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Kardinolo Spellmano kate
droje vienas kunigas įsake 
katalikams neimti į rankas 
“Daily Worker.” Tai pildy
mas popiežiaus ekskomunika- 
cijos.

Laikrąštini nk as, teisėj as,
advokatas, politikierius, kuris 
nori žinoti, ką veikia ir gal
voja Amerikos komunistai, 
turi prašyti specialaus leidi- 

,mo nuo savo klebono, jog 
pavelytų skaityti “Daily 
Worker.”

Leidimo nereikia tik kuni
gams ir vyskupams ir, aišku, 
pačiam kardinolui. Jie tą 
dienraštį skaito nuo pradžios 
iki galo. Nė vienas peklos 
nesibijo!

★ ★ ★
Ar matote, prie ko prigy

veno katalikiškoji dvasininki
ja? Laikraštis tapo “užgin
tuoju vaisium.” Sugrįžo Ado
mo ir Ievos laikai!

Tas, žinoma, tik dar dau
giau pagarsins “Daily Work
er” ir paskatins katalikus to 
“užginto vaisiaus” paragauti. 

f Pamatysite.
Mes tai žinome iš prityri

mo. Juk lietuviai kunigai vi
suomet draudžia parapijo- 
nams skaityti lietuviškus pa
žangius laikraščius. Bet tūks
tančiai tikinčiųjų tuos laik
raščius skaito, kvailo kunigų 
prisakymo nepaiso. Ir nė vie
nas už tai neis peklon!

★ ★ ★
Draudimas skaityti yra 

kvaila inkvizitiška senovės 
liekana. Dvasininkams, kurie 
mano kad tokiais draudimais 
jie protaujančius katalikus 
sulaikys nuo progreso, tikrai 
galvos susimaišė.

Mes sakome: žmogau, lie
tuvi, imk knygą bei laikraš
ti į rankas ir skaityk, švies- 
kis, mokinkis. Neklausyk pra
keikimų ir uždraudimų. Ne- 
atsilik nuo gyvenimo. Keliauk 
su progresu į šviesesnę ateitį.

★ ★ ★
Aš tebesu giliai įsitikinęs, 

jog mes šimtu procentų tei
singi, kai sakome pabėgėliams 
Vokietijoje. Grįžkite namo, 
Lietuvon, pas savuosius. Ten 
jūsų darbas ir talentas reika
lingi. Sugrįžę ir darbu pri
sidėdami prie Lietuvos atsta
tymo, prie kėlimo jos ekono
minio Jr kultūrinio lygio, jūs 
tapsit brangiais žmonėmis 
kraštui ir tautai. Lietuvių 
tauta nedidele, lietuvių ne
daug. Svarbu, kad kuodau- 
giausia jų būtų vienoje vieto
je, vienoje šalyje.

Aš giliai tikiu, kad tikrai 
laimingi tie pabėgėliai, kurie 
šio mūsų patarimo paklausė 
ir sugrįžo Lietuvon.

★ ★ ★
Bet faktas yra, kad tūks

tančiai pabėgėlių^ nesugrįžo 
Lietuvon. Daugelis jų jau 
pribuvo pas mus, Amerikon.

Nelengva žmonėms sveti
mam krašte įsikurti, nelengva 
gyvenimą pradėti. Mes patys 
tai puikiai atsimename.

Taipgi atsimename mes, 
kaip aukštai vertinome tuos 
geraširdžius, pirmiau atvyku
sius lietuvius, kurie vienu ar 
kitu būdu padėjo mums įsi
kurti. Ir tada ne visi buvo
me vienų ir tų pačių pažiū
rų bei supratimų.

★ ★ ★
Aš manau, kad devyniasde

šimt devyni procentai “dipu
kų” turės tapti darbininkais. 
Todėl mums reikia vadovau
tis darbininkišku principu: 
kur galima, kur proga pasi
taiko, reikia padėti jiems įsi
kurti. Didžiausia bėda su 
butais. Kas gali “dipukui” 
suteikti butą arba padėti su-
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TEISĖJAS NUSPRENDĖ 
PANAIKINTI RENDŲ 
KONTROLĖS [STATA
Valdžia Duoda Apeliaciją Aukščiausiam Teismui

TRUMANAS REIKALAUJA 
$1,450,000,000 SAVO 

“DRAUGAM” GINKLUOTI
Dirbtiniai Gąsdina Pavojum iš Sovietų Puses

Chicago. — Federalis ap
skrities teisėjas Elwyn R. 
Shaw nusprendė, kad Kon
greso išleistas naujasis 
rendų kontroliavimo įstaty
mas esąs priešingas šalies 
Konstitucijai; todėl turįs 
būti panaikintas.

Shaw pareiškė, jog Kon
gresas peržengė Konstitu
ciją tuom, kad davė atski
roms valstijoms ir mies
tams valią panaikinti ren-

Prancūzai Sako, Sovietai 
Jau Turi Atomų Bombas

Paryžius. — Kai kurie 
francūzų laikraščiai tvirti
na, kad Sovietų Sąjunga 
jau turi atominę bombą; 
sako, trys bandomosios a- 
tom - bombos buvo išsprog
dintos liepos 10 d. Sibire, ir 
tam tikri moksliniai instru
mentai Geiger skaitikliai' 
(kaunteriai) parodė plačiai 
pasaulyje pasklidusias ato
mines sprogimų daleles.

Tai todėl, girdi, preziden
tas Trumanas taip slaptai 
atominiais klausimais tarė
si su aukštaisiais ameriko
nų kariniais vadais ir mini
strais.

Plieno Darbai Žymiai 
Pasmuko Žemyn

Washington. — Valdinė 
Federalių Rezervų komisi
ja pranešė, jog plieno fab
rikų darbai per 7 pasta
ruosius mėnesius nusmuko 
13 procentų, ir dabar plie
no pramonė teina tiktai 77 
procentais.

įmerkia Trumano Išgalvotą 
Neva Karinę Krizę

New York. — Trumano 
valdžia tyčia šūkauja apie 
pavojų iš Sovietų pusės, 
bando amerikiečius nugąs
dinti savo išgalvota politi
niai - karine krize, — pa
reiškė Nacionalė Mokslinin
kų, Menininkų ir Profesio
nalų Taryba^ — Su tokia 
dirbtine neva krize Truma
nas stengiasi paveikti Kon
gresą, kad urmu užgirtų 
vakarinės Europos ginkla
vimą prieš Sovietų Sąjun
gą

Valdžia Pakėlė Algą Kai 
Kuriem Plieno Darbininkam

Washington. — Valdinis 
darbo sekretorius Maurice 
J. Tobin pakėlė iki $1.23 
valandinę algą plieno dar
bininkams, atliekantiems 
darbą pagal valdžios užsa
kymus kompanijoms, kur 
tie užsakymai viršija $10,- 
000.

Seoul, Korėja. — Iš ka- 
nustatyta alga buvo tik 42 
iki 62 centų valandai.

ORAS.—Karšta, drėgna. 

dų kontrolę gyvenamiems 
namams savose vietose.

Washington. — Valdinis 
gyvenam, namų direktorius 
Tighe E. Woods duoda ape
liaciją Aukščiausiam Jung. 
Valstijų Teismui, kad at
mestų federalio Chicagos 
teisėjo sprendimą prieš 
rendų kontrolės įstatymą. 
Tuo tarpu bus palaikomas 
naujasis įstatymas.

Kiny Liaudies Armija 
Užėmė Lilingą

Hong Kong. -----  Kinijos
tautininkai pranešė, jog ki
nų Liaudies Armija atėmė 
iš tautininkų svarbų Liling 
miestą ir grumiasi link ge
ležinkelio, einančio iš Han- 
kowo į laikinąją tautininkų 
sostinę Kantoną.

Siautėja mūšiai d ė 1 
Čangšos miesto ir to gele
žinkelio.

Anglies Kompanijos 
Prieš 3 Dienų Darbą

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos smerkė Mainierių Uni
jos pirmininką Johną L. 
Lewisą, kad jis įsakė jiems 
dirbti tik 3 dienas per sa
vaitę.

Kompanijų atstovai, kal
bėdami piniginiam Senato 
komitetui, sakė, jog, mai- 
nieriams dirbant tik pusę 
savaitės, pasidaro samdyto
jams daugiau išlaidų. Bet 
jie pripažino, kad nėra į- 
statymo, kuriuom galėtų 
priversti angliakasius dirbti 
ištisą savaitę.

Valdžios liudytojai paro
dė didelius minkštųjų ang
liakasyklų pelnus. Pavyz
džiui, 1947 metais jos gavo 
145 milionus dolerių pelno, 
o 1948 m., turbūt, dar dau
giau.

