigai 
Joneliūnams nuo jų apsivedi- 
mo. Ta proga jų artimi drau
gai juos prisiminė ir įteikė

(Tąsa 5-tam pusi.) j. r

i

DAINŲ FESTIVALIS

Sekmadienį, Liepos 38 July, 1949

LIETUVIU PARKE Chestnut Hill Road 
Waterbury, Conn.

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. ĮŽANGA 50c. (taksai įskaityti) '

Programoje dalyvaus 4 chorai: Aido Choras iš Brooklyn©, Sietyno Choras iš Newarko, Laisvės 
Choras iš Hartfordo ir Vilijos Choras iš Waterbury.

4pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Liepos 23, 1949



WATERBURY, CONN.
IŠ PIKNIKO

Sausra džiovina viską, kas 
tik auga ant žemes. Turintie
ji daržus, ūkius ir vaisme
džius trokšta užeinant lietaus, 
bet jis pilnai nepasirodo, ir 
daryk, ką bedarąs.

17 d. liepos LLD ir LDS 
apskričių bendram piknike 
pradėjo drėkinti — lynojo. 
Bet žmonės išsiilgę lietaus vi
sai jo nepaisė, kad juos Lie
tuvių darže drėkino. Visi su
važiavę linksminosi ir smagiai 
laiką leido be jokio nuogąs
tavimo. kad lietus drėkina 
drapanas ir sykiu kūną.

Vaikštinėjant po daržą te
ko pasikalbėti su iš keleto ko
lonijų žmonėmis. Daugelis 
nusiskundė, jog nedirba — 
visko perviršis prigaminta. 
Turčiai sulaikė išdirbimą reik
menų, dabai- jie laukia nau
jų rinkų, nes šalies žmonių 
pirkimo jėga yra labai suma
žėjus, nepajėgia išpirkti pa
gamintas prekes. Todėl ir 
naujų negali gaminti, tad ne
siranda darbo. Fabrikantai 
užvertę reikmenimis sandė
lius. Jie laikui bėgant kur 
nors iškiš dirbinius ir pasi
darys didelius pelnus. Bet 
tau, darbo žmogau, artėja 
juoda diena. Trumanizmo 
laikai — panašūs lioover- 
villės laikams, kuriuos labai 
gerai atsimename.

()t. kaip būtų buvę malonu 
matyti, kad prieš šalies rin
kimus piliečiai būtų nujau- 
tęt .i°K tokia nedarbo padėtis 
išsiplės, dėl nedarbo prisieis 
skęsti vargau, jie būtų išsi
rinkę šalies prezidentit Roose- 
velto šalininką Henry- A. 
Wallace, kuris jau tada nu

w

CHARLES J. ROMAN

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 i

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

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

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

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.

matė ir piliečiam įsekmai nu
rodė, jog Trumano išrinkimas 
prezidentu, tai šaltų karo tę
simas, bridimas į- bedarbės 
pelkes ir ruošimasis naujam 
pasauliniam karui. Bet žmo
nės to nesuprato! To viso 
pasekmės dabar — nedarbas 
gula ant darbo žmonijos.
* šiame piknike stebėtinai iš 
toli yra buvę žmonių. Va, 
kaip iš Grand Rapids, Mich., 
Agota Aleksynas; iš Nashua, 
N.IL,V.Vilkauskas ir daugiau 
su juo. Vėlesniu pikniko lai
ku kas tai priminė, jog esąs 
žmogus iš Kanados, buvo 
brooklvniečiai Povilas Venta 
ir S. Večkys. Be jų gal yra 
buvę ir iš kitų tolimesnių vie
tų svečių, apie kuriuos nete
ko nugirsti, o korespondentui 
neteko iš netyčių susidurti.

Bridgeportas su New Have
lui pasirodė gražiai. Jie su
sitelkę milžiniškais, tartum 
laivais, busais atvyko į pikni
ką. Iš Hartfordo buvo di
delis busas, pilnas žmonių, bet 
jame buvo atvežtas didysis 
Laisvės choras, tai pašalie
čiams mažai vietos beliko su 
choru važiuoti. Tačiau jų 
miesto atstovybė piknike irgi 
buvo dntelėr mat) -jie atvyko 
mašinomis.