(Iki unija apribojo darbo 
savaitę trimis dienomis, 
samdytojai vienas kasyklas 
uždarinėdavo, o kitose vi
sais garais varydavo darbą 
dieną ir naktį.)

Viesulas Sunaikino Pusę 
Jankių Pastatų Okinawoj

Tokio. — Japonijos salo
je Okinawoje šėlo. viesulas 
- tifūnas, pleškėdamas 150 
mylių smarkumu ,per valan
dą; sunaikino pusę ameri
kinių karinių trobesių ir į- 
vairių pastatų; užmušė jan
kių oficieriaus vaiką ir su
žeidė 16 amerikonų karei
vių.

Okinawos sala, 300 mylių 
į pietus nuo pačios Japoni
jos, yra amerikonų užimta. 
Jie tą salą pavertė tvirto- 
viška savo baze.

Pernai spalių 1 d. viesu
las padarė Okinawoje $10,- 
000,000 nuostolių.

Vėliausios Žinios
šanghai, Kinija. — Viesulas-tifūnas, pleškėdamas 150 

mylių per valandą, pražudė bent 2i9 žmones Šanghajuj ir 
iš namų išvijo 200,000 gyventojų. Viesulo užblokštas van
duo iki 6 pėdų gilumo apsėmė gatves.

Viesulas atpleškėjo iš japonų salos Okinawos, kur su
naikino pusę amerikonų kariuomenės trobesių.

Ekvadore, Cėntralinėj Amerikoj, išsiveržė naujas su
kilimas prieš valdžią.

Washington. — Tūli Kongreso politikieriai perša įkur
ti jau pasaulinę ginkluotą sąjungą, esą, “Jungtinėms 
Tautoms sustiprinti” prieš Sovietus.

London. — Anglijos valdžia ragina Amerikos Kongre
są užgirti visą sumą pinigų, kurių prez. Trumanas rei
kalauja europiniams Atlanto pakto kraštams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą; sako, jei Kongresas sumažintų 
tą sumą, tai nusilpnintų paktą ir padrąsintų Sovietus.

Honolulu.— Amerikonas Hawaju gubernatorius įteikė 
seimeliui reikalavimą išleist įstatymą, pagal kurį prie
plaukos būtų perimtos į valdžios rankas, kad jinai galėtų 
sėkmingiau laužyti CIO laivakrovių streiką.

Valdžia kvietė Darbo Federacijos jūrininkus skebau- 
ti; bet ir jie sustreikavo, apleisdami cukraus prikrautą 
laiva. c

Washington. — Republikonai reikalauja uždaryt Kon
greso sesiją su šio mėnesio pabaiga, pagal pernykščią 
Kongreso nutarimą. Tokiu būdų po stalu liktų pakištas 
didysis daugumas Trumano pasiūlymų iki 1950 metų.

New York. — Sergant vienam džiūrės nariui, biznie
riui Geo. L. Smithui, buvo atidėtas teismas prieš komu
nistų vadus. Gal teisėjas Medina pašauks Smitho pava
duotoją (alternatą).

Madrid, Ispanija. — Sprogo amunicijos sandėliai sos
tinės Madrido apygardoj; užmušta 18 žmonių; sunaikin
ta daug namų.

Boston. — Nedarbo pensijų reikalavimai Massachu
setts, Connecticut ir kitose Naujosios Anglijos valstijo
se pakilo 130 nuošimčių, lyginti su pernai metais.

Atvykęs iš Washingtono, prekybos sekretorius Sawyer 
teiravosi apie darbų atoslūgį tose valstijose ir pareiškė, 
kad nesą “tikros depresijos pavojaus, tik nenusigąski
te.”

Osaka. — Japonijos policija areštavo čia 106 žmones, 
kaip tariamus komunistus. Japonų valdžia ketina baus
ti redaktorius komunistų laikraščio, kuris rašė, jog oku
pacinė amerikonų kariuomenė elgiasi, kaip “žiaurūs ir 
gašlūs žvėrys.”

Berlin. — Teigiama, kad žymi dalis amerikonų karei
vių bus iš vakarinio Berlyno persiųsta į vakarų Vokie
tiją, kad galėtų dalyvauti ruošiamuose kariniuose prati
muose.

Naujieji Marshallo Draugai 
-- Wall Stryto Trustininkai ,

New York. — Pan Ame
rican lėktuvų linijos korpo
racija išrinko generolą Ge
orge Marshallą į- jos direk
torių tarybą. Tai 1.50 milio- 
nų dolerių korporacija, ku
rią valdo didieji kapitalis
tai Morganas, Rockefelle- 
ris, Melionas ir Whitney.

Marshalias, plano meis
tras prieš komunizmą, rie
biai apmokamas.

Marshallo draugai Pan 
American direktoriate yra 
sekami Wall * Stryto didi
kai :

Juan Trippe, korpora
cijos pirmininkas ir direk
torius $8,500,000,000 Metro
politan apdraudos kompa
nijos, Chryslerio automobi
lių kompanijos ir kitų di
džiųjų pramonių.

Charles Fr. Adams, Mor
ganų giminė, direktorius 
$8,000,000,000 American Te
lephone and Telegraph 

kompanijos, General Elect
ric korporacijos ir Bostono 
bankininkų vadas.
» Samuel S. Pryor, Averio 
Roękefellerio bičiulis ir di
rektorius New Yorko Lai- 
vastatyklų kompanijos ir 
U. S. Chemikalų korporaci
jos.

Didžiojo kapitalo paukš
čiai yra ir kiti dabartiniai 
Marshallo bendrai — Pan 
American lėktuvų direkto
riai,

ČIANGAS LĖKSIĄS
Į KORĖJĄ

Seoul, Korėja. — Kinijos 
tautininkų galva Čiang 
Kai-šekas žada atsilankyti 
čia, pagal pietinės Korėjos 
prezidento Rhee’o pakvieti
mą.

Jiedu, tarp kitko, kalbėsis 
apie Amerikos įtraukimą į 
karinį Pacifiko Vandeny-' 
no kraštų sąryšį prieš ko
munizmą.

Washington. — Pre’zid. 
Trumanas su “striokais” 
prieš Sovietų Sąjungą ra
gino Kongresą tuoj aus pa
skirti $1,450,000,000 gink
luoti europiniams Atlanto 
pakto kraštams ir tūliems 
kitiems“ demokratijos drau
gams”.

Trumano įteiktas pareiš
kimas Kongresui sako, jog 
reikią tuojau apginkluoti 
vakarinę Europą taip, kad 
galėtų atremti “užpuolimą”

Anglijai Gręsia Dideli 
Nauji Streikai

London. — Anglijos Ge
ležinkeliečių Unija reika
lauja pakelti algą savo na
riams po $2 per savaitę. 
Angliakasių Unija reikalau
ja pridėti tiek algos, kad 
jie gautų $7 dienai.

Tos' dvi didžios unijos 
pranešė valdžiai, - jog už 
trejeto • savaičių paskelbs 
streikus, jeigu valdžia ne
patenkins jų reikalavimų.

$17,500 Pensijos 
Valdininkui už $7.43

Washington. — Tūlas ci
vilinis valdžios tarnautojas 
pernai ištarnavo vieną mė
nesį, įmokėjo į Civilinės 
Tarnybos pensijų fondą $7.- 
43 ir pasitraukė. Bet pagal 
dabartinius įstatymus jam 
turėtų būti mokama po 
$17,500 pensijos metams per 
visą amžių.

Yra dar pora tuzinų pa
našių atsitikimų, kur žmo
nės po trumpos civilinės 
tarnybos, už keletą įmokė
tų dolerių į minimą fondą, 
reikalauja didžiulių pensijų 
visam amžiui. Į

Kongresmanų komisija 
civilinės tarnybos reikalais 
svarsto, kaip pataisyti to
kius įstatymus.

Neamerikiniai Kongresmanai 
Ieško Šnipu Jungt. Tautose

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas paskelbė, kad 
amerikone Mary Jane Kee
ney, buvusi Jungtinių Tau
tų raštininkė, girdi, tuo pa
čiu laiku tarnavus Komuni
stų Partijai kaip “šnipė.”

Mary Keeney griežtai 
užginčijo įtarimą ir po 
priesaika pareiškė, kad ji 
niekuomet nebuvo Komuni
stų Partijos narė.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų štabas pa
smerkė Kongresmanų Ne- 
amerikinio Komiteto prie
kaištus, būk J. Tautų cent
re veikią komunistiniai ar 
sovietiniai šnipai. J. Tautų 
štabas kaltina Neamerikinį 
Komitetą už nešvarų kiši
mąsi į Jungtinių Tautų rei
kalus.

iš Sovietų pusės, iki Jungti
nės Valstijos permes savo 
armiją į vakarų Europą.