Šiaip su mašinomis žmonių 
buvo suvažiavę iš plačios apy
linkes. tik nieko neteko susi
tikti iš ūkininkų nuo Southbu- 
ry apylinkės. Paties Water- 
burio miesto žmonių, kaip vi
sada, apsčiai dalyvavo. Ro
dos, kiek pasigesta iš vietos, 
tai jaunimo.

Tikrai buvo malonu susitik
ti su senokai matytais drau
gais ir šiaip gerais prioteliais

Laidotuvių 
Direktorius

LiūdSsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

iš plačios apylinkės. Su kai 
kuriais vos teko pasisakyti 
“Heilo,” o su kitais nė to ne
buvo galima padaryti.

Programą pildė waterbur- 
riečių Vilijos Choras, vado
vystėje G. Ulinskaitės. Jie 
nusiskundė, kad ne visi choro 
nariai dalyvavo, bet sudaina
vo gražiai. Hartfordiečių 
Laisvės choras, su nauja ve
dėja Grace Gailen, skambiai 
padainavo. Per abu choru 
buvo sudainuota devynios dai
nelės. LLD centro sekreto
rius D. M. šolomskas pasa
kė šiuo momentu tinkamą 
prakalbą. Jis dar ilgiau bū
tų galėjęs kalbėti, nes jo kal
bos visi atydžiai klausėsi.

Kaip kurie prisiartinę prie 
Šolomsko įteikė dienraščiui 
Laisvei atžymėjimui trisde
šimts motų sukakties proga 

I dovanų po doleriukąJ kitą, 
šiaip jokių aukų rinkliavos 
nebuvo daryta.

Waterburiečių darbščiai ko
misijai prisieina suteikti pa
garbos žodį už gerą pikniko 
primosimą. Nieko netrūko, 
visi žmonės buvo gražiai ap
tarnauti valgiais ir išsigėri- 
mais, kurie to geidė. Ypač 
moterys prie valgių gaminimo 
sunkiai prie karšto pečiaus 
šutnam ore darbavosi vikriai. 
O' povakariais sveteliai gru
pelėmis garsiai dainavo, 
skambiai pasivalgę.
Apie Dainy Dieną

LMS trečia apskritis, api
manti keletą valstijų, duos 
gražią programą 31 d. liepos, 
toj pačioj vietoj, Lietuvių 
darže, Waterburyje. Šiame 
pažmonyje daug chorų dai
nuos, kaip iš Newarko Siety
no choras, iš Brooklyno Ai
do choras, iš Hartfordo Lais
vės choras ir iš Waterburio 
Vilijos choras.

O ką menininkai daugiau 
turi prie programos, man nė
ra žinoma. ši dainų diena 
tikrovėje bus puiki. Dainuos 
chorai, dainuos visi svočiai. 
Turėtų visos plačios apylinkės 
.žmonės dalyvauti joje ir pa
sigrožėti skambančiomis dai
nomis ir patys su jais padai
nuoti, kad visoje apylinkėje 
lietuviška daina suskambėtų.

“L.” Koresp.

I
 Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1SI
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: S 

nuo 10 iki 12 ryto. S
495 Columbia Rd. 8 

DORCHESTER, MASS. |

W WT,

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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

"" 1 O' !

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager 1 ;

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Rockford, III.
Vienas Streikas Laimėtas

Roper Co. pečių įmonėje 
pabaigoje gegužės men. dar
bininkai sustreikavo, reika
laudami visos eilės pagerini
mų. Po keturių savaičių strei
ko laimėjo didžiumą savo 
reikalavimų. Reikalauta, kad 
darbininkas, sužeistas darbe, 
kol jis nesugrįš prie darbo, 
turi gauti užmokestį — lai- 
inėta; reikalauta mokesties 
už šešis šventadienius metuo
se—laimėjo už tris.

Smulkesnių reikalavimų ir 
laimėjimų neminėsiu. Kitose 
dirbtuvėse, kur išdirbama pi
anai, streikas tebesitęsia, k. 
t. Thayer Action Co.

Bus Automobiliams Mytcriai
Miesto tėtušiai ilgai svars

tė, kaip “pagerinti” tiems, 
kurio lankosi mieste su auto
mobiliais. Buvo vienu motu 
paženklinamos vietos, kuris 
išlaiko virš valandos, gauda
vo bausmės pasimokėti dole
rį. Tokia tvarka buvo kebli.

Dabar kiekvienam automo
biliui bus paženklinta vieta ir 
ant šaligatvio stulpelis su 
myteriu. Atvažiavai, pasista
tei ir įdėjai penktuką skry- 
nutėn — viskas, kas reikalin
ga. Skrynutė rodys laiką nuo 
nikelio įdėjimo.

Liūdnos Laidotuvės
Laidotuvėse visiems esti 

liūdna. Yra daugiau liūdna 
tiems, kurie netenka gero 
prieteliaus ir,prie to,mato lai
dotuvių eigos paveikslą. At
sitinka taip: asmuo, kuris, 
kol gyveno, netikėjo į prieta
rus; mirus jam ar jai, gyvieji 
pakviečia kunigą, ir, žinoma, 
pakviestasis pripasakoja viso
kių nebūtų dalykų. O kad 
mirusis laidojamas turi gerų 
pavyzdžių, ir pirmeiviškų 
draugijų buvo narys, ar narė, 
nė žodžio apie tai.

Paskiausia tokios laidotu
vės buvo liepos 8 d.

Yra čia prakilnių lietuvių, 
ką drįsta bile ką (net prezi
dentą) kritikuoti už nepro- 
gresyviškumą, bet laidotuvėse 
nedrįsta imti progą pasakyti 
apie savo mirusį draugą.

Pagirtinos Vestuvės 1
Nors kartą čia teko matyti 

progresyviškos poros vestu
ves. Chicagietis V. Remeikis. 
vedė rockfordietę L. Lukošiū
tę, (Lukas). Bet vestuvės bu
vo čia, liepos 2 dieną.

Vestuvės įdomios tuomi, 
kad jų svodba buvo Rock- 
forde, daug svečių dalyvavo, 
o jaunieji šliūbą ėmė Chica- 
goje. Vestuvių pyragus val
gėm, gėrėm... ar neįdomu ? 
Visi manėm, kad jaunoji po
ra pribus į savo rengtą svod- 
bą.—Nepribuvo.

Reporteris užklausė jaunų
jų, kokios buvo apeigos. At
sakymas buvo—civilės.

Rep.

Išmestas Reakcinis Bulga
rijos Seimo Narys

Sofija. — Bulgarijos sei
mas išmetė iš savo tarpo 
Traichą Kostovą.

Seimas atrado, jog Kos
tovas veikė prieš Sovietų 
Sąjungą, prieš bulgarų Tė
vynės Frontą ir prieš liau
dišką valdžios politiką.

Iš Komunistų Partijos 
Kostovas buvo išbrauktas 
praeitą mėnesį.

PARDAVIMAI
Nepaprasta . proga. Parsiduoda 

Tourist Cabins ir Trailer Court biz
nis ant highway, 40 mylių nuo New 
York. Keturiolika cabins ir krautu
vė, su pilnais įrengimais, gasas, 
elektra, šiltas ir i šaltas vanduo, 
steam heat ir refrigerators, su p^i- 
vatiškom maudynėm. Trys cabins 
trijų kambarių, penki po vieną kam
barį, ir du trijų kambarių apartmen- 
tai su pilnais įrengimais išrandavoti 
visiems metams. Visi nauji budinkai 
ir dviejų karų garadžius ant pen
kių akrų žemes, 275 pėdų frontage 
ant highway. Biznis daromas per iš
tisus metus. Savininkas atsitraukia 
iš biznio poilsiui. Agentams neduo
dame. Kreipkitės patys pirkėjai.

Mrs. C. J. Anderson, Friendly Inn 
Trailer Court, Route 28, North 
Branch, N. J. Tel. Som. 8-1626 R2.

(169-173)

Montreal, Canada
* (Tąsa nuo 4-to pusi.) 

labai gražią ir vertingą do
vaną.

Draugai Joneliūnai, buvę* 
ilgamečiai edmontoniečiai, o 
šiuo laiku jau per keliolika 
metų gyvena Montreale — 
Tetreultville. Drg. P. Jone- 
liūnas buvęs ilgametis Liau
dies Balso bendradarbis-poe- 
tas ir daug, pasidarbavęs or
ganizaciniame darbe.

Linkiu iubiliejantams su
laukti auksinių vedybų su
kaktuvių !

• ★
Mūsų Ligoniai

Jau gana ilgas laikas, gal 
metai, kai serga drg. P. Si
manavičius, inkstų ir širdies 
liga. Tokius ilgai sergančius 
ligonius draugų pareiga ne
užmiršti aplankyti.