Tų pinigų Trumanas rei
kalauja sekamiems tiks
lams:

$983,450,000 europiniams 
Atlanto pakto kraštams 
ginkluoti, techniniai įrengti 
ir kariniai lavinti;

$155,000,000 padėti tiems 
kraštams išvystyti savo 
ginklų - amunicijos pramo
nes;

$45,000,000 palikti prezi
dento valiai, kad jis pats 
galėtų šiuos pinigus skirs
tyti įvairiom šalim, esą, 
“taikai ir Jungtinių Valsti
jų reikalams apginti”;

$10,970,000 paskirti val
dinėms išlaidoms dėl tos 
svetimų kraštų ginklavimo 
programos įvykdymo.

Iš $1,450,000,000 sumos 
Trumanas siūlė apie $300,- 
000,000 nepriklausantiems 
Atlanto paktui kraštams 
ginkluoti — Graikijai, Tur
kijai, Iranui, Filipinams ir 
pietinei Korėjai.

Republikonai senatoriai 
Vandenberg, Dulles ir tūli 
kiti perša iš pradžios tiktai 
pusę tų pinigų skirti sveti
miem kraštam ginkluoti.

Rooseveltienė Atsako 
Kardinolui Spellmanui

New York. — Prezidento 
Roosevelto našlė per spau
dą atsakė kardinolui Spell
manui, kuris apšaukė ją 
“seniai žinomą katalikų 
priešininke.”

Kardinolas išplūdo ją už 
tai, kad Rooseveltienė re
mia demokrato kongresma- 
no Bardeno bilių, kuris rei
kalauja $300,000,000 pa
skirti viešosioms mokyk
loms paremti įvairiose val
stijose. Kardinolas sako, 
jog bažnytinės mokyklos 
taip pat turi būti remia
mos šalies iždą, pinigais.

Rooseveltienė užginčija, 
kad ji bet kada buvus ka
talikų priešė. Jinai nurodo, 
kaip ji rėmė kataliko Al. E. 
Smitho kandidatūrą į pre
zidentus 1928 m.

Rooseveltienė primena, 
kad pati Jungtinių Valstijų 
Konstitucija atskiria baž
nyčią nuo valstybės; todėl 
šalies valdžia privalo finan
siniai remti tik viešąsias 
mokyklas, kurias žmonės 
palaiko bendrais savo tak
sais.

“Nuo Ausies” Pranašaujama 
Graiky Fašistu Pergalė

Washington. — Iš Grai
kijos atvykęs, Amerikos 
ambasadorius Henry F. 
Grady kartojo senąją pasa
ką, kad graikų monarcho- 
fašistai “be abejo, galų ga
le, laimėsią pergalę prieš 
partizanus.”

Grady sakė, jog yra dar 
17,000 ginkluotų partizanų.
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Perdaug Plačiai Žiojasi
Kardinolas Spellmanas paskelbė “vainą” Eleonorai 

Rooseveltienei, mirusiojo prezidento našlei.
. Už tai, kad Rooseveltienė kadaise parašė savo kolum- 

noj, kad ji nesutinka, idant visuomenės (valstybės) pini
gai būtų teikiami bent kurioms (tame tarpe ir katalikiš
koms) parapijinėms mokykloms remti.

Rooseveltienė stoja už tai, , kad valstybės pini
gai būtų teikiami visuomeninėms mokykloms remti, — 
mokykloms, kuriose nedėstoma tikyba, kurios tarnauja 
visuomenei, visiems žmonėms, nežiūrint, kuriai politinei, 
religinei grupei kas priklauso ar nepriklauso.

Vadinasi, Rooseveltienė stoja už valstybės nuo baž
nyčios atskyrimo principą. Taip stodama, ji nepaneigia 
nei vienos religinės sektos: katalikų, protestantų, žydų 
bei kitokios. Kiekviena religinė sekta, jei ji nori, gali 
kurti savo mokyklas, bet tos mokyklos privalo būti palai
komos pačios religinės sektos; jai neprivalo būti skiria
mos subsidijos bei kitoki valstybiniai pinigai. Nes, jei 
pradėsim duoti pinigų vienos sektos (sakysim: katalikų) 
mokykloms, tuomet turėsim duoti pinigų ir kitoms sek
toms, — tam galo niekad nebus.

Mums rodosi, toks Rooseveltienės samprotavimas yra 
visiškai teisingas, amerikinis samprotavimas.

Bet ne taip mano kardinolas Spellman. Jis parašė 
Rooseveltienei aštrų ir ilgą laišką ir jo kopiją paskelbė 
komercinėje spaudoje. Jis Rooseveltienę visaip išnieki
na, paskelbdamas, būk ji neverta nešioti amerikietės mo
tinos vardą!... ,
• Ką gi visa tai rodo?

Tai rodo, kaip klerikalizmas bando įsišaknėti Ameri
koje. Spellmanas siekiasi Ameriką padaryti antra Ispa
nija. Jam rūpi, kad čia klerikalizmui būtų suteiktos vi
sos progos augti ir plėstis, paneigiant protestantus, žy
dus ir kitas katalikų sektas, taipgi, aišku, “bedie
vius.”

Atsiminkime, Spellmanas parašė tąjį laišką jau po to, 
kai Vatikanas išleido dekretą (prakeikimą) visiems ka
talikams, katrie stoja už naujesnį, šviesesnį gyvenimą,— 
“komunistams katalikams.”

Gerai, kad Rooseveltienė nėra katalikė. Ji ji būtų ka
talikė, Spellmanas ją būtų jau ekskomunikavęs, uždary
damas jai “dangaus vartus.”

Visa tai turėtų atidaryti kiekvienam padoriam katali
kui akis, paakstinant jį kovoti prieš tokių, kaip Spellma- 
nai, akiplėšiškumą.

Kiekvienas padorus demokratinio nusiteikimo katali
kas, bus jis darbininkas, biznierius ar profesionalas, tu
rėtų griežtai pasakyti: mes norime laisvos Amerikos,— 
mes nenorime, kad čia būtų grąžinti viduramžiai, kad 
čia būtų įvesta tokia “santvarka”, kaip Ispanijoje, kur 
viešpatauja baisus fašistinis režimas, laiminamas Vati
kano ir tokių, kaip Spellmanas!

Tik Mažytė Sumelė!...
Šiaurės Atlanto Paktas, taigi, tapo USA senato užgir- 

tas. Užgirtas jis 82 balsais prieš 13-ką. Tūli aiškina, būk 
daug senatorių, balsavusių už šito karinio dokumento 
užgyrimą, balsavo “labai nenoriai” tik verčiami tam 
tikros mašinos, daugiausiai, žinoma, administracinės 
mašinos.

Galimas daiktas, jog taip ir buvo.
Vienas dalykas, kuris turėtų būti aiškus: kiekvienai 

senatorius, balsavęs už šį dokumentą, žinojo, jog tai ka
rinis dokumentas, jog tai dokumentas, nukreiptas vy
riausiai prieš Tarybų Sąjungą ir liaudiškas demokratų 
jas, jog tai dokumentas, skubiai stumiąs mūsų kraštą Į 
karines avantiūras.

Kiekvienas senatorius, balsavęs už Atlanto Paktą, ne
galėjo nežinoti ir to, kad, užgyrus šį paktą, reikės išleis
ti bilijonai dolerių ginklavimui “Vakarų demokratijos”, 
pylimui amerikinių dolerių į karo dievaičio kišenę.

Tai turėjo, sakome, žinoti kiekvienas senatorius, ka
dangi apie tai rašė spauda, tai aiškino net ir toliau nu- 
matą senatoriai, to neužginčijo nei Trumano vyriausy
bė, kuri tą paktą sugalvojo ir kuri darė viską, kad tik 
privertus senatą dokumentą užgirti.

Į trecią dieną po to, kai Šiaurės Atlanto Paktas tapo 
senato užgirtas, Trumano vyriausybė reikalauja USA 
Kongreso paskirti $1,450,000,000 Vakarų Europai gink
luoti.

Kad “žodis stotųsi kūnu”, reikia duoti bilijonai do
lerių. Tiesa, ant syk nereikalaujama bilijonų dolerių, —t 
reikalaujama “tik” pusantro bilijono.

Bet už mėnesio kito, matysime, jog bus reikalauta dau
giau ir daugiau.

Trumano administracija, taip darydama, mano nu
šauti drauge du zuikius: “Vakarų demokratijas” apgin
kluos ir nedarbą sumažins, nes vargiai “Europos demo
kratijos” gaus daug skiriamų pinigų, — jos gaus dau
giausiai ginklais, Amerikoje gamintais.