Birželio 28 d. susirgo drg. 
K. šabanauskienė. Jos burną 
išpylė spuogai. Ligonė, kiek 
teko girdėti, serga savo na
muose.

Liepos 4 d. susirgo drg. P. 
Šarkienė. Jai labai gerklę 
skauda ir pradžioje ligos šal
tis krėtė. Daktaras liepė gu
lėti lovoje.

Linkiu visiem sergantiem 
greitai pasveikti.

Svečiai Amerikiečiai
Liepos 2 d. atvyko pasisve

čiuoti buvę montrealiečiai, o 
dabar, gyvenanti Brooklyno, 
dd. V. V. Bunkai. Jie ap
sistojo pas dd. Milevičius ant 
ūkio, kur praleido savo ato
stogas pasidegindami saulėje 
ir pakvėpuodami maloniu ir 
sveiku oru.

Liepos 3 d. atvyko susipa-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 - 5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

LITTLE NECK REST., Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail to householders, un
der Sectibn 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

VITO CASSANO
1615 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2346 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILLIE SOMMARUGA

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 15331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2346 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILLIE SOMMARUGA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2349 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

U M BERTO J)’ AI,ESS AN DRO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn. 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO CENNAMO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6525 has been issued to the undersigned 
to sell beer' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICA SACCO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE REALMUTO & 
VITTORIO GRECO

dba George’s ' Food Center •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1216 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED MA RSI LIO
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw ’ at 
202 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings) to bė consumed off the 
premises.

MICHELE MARINO

NOTICE is hereby given /that License No. 
GB 6839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE CURIALE. JR.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
GB 6504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b<5 consumed off the 
premises. .

JOSEPH CASANO

NOTICE is hereby given that Licei^e No. 
GB 4126 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2351 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

JOSEPH CASSANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM LICHT

PR45OME 14TYDOSI
Jau keletas savaičių kai išsiuntinėjome praneši

mus tiems, kurių prenumerata už dienraštį Laisvę 
yra išsibaigusi. Gražus skaičius prenumeratorių 
greit atsiliepė į pranešimą, atsiuntė mokestį ir dau
gelis prisiuntė dar jubiliejinių dovanų kartu su at
sinaujinimu prenumeratos. Tai puikus atsiliepi
mas, širdingai dėkuojame už taip gražų atsinešimą 
linkui dienraščio.

Pažvelgus į skaitytojų surašą, matosi gerokas 
skaičius prenumeratorių nekreipė tinkamo dėmesio 
į pranešimą, kad jau laikas mokėti už prenumeratą. 
Būkite taip geri, nelaukite kito pranešimo, neeikvo- 

s kite savo dienraščio iždo susirašinėjimų išlaidoms, 
prisiųskite mokestį be atidėliojimo.

Mes suprantame, kad vasaros karščiuose sunkiau 
yra su pinigais ir tingu vaikščioti į paštą, išpirki
mui money orderio. Tačiau ką darytų dienraštis, jei 
visi skaitytojai sutingtų užsimokėti karščiuose? 
Neturėtume pinigų užsimokėti bilas į laiką, nes 
didžiosios kompanijos nelaukia. Uždarytų dien
raštį ir išsineštų visą mašineriją. O prie to nė vie
nas /Laisvės skaitytojas nenorėtų daleisti savo dien
raštį.

Būkime atydūs, būkime punktualūs, atėjo laikas 
ir užsimokėkime. Siųsdami čekius ar money orde
rius rašykite:

LAISVE, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
žinti su busimąja nauja gi
mine dd. Mitkuvienė ir Žu
kauskienė, niūarkietės. Pir
moji Nelės Kielaitės busimoji 
uošvė, o antroji A. Adomo
nytės. Kiek teko sužinoti, tai 
abi viešnios labai patenkintos 
šiuo pirmu vizitu ir užmegs- 
tais naujos giminystės ryšiais.

Korespondentas.

Pittsburgh, Pa. — Nuo 
širdies ligos mirė Van A. 
Bittner, CIO vice-pirminin- 
kas, 64 metų amžiaus.