Toliau numatą politikai, tačiau, skelbia, jog tuo būdu 
nebus galima pasiekti nei vieno tikslo nei kito.

O tuo pačiu kartu Amerikos žmonės yra priversti su
mokėti pinigus iš savo kišenės. Nepaisant gyvenimo pa-

| Tarptautinė Apžvalga
| Rašo .D. M.-š. ,
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Paneigimui žymiausio 
dainininko ir artisto Paul- 
Robeson Anti - amerikinės 
Veiklos Komitetas pasišau
kė tokį “autoritetą,” kaip 
beisbolininką Jackie Robin
soną. Robinsonas geras 
sportininkas, bet anaip tol 
ne visuomenininkas. Kiek
vienam yra aišku, kad ar
tistas - dainininkas Paul 
Robesonas yra susirišęs su 
visuomenės politine, kultū
rine veikla. Bet jau beisbo- 
lininkas, kada politinius 
klausimus aiškina, tai pa
našu, kad paprastas pilie
tis gydytojo pareigas eitų. 
Suprantama, kapitalistinis 
pasaulis skaudžiai serga, 
tai jo šalininkai šaukiasi 
net beisbolininkus į talką. 
Blogos jų kortos.

Tuo kartu, kada Paul 
Robeson aiškino, kad 14,- 
000,000 negrų mūsų šalyje 
neturi lygių teisių, tai beis- 
bolininkas Jackie Robinso
nas bandė tą nuginčyti. Bet 
United Press žinia iš Flori
dos pranešė, kad baltųjų 
govėdos sudegino tris negrų 
namus Lake apskrityje, kad 
gubernatorius net valstijos 
miliciją buvo priverstas pa
kviesti, kad apsaugojus ne
grus nuo linčiavimų. Tai 
keno pusėje teisybė negrų 
reikale?

Įtakinga Amerikos Kva- 
kerių (Quakers) organiza
cija pasisakė prieš dabarti
nę Trumano politiką ir rei
kalauja: atsteigti prekybą 
su Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratinėmis respu
blikomis, apvienyti Vokieti
ją demokratiniais pamatais, 
pavesti atomines bombas 
Jungtinių Tautų kontrolei, 
sulaikyti karo propagandą, 
mažinti apsiginklavimą ir 
tame reikale ivalstybines iš
laidas. Aišku, kad tai yra 
smūgis karo kurstytojams.

Anglija nutarė sumažin
ti Jungtinėse Valstijose 
pirkimą ant $400,000,000 
vertės į metus, arba ant 25 
procentų. Tuojau tą pat pa
darė ir jos kolonijos — 
Australija, Naujoji Zelan
dija, Kanada, Pietų Apvie- 
nyta Afrika ir Indija. Tai 
nemažas smūgis mūsų biz
niui ir dabartinei politikai. 
Mūsų šalyje jau ir taip ne
mažas nedarbo krizis, o šis 
britų ir jų kolonijų nutari
mas jį dar daugiau padi
dins.

Albanija, nedidelė vals- vad. Petro Nenni sakė, kad

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUC1US, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlioldt 2-7964

tybė, bet. įsteigus liaudies 
demokratinę santvarką, va
dovaujama komunistų, daro 
stebėtinus progreso žygius. 
Pirm karo, kada ją paver
gė'Mussolinis, ten buvo tik 
643 pradinės mokyklos su 
52,000 mokinių. Dabar yra 
virš 2,000 mokyklų su 145,- 
000 mokinių. Dar 1945 me
tais Albanijoj buvo 317,000 
beraščių. Į tris metus 100,- 
000 jų išmoko rašyti ir 
skaityti.

Fabrikai yra liaudies tur
tas, žeme valstiečių žinioj. 
Liaudies ūpas didelis. Virš 
30,000 jaunuolių savo noru 
atliko darbus nutiesime ge
ležinkelio tarpe Durazo ir 
Tirana, kuris turi apie 30 
mylių.

Bulgarijoj mirusio mi
nistrų pirmininko Jurgio 
Dimitrovo vietą užėmė se
nas komunistų veikėjas Va- 
silius Kolarovas.

Čechoslovakijoj liaudies 
demokratinė vyriausybė 
kietai įspėjo katalikų viršū
nes, kad pašauks jas prie 
tvarkos. Katalikų archivys- 
kūp. Beranas siuntinėja ku
nigams piktus laiškus prieš 
vyriausybę, kurie skaitomi 
iš sakyklų. Jie remia popie
žiaus intrigas. Liaudies vy
riausybė išvijo popiežiaus 
atstovą Gennano Verolino, 
kuris tikinčiuosius kurstė 
prieš vyriausybę. Sakoma, 
kad gal visai nutrauks ry
šius su Vatikanu. Daug ku
nigų stoja už atsiskyrimą 
nuo Romos diktatūros.

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija pradėjo smar
kiai žygiuoti į pietus linkui 
Kantono, kad galutinai iš
laisvinus visą šalį nuo re
akcijos.* Komunistų vado
vaujamos armijos smarkiai 
eina pirmyn. Partizanai vi
sur padeda. Reakcijos lakū
nai mėto bombas į miestus 
ir žudo nekaltus civilinius 
žmones. Liaudiečiai organi
zuoja prieš-lėktuvinių ka- 
nuolių miestų apgynimą. 
Yra kalbų, kad gal būti bus 
atsikreipta į demokratines 
šalis pasaulyje prašant 
liuosnorių lakūnų, kad jie 
gintų Kinijos miestus nuo 
tų reakcijos oro piratų.

Italijoj socialistų ir ko
munistų vadai pasmerkė 
Vatikano popiežių už jo iš
leistą patvarkymą atskirti 
nuo bažnyčios visus, kas re
mia komunistus. Socialistų

Trys broliai Reuther’iai pasiliko CIO Auto Workers 
Unijos viršenybėje, konvencijai vėl išrinkus (vidury

je stovintijj) Walteri P. Reuther prezidentu. 
Iš šalių: Victor ir Rby.

sunkėjimo, jie moka tas bilijonines sumas pavydale tie
sioginių ir netiesioginių taksų.

Kaip ilgai jie, tai matydami, tylės, liekasi palaukti ir 
pamatyti. 1 ’ '

jie didžiuojasi tuomi, kad 
popiežius juos smerkia, nes 
per laikus popiežiai buvo 
reakcijos pusėje. Komunis
tų vadas Palm iro Togliat
ti sakė, kad popiežiaus pa
reiškimas suteiks suprati
mą ir katalikams, kad jis 
stovi turčių pusėje.

Italijos parlamentas bal
savo už. karinę Šiaurin. At
lanto Sutartį. Parlamente 
viso yra 469 nariai, o balsų 
buvo suskaityta 546. Reiš
kia, tūli reakcininkai baisa- 
vo po kelis kartus. Prieš tą 
suokalbį balsavo 208 kai
riųjų 'atstovai.

Izraelyje streikuoja apie 
4,000 darbininkų, protes
tuodami prieš algų nukapo- 
jimą. Jų tarpe sustreikavę 
1,000 Tel Aviv ir Jaffa 
prieplaukų darbininkų, ku
rie atsisakė iškrauti Angli
jos laivus. Mat, Anglijoj ei
na prieplaukų darbininkų 
streikas, laivai buvo pri
krauti kareivių.

Turkijoj reakcionieriai 
dūksta. Į kalėjimus sugrūs
ta virš 150,000 demokrati
nių žmonių. Mat, Turkijoj 
33,000 • dvarponių turi 8,- 
000,000 hektarų geriausios 
žemės, o 2,500,000 valstie
čių per pusę tiek. Turkijoj 
70 procent. valstiečių arba 
visai neturi žemės, arba la
bai mažai.

Dvidešimts penki metai 
atgal Turkiją nuo pražūties 
išgelbėjo Tarybų Sąjunga. 
Tada Turkiją siekė pasida
linti anglai, francūzai, ita
lai ir graikai. Su Sovietų 
Sąjungos pagalba ji apsigy
nė. Dabartiniai Turkijos 
valdonai eina su pasauli
niais . imperialistais, kurie 
ruošia karą prieš Tarybų 
Sąjungą.

Trizonijoj paskelbta, kad 
100,000 nacių dar vis ka
riauja prieš demokratiją 
arba kolonijų žmones. Šie 
naciai yra įstoję liuosno- 
riais į francūzų armiją ka
rui- Indo-Kinuose prieš liau
dį, Graikijoj į monarcho- 
fašistų armiją ir Kinijoj į 
reakcijos armiją.

Jungtinių Valstijų virši
ninkai Vokietijoj paskelbė, 
kad jau užsienio kapitalis
tai gali savo kapitalą įdėti 
Vokietijoj in vestmen tais. 
Reiškia, bus vystoma indus
trija visais garais.