PAMOJIMAI
Pajicškau darbo ant farmos. Esu 

pusamžis žmogus, norėčiau gauti 
darbą pas lietuvius ant ūkės. Kam 
reikalingas tokio amžiaus žmogus, 
kreipkitės: J. D., 8 Merchant St., 
Newark, N. J. (169-70)

Aš Charles Bartašius pajieškau 
Mrs. Mary Gudinienės, po antru vy
ru pavardė Laukaitienė. Turiu labai 
svarbų reikalą su jąja pasimatyti. 
Girdėjau, kad ji gyveno ant Union 
Avė., Brooklyne. Būčiau labai dėkin
gas, kad ji pati atsišauktų, ar jei 
kas žino apie ją, kad man praneš
tų. Mano antrašas: Charles Barta- 
šius, 191 Harrison St., Box 712, 
Rahway Clarktownship, N. J.

(167-169)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
i Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šeši., Liepos 23, 1949

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske

pečiuke į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiuke it* 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkė palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai.' Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

Kaina 95c
No. 5. — šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok Šią poma 

dą taip: paimė 3* lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS, 
295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

TELEVISION
SHUFFLE BOARP
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Advokatai Smerkia 
Diskriminaciją 
Namą Projekte

Nacionalės Advokatų Gildi
jos newyorkietis skyrius nuta
rė su visais kitais priešingais 
diskriminacijai žmonėmis 
veikti prieš diskriminavimą 
negrų New Yorko Stuyvesant 
Town projekte.

Advokatai sako, jog New 
Yorko valstijinis apeliacijų 
teismas, kuris užgyrė tą dis
kriminaciją, pasielgė priešiš
kai mūsų šalies konstitucijos 
11-jam priedui ir kad prieš 
tai reikia kovoti.

Mark Twain’o Knyga 
Išimta iš Mokyklų

Su didžia nuostaba ir pasi
piktinimu newyorkieciai pasi
tiko žinią, jog Mark Twain’o 
klasikinė knyga, su pasigėrė
jimu skaitoma milionų žmo
nių—“A Connecticut Yankee 
in King Arthur’s Court”-tapo 
išimta iš mokyklose duodamų 
skaityti sąrašo.

Taigi, reakcininkų ragan- 
gaudžių deginimas šiandieni
niais klausimais pažangių 
knygų, pasiekė ir praeities 
klasikų raštus. Pirmiau bu
vo Howard Fast’o, Arthur 
Miller’io, Lauros Z. Hobson, 
dabar Twain’o.

Pasitvirtina tas, ką visuomet 
pažangieji sakė, kad leidus 
pasmaugti pažangiausiojo žo
dį ir laisvę, pasmaugs kiek
vieno.

Dvylikoje prie mokyklų 
esamų prūdų, Brooklyne, tei
giamos vaikams plaukiojimo 
r gyvybės gelbėjimo pamo

kos.

Buvusiojo prezidento Theo
dore Roosevelto rezidencinis 
namas, Sagamore Hill, Oyster 
Bay, Long Islande, manoma 
padaryti visuomenine įstaiga, 
savos rūšies “tautine švento
ve’’ — national shrine.

Jascha Heifetz, pasauliniai 
garsus smuikininkas, gros 
Lewisohn Stadiume liepos 
25-tos vakarą. Orkestrui 
vadovauja Pierre Monteux.

Puikūs vaidintojai ANTRA 
Puikiame Judyje SAVAITE
Iš Puikios Apysakos!

Alan Ladd - Betty Field 
MacDonald Carey - Ruth Hussey 
The Great Gatsby’ 
Asmeniškai: PEGGY LEE ir 
JIMMY DORSEY ir jo orkestras. 
PARAMOUNT Times Square

Sekmadienį, 24-tą, Pasimatykim 
LDS Kuopų Piknike, Lindene!

Dvidešimt ketvirtoji — jau 
ta diena, kurią visi LDS na
riai su savo šeimomis, su vi
sa gimine ir kaimynais iš viso 
Didžiojo New Yorko -Brook
lyn© turėtume patraukti į Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Ten įvyks 
tas šaunus LDS kuopų pikni
kas, pačių kuopų naudai. 
Gros Pavidžio orkestras.

Kelrodžio žiūrėkite vakar 
dienos Laisvėje tilpusiame 
skelbime.

New Jersey kuopos, jų na

riai ir prieteliai, žinoma, ten 
užtikrintai dalyvaus, nes ta
me gražiame parke jie net 
nesant piknikų dažnai pra
leidžia sekmadienių popie
čius.