Tarybą Sąjungos vyriau
sybė užprotestavo, kad Ita
lija, stodama į karinę Šiau
rinio Atlanto Sąjungą, su
laužė taikos sąlygas. Dien
raštis “Trud,” darbo unijų 
organas, rašė, kad caro re
žimas nekreipė dėmesio į 
rusų mokslininkų išradi
mus, todėl daugelis išradi
mų pasisavinti užsienyj. 
Tarybų vyriausybė iškelia 
išradėjų nuopelnus. Liepos 
16 d. buvo Orlaivyno Die
na, parade' dalyvavo taip 
greitų rakietinių lėktuvų, 
kad veik negalima buvo juos 
įmatyti.

ATIDEDA KOVĄ Už 
ATŠAUKIMĄ TĄFT- 
HARTLEY ĮSTATYMO

Washingtone laikė susi
rinkimą Amerikos Darbo 
Federacijos Politinės Ap- 
škietos Lygos lyderiai. Jie 
nutarė ir pareiškė, kad šio
je Kongreso sesijoje nebe
bus bandoma atšaukti 
Taft - Hartley įstatymą, 
tai yra, Darbo Federacija 
hebesidarbuos dėl atšauki
mo; Federacijos vadai, sa
ko, ruošis 1950 metų kong
resiniams rinkimams.

DŽIOVA IR STREPTO
MYCIN AS

Drauge gydytojau, aš ga
vau nuo savo giminaičio 
laišką iš Lietuvos. Jau ant
ri metai serga plaučių džio
va ir prašo atsiųsti strepto- 
mycino. Įdedu jo laišką. Ne
žinau, kaip pan daryt. 
Prašom patarti. Iš kalno 
dėkui.

Atsakymas. — Strepto
mycinas yra antibiotikas, 
tai yra jis apstabdo veiki
mą kai kurių bakterijų. 
Panašiai, kaip iE penicili
nas, bet penicilinas nepaly
ginamai naudingesnis, kai
po antibiotikas, nes jis ge
rai veikia prieš daugybę į- 
vairių bakterinių ligų, ir 
pats savaime jis nėra labai 
nuodingas. Tačiau penicili
nas visiškai neveikia tu
berkuliozės bakterijų.
Streptomycinas labai nau

dingas kai kuriose bakteri
nėse ligose, bet, kai dėl 
džiovos, tai jo naudingumas 
labai ribotas. Streptomyci
nas visai nėra joks stebuk
lingas vaistas nuo džiovos, 
kaip tas Jūsų giminaitis į- 
sivaizduoja. Būtų bepiga, 
jei taip būtų. Jau kur kur, 
bet Amerikoj, kur strepto
mycinas atsirado ir plačiai 
išbandytas ir tebebandomas 
visokiose ligose, Amerikoje 
džiovos ligos būtų jau ir iš-

........ ...................................................

bėra dar neįsibingėję, 
sterptomycinas s u v a 1 do 
džiovos eigą ir padeda ligo
nio organizmui bakterijas 
lengviau nugalėti.

Senesniuose džiovos laip
sniuose bakterijos pasidaro r 
atsparios, apsivėlę storesne 
žievele arba šiaip apaugę 
nebegyvų audinių lipnia 
“varške”. Tokių bakterijų 
negali gerai pasiekti strep
tomycinas, negali jų pa
veikti. Tai įsisenėjusios 
džiovos nuotikiais strepto
mycinas nė nevartojamas. 
Jei ir vartotum, tai didelių 
reikia dozių, o nuo didelių 4 
dozių žalos pasidaro ligo
nio organizmui, nes strep
tomycinas yra pusėtinai 
nuodingas, ypač nervų au
diniams. Be to, ir pačios 
tuberkulines bakterijos pri
sipratina prie streptomyci- 
no, pasidaro visiškai jam 
atsparios — ir visai jo ne- 
beboja. Iš to esti blogai ir 
pačiam džiovininkui ir bet 
kokiam jo apkrėstam as
meniui.

Streptomycino vartoji
mas reikalingas geros prie
žiūros ir prityrimo. Ligonio 
kraują reikia patikrint 
kas kelios dienos, ar dar 
negenda kraujas. Vaistą 
reikia laikyt šaltai ir leisti 
su adata bent kartą ar du
kart kas diena, keletą mė-

naikintos. O to visai nėra, nėšių. — Nusiųskite šią iš- 
Džiovos tebėra pilni visi karpą savo giminaičiui, 
skurdynai.

Tiesa, streptomycinas te
bevartojamas ir Amerikoj 
tūlais džiovos nutikiais, bet 
stebuklų jis toli gražu ne
darė ir nedaro.

Bendrai, štai kaip yra.
Streptomycinas apstabdo 
džiovos bakterijas, jei jos 
tebėra' šviežios, jaunutės 
ir neįgudę. Pačioj džiovos 
pradžioj, kol tuberkūlinės 
bakterijos dar jaunos, te-’

Kas Įgalino Ameriką 
Vadovaut Pasauliui?

Washington. — Sovietų 
komunistų laikraštis Prav
da klausia: Kas davė Ame
rikai teisę vadovauti pa
sauliui?.; . .

Taip Pravda 
prez. Trumano 
kalbą, kur jis
tvirtino, kad Amerika turi 
vadovauti pasauliui.

atsiliepė į 
čikagiškę 
kartotinai

ŠYPSENOS
LOJIMAS PRIEŠ MĖNULĮ 

(Kai kuriems dypukams patarimas)

Rašo, rašo Dandėrinas — 
Toks poetas, “viską žinąs”... 
Tai galvelė, tai galva — 
Kartais loja, kaip šuva!

Nelaimingas toks poetas: 
Nieks nepakiša tau.vietos;
Ką gi pats dabar geri, 
Jei visi tau taip “geri”?

Visko jis išsigalvoja, —
Kaip ten bloga Lietuvoje,
Kaip Stalinas jam baisus, 
Rusais gąsdina visus...

Toks lojimas prieš mėnulį, 
Aišku, reiškia tiktai nulį, — 
Joks “poetiškas gaidys” 
Progreso nesustabdys!

Jūs dypukai, bėgunėliai, 
Vietoj kokį lermą kėlę, 
Pasilsėkite verčiau, 
Ir pažvelkite plačiau.

Atkeliavę į šį kraštą, 
Rasit naują vargo naštą, — 
Su bedarbėm ir streikais 
Reiks čia grumtis ne juokais.

Už algelę mažą, menką,
Sunkiai dirbti čionai tenka,
O kai darbas sunku gaut,
Kartais tenka pabadant...

Kilus streikui, policistai 
Pavaišint lazdomis drįsta,— 
Būna daug tokių vaizdų, 
Teks ir jums tokių lazdų...

Lietuvoj keliu naujuoju
Liaudis sparčiai progresuoja, — 
Savo problemas išris, 
Kas praėjo — jau negrįš!

Taigi, daros išvedimas:
Šmeižti — kvailas “įkvėpimas”, 
Kandžiot — išmintis kreiva;
Ir — nelok, jei ne šuva!

TAIKOS PYPKĖ

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Tree., Liepos 27, 1949



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

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

Motinystes ir Kūdikystes 
Apsauga Tarybų Sąjungoje

Jau iki Didžiosios Spalio

Rašo KLAVDIJA ŠAŠKOVA, I 7
laikraščio Medicinos Darbuotojas motinystes ir vai

kystės skyriaus vedėja
1949 metų liepos 8 dieną tybės statyboje.

sukako penkeri metai nuo
tos dienos, kai buvo paskelb- socialistinės revoliucijos 10- 
tas Aukščiausiosios Tarybos tųjų metinių Tarybų Sąjun

goje veikė 
moterų konsultacijų, 
lopšelių, 
darželių.
skaičius siekė 12,221. 1926- 
27 metaisTmotinystės ir vai-

Prezidiumo Įsakas “Dėl 
valstybinės pagalbos padi
dinimo nėščioms moterims, 
daugiavaikėms ir vienišoms 
motinoms, motinystės ir 
vaikystės apsaugos sustipri
nimo, dėl garbės vardo^kystės apsaugos biudžetas 
“Motina - Didvyrė” įvedi-sudarė 29 milijonus rublių 
mo ir ordino “Motinos šio- Į ir bendrame sveikatos ap- 
vė” 
medalis” įsteigimo.”