Karščių nebijokite — Liber
ty Parke yra gražaus pavė
sio, o ten pat, ežia su ežia, 
rubežiuojasi miestavasis par
kas, kuriame yra gražus prū
das maudynėms ir pievos su 
suoliukais norintiems pasi
vaikščioti ir ramiai pasėdėti.

Tūkstančiai Unijistų Sveikino 
12-ką Teisiamųjų

Tūkstančiai unijistų, vieni 
anksčiau, kiti vėliau, darbo 
pertraukoje pietums praėjusį 
ketvirtadienį pikietavo Foley 
Square, kur teisiami 12-ka 
darbininkų vadų komunistų. 
Reikalavo panaikinti teismą 
ir išlaisvinti teisėjo Medina 
įkalintuosius.,

Apie pusantro tūkstančio 
pikietuotojų buvo prie teis- 
mabučio tuo laiku, kuomet 
teisiamieji išėjo ant teismabu- 
čio laiptų teismo pertrauko
je pietums. Teisiamieji buvo 
pasveikinti audringomis ova
cijomis ir šūkiais.

Kol kas tebėra įkalinti Hen
ry Winston, Gus Hali, G ii 
Green. Du iš jų įkalino vi
sam teismo laikui už tai, kad 
jie reikalavo leisti John. 
Gates’ui liudyti pilnai, viską, 
bet teisėjas neleido ir už tai 
Gates’ą baudė kalėjimu. Tre
čiasis taip pat įkalintas už

Veteranam Atsilankius, 
Majoro ‘Nebuvo’ Namie

bandymą pasakyti to, ką jis 
manė esant reikalinga pasa
kyti.

ši masinė demonstracija 
siuntė unijistų delegaciją pas 
teisėją, bet teisėjas atsisakė 
delegaciją priimti.

Nukreipimui domės nuo ti
krosios demonstracijos, pa- 
bauginimui demonstrantų, 
policijos inspektorius John J. 
Mooney atsiuntė policijos de- 
monstracijukę prieš demons
trantus. Dekoruoti desėtkai 
policijos raitelių zovada pra- 
jodinėjo pro demonstraciją 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
teisiamieji paleisti pietums. 
Matomai, norėta, kad praei
viai, teismų ir kitų apylinkės 
valdinių įstaigų tarnautojai, 
manytų, jog čia taip sveikina-' 
ma policija, kuomet demons
trantai už teisiamuosius su
kėlė jiems audringą ovaciją.

Meilučkiai Kaltina 
Vienas Kitą

Komunistai Paskelbė 
Savo Nusistatymą 
N. Y. Rinkimuose

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker liepos 
22-ros laidoje išspausdino ko
munistų organizacijos New 
Yorko valstijoje pareiškimą 
dėl ateinančių New ,Yorke 
rinkimų. Skaitantiems angliš
kai bus įdomu su juomi su
sipažinti. L. K. N.

ILGWŪAgenta7Veda 
Streiklaužius prieš 
CIO Elektristus

United Electrical, Radio & 
Machine Workers Lokalus 
475-tas yra užstreikavęs L 
Miller & Brothers šapą, esan
čią 199 Cook St., Brooklyne. 
Pačiam bosui streiką laužyti 
nevyksta, tad talkon pasišaus 
kė save besivadinančius uni- 
jistais AFL Ladies Garment 
Workers Unijos viršininkus.

1LGWU viršininkai atsiuntė 
savo delegatus Harold Smith, 
Jack Adams ir Sam Eisen
berg pravedinėti užstreikuo- 
ton šapon streiklaužius. Sa
koma, pravedinėjimas streik
laužių per CIO pikieto liniją 
esąs tų 1LGWU atsiųstų vyrų 
pilnalaikis darbas, už tai 
jiems apmokama pilna alga.

CIO darbininkai reikalauja 
iš firmos naujo kontrakto, 
algų pakėlimo ir kitų pageri
nimu. •c- . i ! r i

Dar penki asmenys įkaitin
ti skalbyklose aukštų kainų 
palaikymo rakete.

Šio mėnesio 31 d., sekma
dienį, Įvyks Dainų Diena Wa
terbury, Conn. Ją rengia 
LMS 3-čia apskritis. Apart 
Sietyno choro iš Newark©, 
Laisvės choro iš Hartfordo ir 
Vilijos choro iš Waterburio, 
dalyvaus ir mūsų Aido choras 
iš Brooklyn©.