Per penkerius metus, 
praslinkusius nuo Įsako pa- metis. Tarybinė liaudis sėk- 
skelbimo dienos, Tarybų ša- mingai užbaigė pirmąjį 
lyje nuveiktas didžiulis'penkmetį. Ir štai 1936 me

tais vyriausybė išleidžia 
naują dekretą. Jame numa
toma padidinti materialinę 
pagalbą gimdyvėms, nusta
toma ;. valstybinė pagalba 
daugiavaikėms šeimoms, 
padidinami asignavimai 
gimdymo namų, vaikų dar
želių, konsultacijų tinklui 
išplėsti/"

Valstybė daro viską, kad 
padėtų moteriai - motinai 
sunkiame darbe — vaikų 
auklėjime. Iki dešimtmečio 
pabaigos tarybinė vyriausy
bė daugiau kaip 30 procen
tų padidino pašalpą, skirtą 
naujagimiu priežiūrai; dvi
gubai padidino pašalpą vai
ko mitybai; buvo nustatyta, 
kad motinoms, turinčioms 
šešis vaikus, joms gimdant 
septinta ir kiekviena sekan
tį, išmokama valstybinė pa
šalpa. Pašalpa buvo nusta
tyta 2,000 rublių kas metai 
ir gaudavo ją moteris-mo- 
tina penkerius metus. Moti
noms, turinčioms* dešimt 
vaikų, buvo nustaty
ta vienkartinė valstybinė 5,- 
000 rublių pašalpa. Kasmet 
— laike ketverių metų nuo 
dešimto ir kiekvieno. sekan- per d. Kukaitienę atsiuntė

1123 vaiku ir
865 

per 1600 vaikų 
Gimdymo lovų

ir medalio “Motinystės'saugos biudžete sudarė apie 
9 procentus.

Praėjo dar vienas dešimt-

lyje nuveiktas didžiulis 
darbas stiprinant pagalbą 
moteriai - motinai, išple
čiant motinystės ir vaikys
tės apsaugos įstaigų tinklą.

Rūpinimąsi moterim-mo- 
tina tarybinė 
prisiėmė

vyriausybė 
sau jau nuo pat 

pirmųjų Tarybų valdžios1 
gyvavimo dienų. Du mė
nesiai po Didžiosios Spalio 
revoliucijos, 1917 metų 
gruodžio 28 dieną, V. I. Le
ninas pasirašė*dekretą apie 
motinystės ir kūdikystės 
apsaugą. Dekrete buvo pa
sakyta : ’

“Dų milijonai vos žemė
je sužibusių kūdikių gyvy
bių kasmet užgesdavo Rusi
joje nuo pavergtosios liau
dies tamsybės ir nesąmonin
gumo, nuo klasinės valsty
bės inertingumo ir abejin
gumo. Du milijonai kentė
tojų — motinų kas metai 
graudžiomis ašaromis ap- 
laistydavo Rusijos žemę, 
pūslėtomis rankomis užkas- 
damos ankstyvius bepras
miškai žuvusių biauriausios 
valstybinės santvarkos ne
kaltų aukų kapelius.”

Dekretas ragino kurti tas 
motinystės ir vaikystės ap
saugos formas, kurios turi čio vaiko gimimo dienos — 
“išsaugoti vaikui motiną ir išduodama 
motinai vaiką.

Tarybų valstybės sukur- džio. Per 1936 metus (dė
toji motinystės ir vaikystės kreto priėmimo metus) 
apsaugos sistema suteikė daugiavaikėms motinoms 
moteriai galimumą vykdyti buvo išmokėta 900 milijonų 
josios garbingą — motinos- rublių; per 1937 metus — 
auklėtojos — pareigą ir ak- 955,712,000; per 1939 me- 
tyviai dalyvauti savo vals- tus — 1,106,400,000; per 
----------------------------------- 1941 metus — 1,131,955,- 

000 rublių. Iš viso nuo 1936 
iki 1943 metų tarybinė vy
riausybė daugiavaikėms 
motinoms išmokėjo • 7 mili
jardus rublių pašalpų.

Iki prasidėjus karui su 
. hitlerine Vokietija Tarybų | 
. Sąįunga turėjo milžinišką 
vaikų įstaigų tinklą. Išlai
dos motinystės ir vaikystės 

[apsaugai 1941 metais suda
rė apie 2l4 milijardo rub
lių. 3,500 moterų ir. vaikų 
konsultacijų miestuose ir 
2,300 — kaime buvo ištiki
mos motinų pagalbininkės 
vaikų auklėjime. Miestuose 
ir kaimuose veikė 13,135 
nuolatinių lopšelių. 25,000 
gydytojų - pediatrų ir dau
giatūkstantinė medicinos 
seserų armija saugojo vai
kų sveikatą.

(Pabaiga sekančiame 
moterų skyriuje)

pašalpa buvo
nustatyta 3,000 rublių dy-

metu amžiaus, pirm kopdama 
tą būdą pasirinko desperatiš- 
kurj, tikėjosi ji, kas nors jai

Mrs. Jean Ellis pabučiuoja savo dukrelę Sharon, 4 
j tą gūžtą 50 pėdų aukštyje ant stulpo, ore. Jinai 
kame paskutiniame moste gauti sau ir šeimai butą, 
pasiūlys sužinojus apie jos padėti, pasigarsinus. Pasigarsinti ji progą gavo ir pa
siūlymų gavo, bet visi tokie, kurie arba nepatenkina jos reikalo arba jai neišgali
momis rendomis. Jeigu ji būtų turte, sakė ji, jai būtu nereikėję nei ton gūšton lipti, 

namų būtų g avusi ir be to.

Maynard, Mass
Iš Atsibuvusio Dienraščio 

Laisvės Naudai Pikniko 
Liepos 3 Dieną

Šiais metais moterų sta
las Laisvės piknike buvo 
turtingiausias iš visų pir
miau buvusių, nes draugės- 
draugai, suprasdami sun
kią dabartinę padėtį, au
kavo jam nuoširdžiai ir 
gausiai.

Stalas buvo1 užpildytas 
įvairiausiais skanumynais, 
kurių užteko per ištisą die
ną. Pavyzdžiui, apylinkės 
farmeriai iš Sudbury, Mas
sachusetts, aukavo po pilną 
dėžę sūrių. Viena buvo do
vana Stefanijos Sabanskie- 
nės, apie kurią D. Jusius 
jau rašė Laisvėje. Antra 
buvo M. Aleksendrienės, 
kuri atnešė pilną baksą sū
rių.

MONTELLO, MASS.
Draugės - draugai mon- 

telliečiai šiais metais gau
siai apdovanojo stalą. Jie

Mrs. Roosevelt Pasisakymas 
Ir Audra Spaudoje

du kos- 
jo dalis 
kita—

Gražuolė modeliuoja 
tiumus viename —

saugo nuo Šalčio, o 
nuo šilimos.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Tree., Liepos 27, 1949

moterų stalui dovanų net 
$43 ir nemažai skanaus 
maišto. Dovanojo sekamai:

Moterų Apšvietos Kliubas 
$10, LLD 6-ta kuopa $5, M. 
Anderson $5, U. Zaleckaitė 
$3, K. Kalvelienė $3 ir py
ragą, Rose Wallent $2.

Po $1: B. Gautkauskienė, 
J. Girulskienė, O. Eudakie- 
nė, D. Euronienė, P. Cook, 
J. Stigienė, Tony’s Beauty 
Shop, B. Navickienė, G. Ši
maitis, E. Stepanauskienė 
J. Skirmontienė, V. Čer- 
kasienė, B. Kašelaitė, Anne 
Cestna, Charles Wallent, 

Į Charles Rinkis.
M. Tamulevičienė dova

nojo staltiesę ir napkinų. 
Po keiką ar pyragą — Eva 
Adomaitienė, A. Kukaitie- 
nė, O. Klimienė, B. Klimai- 
tė - Copp; po du pyragus: 
B. Lapinskienė, D. Bartkie
nė.

WORCESTER, MASS.
Draugės worcesterietes, 

per H. Janulienę, atvežė 
1 moterų stalui daug ir gra
žių dovanų: apie du buše
lius namie gamintų grūzdų, 
pyragų, pyragaičių, sūrių 
ir įvairių kitų skanumynų. 
Dovanojo sekamai:

S. Antanaitis, L. Ausijie- 
nė, B. Valančiauskienė, M. 
Sukaskas, M. Diksnienė, M.

Žukienė, E. Dovidonienė, E. 
Kanapkienė, A. Vasilienė,
M. šiupėnienė, H. Janulie
nė.

NORWOOD, MASS.
Dovanos priduotos mote

rų stalui per dd. N. Grybie
nę ir Anna Casper:

Anna Rosen ir Juzė Pas
ternak po sūri, M. Traki- 
mavičienė didelį pyragą, 
John Trečiokas 4 tuzinus 
kiaušiniu, Veronika Vitar- 
tienė 1 tuz., Elz. Kurulienė 
ir M. Sadauskienė po 2 
kvortas “pikalele,” Finnish 
Corp. 3 sv. kavos, So. Nor
wood Market, Kilkus, 2 
kvortas vyno.

LOWELL, MASS.
Draugių lowellieciu do

vana per d. Chuladienę: 3 
sūriai, 3 pyragai ir $3. 
Dovanojo U. Daugirdienė,
N. Paulenkienė, M. Arba
čiauskienė, M. Chuladienė.

I Stasė Palubinskienė iš Dra- 
eut, Mass., sūrį.

NASHUA. N. H.
M. Virbickienė — sūrį ir 

Pyragą,
— pyragaičius, M. 
kas — kugelį.

R< J. Sikorski iš 
Mass, davė gražią 
mot. stalui.

K. Mineikienė iš 
ton — sūrį.

M. Stašienė iš Cambridge 
atvežė dovanų stalui.

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kuopos mote

rų skyrius dovanojo stalui 
virš $10 vertės namie ga
mintų grūzdų ir apie tiek 
pat vertės gražų blanketą.

M. Dombrauskienė — $5.
Po $1: V. Norbutienė, E. 

Lekienė,’ T. Niukienė, P. 
Žukauskienė, A. Buividie- 
nė, A. Sabulienė, U. Kavo- 
liuniėnė,
Ruplenienė, H. Tamošaus
kienė, V. Taraškienė. J. 
Rainardienė dovanojo bul
vių salad.

Mūsų d. Ona Petruškevi
čienė, kuri dabar gyvena 
Randolph, Mass., ir sveiks
ta po sunkios operacijos, at
silankė į pikniką ir atvežė 
moterų stalui gražią dova
ną. Veliju d. Petruškevičie
nei geriausios sveikatos.

Per LLD Moterų Komi
tetą Laisvės piknilw įžan-

gos tikietų buvo parduota 
už $114.05.

Kitos dovanos priduotos 
prie moterų stalo:

Per H. Janulienę ir Tu- 
manienę $10.

Per E. Freimantienę $5.-i

Komercinė spauda nie
kad nemylėjo Rooseveltie- 
nės, kaip kad nemylėjo ir 
jos vyro prezidento Roose
velto už juodviejų proliau- 
diškus, pažangius veiksmus. 
Nemylėjo jos nei klerikalai. 
Tačiau pastaraisiais laikais 
šiek tiek mandagiau apie ją 
pasisakydavo, žinoma, ne 
dėl to, kad klerikalai ar ta 
spauda būtų pamylėję pa
žangą. Ne —

Prisitaikydama savo kla
sės interesams ir laikams 
Mrs. Roosevolt ne vienu 
klausimu yra išsikalbėjusi 
prieš pažangiuosius.
Ne Viskam Pritaria, ne 
Viskam Priešinasi, bet Kle

rikalams Prasikalto
Pasisakydama priešiškai 

pažangiesiems tūlais klau
simais, tačiau, Mrs. Roose
velt, neatsisakiusi blaivai 
pagalvoti ir nepraradusi 
drąsos, aną dieną užgyrė 
Barden Bilių.

Barden Bilius, nors perma- 
žai teskiria pinigų mokyk-

30.
Už staltiesę ir napkinus

Lowellietes už sūrį prida
vė $4.50.

H. Janulienė $4.25.
Visiems draugėms-drau- 

gams, kurie apdovanojo mo
terų stalą skaniu maistu ar 
finansine parama tariame 
nuoširdžiausį ačiū.

V. Taraškienė,
II. Tamašauskienė.

Šeimininkėms

Baranauskienė
Vilkaus-

Hudson, 
dovaną

So. Eas-

AVIEČIŲ (RASPBERRY) 
SHERBET

Vienas puodukas sutrin
tų, pasaldintų aviečių

du puodukai vandens 
du šaukštai lemono sun

kos
2 šaukštukai sutarkuotos 

orandžio žievės
2 puodukai pieno 
trys ketvirtadaliai puo-i 

dūko cukraus
1 pakelis avietinio skonio 

gelatin.
Sumaišyk cukrų su van

deniu ir pavirink porą mi- 
nutų. Supilk gelatin į bliū- 
dą, užpilk tuomi syrupu, 
maišyk iki gelatin ištirps. 
Supilk 
orandžio 
maišyk viską, supilk į blė- 
tą ir statyk į šalčiausią 
šaldytuve vietą (šaldytuvą 
turėk nustačius ant šalčiau- 
sio laipsnio) ir gerokai pa- 
šaldyk, iki pradės stingti- 
tirštėti, bent apie pusvalan-

lemono . sunką ir 
žievę. Gerai su

Žekonis, D.

Dabar, jau pasaldytą, iš
ėmus iš šaldytuvo gerai pa
plak. Supilk pieną, vėl plak. 
Paskiausia supilk avietes. 
Padėk atgal šaldyti. Šaldyk 
iki bus gerokai sušalęs-su- 
tirštėjęs, apie 4-5 valan
das.

Bus apie- kvorta ir pusė 
to visko.

xNew Yorką vėl užklupo 
karščiai. Pirmadienį buvo 87 
laipsniai šilimos. Antradie
niui tikėtasi daugiau, nes iŠ 
pat ryto buvo virš 80 laips
nių. ,

Mrs. Eleanor Roosevelt
loms bendrai, vienok taip 
pat priešinasi skirti pinigus 
tikybinių sektų mokykloms 
(neskiriant tikybų). Neski
ria pinigų dėl to, kad tas 
būtų priešiška mūsų valsty
bės pamatams, priešiška 

'mūsų konstitucijai, priešiš- 
;ka mūsų respublikinės vals
tybės įkūrėjams, kurie nu
tarė atskirti ir atskyrė baž
nyčią nuo valstybės.
Daugybę “Griekelių” Jai 
Priskaitė ir už Juos Piktai 

Ją Baudžia
Pasisakymo už Barden 

Bilių užteko, kad velionies 
naujadalybininko preziden
to Roosevelto našlę paskai
tytų prie didžiausių “grieš- 
ninkų.”

Ant Mrs. Roosevelt iš 
ambonų ir spaudoje pra
pliupo riksmais ir pasmer
kimais klerikalai. Kardino
las Spellman (tas pats, ku
ris praėjusią žiemą sulaužė 
katalikų unijistų duobkasių 
streiką Kalvarijos kapinėse, 
Maspethe), pareiškė, kad ji 
— beveik komunistė. Ji ne 
gana kovojusi prieš baudi
mą pronaciško dvasiškio 
Mindszenty, Vengrijoje, rė
kia jie. Ji prieškatalikiš- 
ka...

Spellmano riksmo prieš 
Mrs. Roosevelt signalą pa
sekė Washingtono ponų 
dvasios vadas Cartwright 
ir daug kitų klerikalų — 
visi tie, kurie nekenčia uni
jų, nekenčia bent kokio liau-

dies judėjimo, jos progreso, 
jos laisvių.

Komercinė spauda tam 
nesigaili pirmiausios vietos, 
sieksnių vietos.
Mrs. Roosevelt Gina Kons

tituciją ir Tikybos Laisvę
Tarp komunistų ir Mrs. 

Roosevelt nėra daugiau gi
miningumo kaip tarp mūsų 
žemelės su mėnuliu. Vieni 
nuo kitų visai skirtingi, bet 
abieji myli laisvę tikėti,kaip 
kas nori, be kliudymo ki
tiems tikėti pagal savo pa
sirinkimą. Tad, kaip mėnu
lis su žeme aplink saulę, 
‘taip komunistų ir Mrs. Roo
sevelt supratimai sukasi ap
link tą tiesą, kad valstybi
nė parama religinėms sek
toms leistų vienoms užval
dyti, vergti, savo galia 
spausti kitas grupes.
Taksavimas Visų, Naudai 

Pasišovusių Ponauti
Atkaklių Mažumų

Nei viena religinė grupė 
Amerikoje nesudaro visų 
gyventojų didžiumos. Ta
čiau, jeigu būtų sulaužyta 
mūsų konstitucija, o įvesta 
galia skirti pinigų religi
nėms sektoms, kiekvienas 
asmuo būtų priverstas mo
kėti mokestis išlaikymui tų 
sektų. Valdžia neturi kitų 
Šaltiniu pajamoms gauti, 
kaip»tik visų gyventojų tak
sais sumokėti pinigai.

Šimtai unijų, mokytojų 
organizacijos, bendrosios tė
vų ir mokytojų, taipgi žy
mioji moterų organizacija 
— Amerikos Moterų Kong
resas, sykiu su daugeliu re
liginių sektų ir vadovau
jančių dvasiškiu šiame 
klausime užgiri a Mrs. Roo
sevelt poziciją. Tos organi
zacijos užgiria Barden Bi- 
lių, palaikantį jau šimtme
čiais pas mus įsigyvenusį 
atskyrimą bažnyčios nuo 
valstybės, palaikantį laisvę 
tikėti arba netikėti, remti 
arba neremti tą ar kitą reli
ginę sektą. A.