Pernai ši dainų šventė tu
rėjo didelį pasisekimą. Be 
abejo, šiais metais bus dar 
skaitlingesnė.

Mūsų Aido choras jau tu
ri pasamdęs autobusą, kuris 
išeis nuo Laisvės namo 8 vai. 
ryto.

Kas tik turi ūpą važiuoti 
šion dainų šventėn, lai užsi
registruoja Laisvės raštinėje. 
Kelionė į ten ir atgal tik $3.- 
25 vienam asmeniui.

Turėsite linksmą kelionę su 
aidiečiais! H. F.

Pasiturinčių New Yorko 
biznierių nesant namie, plėši
kai atėję į jų namus, White 
Plains, ir, saugodami jų tar
naitę, susirinkę apie $6,000 
vertės brangumynų.

MIRĖ
Leonard Zurnis, 24 m. am

žiaus. Mirė liepos 21 d., 
Mexico. Kūnas bus pašarvo
tas pas grab. M. P. Ballas, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Kada bus galima nueiti į šer
menis, bus pranešta kitoje 
laidoje.

Velionis paliko nuliūdime 
tėvus Antaną ir Oną Zur- 
nauskus, gyvenančius 884 
Hart St., Brooklyne.

PAJUSK O.l IMAI

Transportininkai Grįžo 
Darban Quillo Raginami

Autobusų streikieriai nubal
savo 1,237 balsais prieš 496 
grįžti darban. “Sugrįžome,” 
sako unijistai, “tiktai spiriami 
viršininko Quill, be tikro 
ryžto grįžti be laimėjimų, vi

sus svarbiausius streike iškel
tus reikalavimus pavedant ar- 
bitracijai.”

Quill, lokalo 100 pirminin
kas Matthew Guinan, ir kiti 
jo pagelbininkai tapo narių 
a pi baubti, kuomet jie užsi
spyrė pravesti ir pravedė 
balsavimą be leidimo eili
niams nariams mitinge tarti 
žodį.

NAUJOS 
ŽEMOS 

KAINOS
Maistas, drabužiai, 

materijos, 
streptomycinas 
paštu ar oru

Ola sumokėtais muitais

Pundeliai apdraudžiami

APKELIAUK PASAULĮ SU WORLD TOURISTS
Atsišauk ar rašyk dėl žinių kelionėm

Į IZRAELĮ

WORLD 
1845 BROADWAY 
Telephone

TOURISTS me.
(60th ST.I. NEW YORK 23. N. Y. 

Luxemburg 2-0590

I RUMUNIJA —Reika,ttUk —14 pasaulio kampus

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS 

f

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Apie šimto veteranų dele
gacija buvo nuvykusi į City 
Hali praėjusį antradienį. Ve
teranai norėjo prašyti majo
ro, kad jis kongresui ir pre
zidentui Trumanui patartų 
pratęsti veteranams nedarbo 
mokestį, lig šiol mokėtą po 
$20 per savaitę (52-20). No
rėjo prašyti užgirti Marcan- 
tonio bilių, kuris reikalauja 
to pratęsimo.

New Yorkas — astuonių 
milionų gyventojų miestas, jo 
viršininkų balsas turi svorio. 
Veteranai tikėjosi, kad mies
to galvoms turėtų rūpėti šim
tų tūkstančių veteranų liki
mas, kad juos turėtų užtarti. 
Tad didžiajam būriui vetera
nų pasilikus už durų, grupė 
išrinktųjų iš masinės delega
cijos, kaipo jos atstovai, įėjo 
į City Hali.

Delegacijai pasakė — “ma
joro nėra namie.”

Atsimokėdami, veteranai 
gal “nebus namie” rinkimų 
dieną. Jie dabar jau paau
go, turi balsą. Daugelis iš jų 
kariavo jaunučiai, dar nega
lėdami balsuoti, negalėdami 
pasirinkti, kas atstovaus jų 
reikalus valdžioje.

Veteranų masinė delegaci
ja su tokia pat misija išvyko 
į Washingtoną liepos 21-mą.

Antrą dieną Bronx© teis- 
mabutyje liudijo Raymond 
M. Fernandez, viliokas mote
rų tikslu išgauti iš jų pini
gus ir dabar teisiamas už 

i vienos tokios apgautos nužu
dymą.

Fernandez savo liūdyme sa
kė nieko bendra neturėjęs su 
Mrs. Fay nužudymu. Jisai 
tik ją atsikvietęs - iš Albany 

.tikslu išgauti iš jos pinigus ir 
tuos pinigus — $2,418 pini
gais ir $3,500 čekiais — jau 
buvęs išgavęs, turėjęs savo ki- 
šeniuje, tad jam žudyti ją 
nebuvę tikslo.

Visa bėda, tikrino jis, buvu
si tame, kad tos bobos, girdi, 
nedavusios jam ramybės. Jos, 
net verkšlendamos, lindusios 
prie jo su savo užgaidomis, 
o jis su abiem is kartu juk 
negalėjęs susidėti. Tad jis 
savajai Martelei įsakęs vieš
nią ‘nuraminti, paguldyti, o 
pats nuėjęs gulti. Jo Marta, 
tu r būt, tapusi suimta užvydo 
ir viešnią nudėjusi.

Jam taip liudijant. Marta 
braižinėje paišeliu ant popie- 
ros.

Iš to liūdymo aišku, kad 
jisai tikisi išsisukti nuo elek
trinio sosto su vertimu bėdos 
ant jos,-o jinai teisinsis ne- 
pilnaprotybe ir staigiu pami
šimu iš užvydo.

Alan Ladd filmoje “The 
Great Gatsby,” New Yor
ko Paramount Teatre.

Su juomi vaidina vado
vaujančiose rolėse Bet
ty Field ir Ruth Hussey.

Jieškoma Elena (Alana) Petrovi- 
čaitė, nežinoma ar ji ištekėjo ar ne. 
Kilusi iš Radzviliškių. 1922 m. išvy
ko iš Liepaja, Latvijos, j Jungtines 
Valstijas. Jos draugė nori su ja su
sirašinėti — Melanija Pikše (Fjo- 
dorova), gimusi Liepaja, Latvijoj. 
Prašome kreiptis laiškais pas: Erna 
Karpinskis, 374 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y.

g BROOKLYN |

I
 LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA ft
Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-fl 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S

Puikus steičius su naujausiais

įtaisymais. S

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į
Kainos Prieinamos. *949-959 Willoughby Ave. |

g Tel. STagg 2-3842 J'

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, II—2 dienomValandos: į g—g vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Išsivysianti Istorija!—Matyk Naujausias Filmas!
ANGLIJOS KARALAITIS CHARLES 8 MENESIŲ. 

LAIVAKROVIŲ STREIKAS STABDO MAISTĄ ANGLIJAI. 
BASTILIJOS DIENOS MINĖJIMAS FRANCIJOJ.

GAISRAS SUNAIKINO DIDŽIAUSIĄ JUD2IŲ STUDIJĄ

EMBASSY [VOKIETIJOJ.
BROADWAY AND 46th STREET.

SMAGIAUSIA, PUIKIAUSIA PROGRAMA MIESTE!
15 JUMS MĖGIAMŲ DAINŲ 

DAN DAILEY IR ANNE BAXTER*

“YOU’RE MY EVERYTHING”
Technicolor spalvomis

Scenoje: BOB CROSBY, SID STONE, JOHNNY MACK. Ledinėj Scenoj: 
CAROL LYNNE ir ARNOLD SHODA. • ROXY 7th Ave. ir 50th St. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------

Kaip šios porelės gyvenime 
buvo, taip ir liūdyme minima 
daug šlykštybių ir žiaurybių, 
kurias labai išgarsino smulk- 
meningai aprašinėdama ko
mercinė spauda. Pasirodo, 
kad tarp tos spaudos mėgė
jų yra labai daug taip pat 
mėgstančių šlykštybes ir žiau
rybes, nes teismabutis prisi
grūdo vėpsotojais, tarpe ku
rių gal ne vienas bus pasi
mokęs tuo patimi pasižymė
ti x ateityje. Vėpsotojų, beje, 
didžiumą sudarė moterys — 
ne koks kreditas moterims.

>ooooooooooooooooooooooooo<
I

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir 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. v
Telephone: NEwtown 9-3215

»

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ii 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 į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

TONY’S
UP-TO-DATE

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 L— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TITOWQ DAD 411 GRAND STREET /Allo 15 Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

T^X’n TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yba didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Šešt., Liepos 23, 1949
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