Today’s Pattern

9293
SIZES 
11-17

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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TARYBINĖJE ESTIJOJE

(Tąsa)
Užėmėme paštą, mokyklą, įstei

gėme tarybinę valdžią ir ė m ė m ė 
žemę dalinti. Žemę išgraibs
tė kaip matai. Aš žemės komitetui 
vadovavau, stengiausi visiems neturtė
liams pirmiausia duoti, kur geriau, o kai 
pats atsipeikėjau, tai jau buvo vėlu, ir 
teko man vėlei vien smiltynai. Oi ir barė 
mane motina už šitą dalinimą! “Žmonių 
vaikai, kainyaikai, o mano ... Tai vel
nio vaikas: vilus žeme apdalino, o apie 
save pamiršo.” Neilgai su ta žeme viskas 
gerai sekėsi. Greitai pasirodė baltieji: 
pas mus teikėsi užsukti baudžiamasis 
pulkas. Jie galvojo kavalerijos ataka įsi
veržti į kaimą, užtikti mus nepasiruošu
sius. Bet aš jau buvau suuostęs, kas 
kaip: surinkome apie tris šimtus akėčių 
ir nuklojome jomis gatves. Teko šaunie
siems kavaleristams arklius atgal at
gręžti, ypatingai po to, kai mes juos pa
šventinome iš “Liuiso” ir iš “šošo.” Bu
vo tokie kulkosvaidžiai: “Liuisas” — du- 
du-du, o “šošas” — bach-bach, apie ke
turiasdešimt šūvių per minutę paleisda
vo. Tai jums ne juokai.

— Kad taip jums tada mūsų trečiąją 
kuopą su automatais bei kulkosvaidžiais, 
drauge vade, — linksmai tarė Kolka Iš
mintingasis.

— Visą Rusiją būtų buvę galima nu
kariauti, — įterpė Senis Šaltis.

— Davėme mes baltukams į snukį ge
rai, o vis dėlto teko mums su savo dali
niu į miškus išeiti. Po to vėl į kaimą — 
valdžią įsteigti. Visko buvo. Taip pama
žu mūsų dalinys susilipdė; iš pradžių 
dirbome savo rajone,' paskui pagal pa
skyrimą persikėlėme į kitus frontus. Te
ko man dar pilietiniam kare pabuvoti ir 
Putivlio rajone. Čia netoliese susitikau 
Parchomenką. Gaunu įsakymą iš Polta
vos gubernijos karo komendantūros: 
“Trauk Sumų kryptimi, Kovpakai, vy
riausiojo karo viršininko žinion.” Na, 
traukiu. Priešais kolona, o kolonos vidu
ryje didžiulė lengva mašina. Į mašiną 
įkinkyta pora šėmų jaučių, o mašinoje 
dėdulė su kapišonu ir su binokliu. Kas 
toksai? Sako: patsai vadas, draugas Par- 
chomenka. Pranešiau aš jam visa, kaip 
reikiant, pagal formą, o jis čia pat man 
ir uždavinį paskyrė — su savo daliniu 
ginti persikėlimą per Seimą. “Stok, drau
ge, gynybon ir laikykis. Po kokių dviejų 
dienų, kai gausiu benzino, aš pas tave 
atriedėsiu. Gausi tolimesnių įsakymų.” 
Ir nuriedėjo su savo jaučiais. Ir kaip jūs 
manote? Po dviejų dienų, tikrai, atūžia 
su mašina tiesiai pas mane grandįnėn. 
Mano vyrukai pralinksmėjo. Vis dėlto 
technika! “Sučiupote benzinėlio, drauge 
Parchomenka?” — klausiu. — “Kur tau, 
denatūratu važiuoju, — argi nematai: 
mėlyni dūmai užpakaly driekiasi.” Pa
juokavome. Čia jis man naują uždavinį 
skiria: traukti į Tūlą, į rinkimosi punk
tą, į reguliarių Raudonosios Armijos da
lių organizavimą. Bet iki Tūlos aš ne- 
nusiyriau — kelyje šiltinę>usirgau. Ma
no vyrukai ten nuvyko patys, o mane pa
guldė sanitarinėn šiltuvėn. Pasveikęs 
sutinku aš rinkimosi punkte jūrininką, 
tautietį iš Katelvos, pavarde taip pat 
Kovpaką. Iš karto man atestatą į dantis 
— ir tiesiai į Čapajevo diviziją ginklų 
rinkimo viršininko padėjėju. Dabartine 
kalba sakant,, išeitų lyg trofėjinė koman
da, o iš tikrųjų visai ne taip. Čapajevas 
tada per Uralą veržėsi, o užpakaly jo 
kazokija likosi, o kiekvieno kazoko pir
kioje nuo amžių ant sienos šautuvas ir 
kalavijas kabo. Čapajevas mus ir įsakė: 
“Jei nors vienas šūvis pataikys mums į 
nugarą, aš jums kailį nulupsiu!” Štai 
kokios pareigos man teko. Na, ir prisi- 
daužėme mes su tuo ginklų rinkimu! Vi
saip pasitaikydavo. Netrukus Čapajevas 
žuvo, o mane su tais surinktaisiais gink
lais prie Perekopo permetė. Taip ir iš- 
mindžikavau aš Raudonojoje Armijoje 
iki pilietinio pabaigos. O paskui .. .

— Ūžia! — sušuko budėtojas kieme. 
/ Mes visi išvirtume j gatvę, manydami, 

kad skrenda lėktuvas. Įsiklausėme, nie
ko negirdėti.

— Kas šaukė? — paklausė Kovpakas 
' sargybinį.^

— Tai čia budėtojas mus apgaudinėja. 
Šaukia: “ūžia!”... mes manėme, kad 
lėktuvas, tai ir sušukome: ūžia! Bet jis

sako: ne, tai Pavlovskis ūžia .. . Mat, jie 1 
ten savo ūkio dalį vėdina . . .

Kovpakas nusispiovė ir vėl grįžo į šta
bą. Vyrams išmonė patiko. Per kiauras 
naktis įvairiuose kaimo galuose juokda
riai šaukdavo:

— Ūžia...
— Kas, lėktuvas? — neva rimtai 

klausdavo iš kiemų.
— Ne, Pavlovskis ūžia, — atsakyda

vo plepys, eidamas toliau ir paskui ki
toje kuopoje kartodamas tą patį.

IX
Ilgiau užsitęsusio stovyklavimo metu 

aš ėmiau arčiau susipažinti su dalinio 
vidaus gyvenimu, jo žmonėmis, organi
zacija bei morale. Ėmiau stebėti ir aiš
kintis varomąsias jėgas, cementuojan
čias tą pajėgii dideliems darbams kolek
tyvą. Ypatingai mane nustebino žmonių 
tarpusavio santykiai, jų moralinės nor
mos, gal būt, primityvios bei suprastin
tos, Tačiau labai veiksmingos, originalios 
ir savitos. Jos buvo pagrįstos didžiu tei
singumu bei sąžiningumu, žmogaus ver
tinimu pagal tiesiogines, aiškias bei 
griežtas savybes: drąsumą, ištvermingu
mą, draugiška solidarumą, nuovoką bei 
išmoningumą. Čia nebuvo vietos pasalū
nams, žiauriai buvo išjuokiami bailiai, 
baudžiami apgavikai ir aplamai nesą
žiningi žmonės. Tai buvo kolektyvas be 
veltėdžių. Negailestingai buvo naikina
mas melas — vidutiškumo skydas nuo 
gyveninio sunkumų, ir apgaule — prie
vartos palydovas.

Aš visiškai nežinau, kaip kūrėsi, ko
kiomis gyvenimo formomis nutekėjo ap
supto Leningrado darbas, buitis ir karei
viškas žygis, ,bet kažkodėl esu įsitikinęs, 
kad leningradiečių veikimo normos, mo
ralės kodeksas buvo labai artimas mūsų 
reiklumui patiems sau, nors šiaip išvir
šinės mūsų gyvenimo sąlygos buvo visai 
skirtingos. Badauti mums tekdavo gana 
retai, tik kraštutiniausiu padėčių atve
ju, kada vokiečiai mesdavo prieš mus 
stambias baudžiamąsias ekspedicijas; o 
jei ir badaudavome, tai nesistematingai. 
Visą laiką kariavome žygiuodami, ir vi
sa mūsų taktika buvo grindžiama tuo, 
kad, negindami teritorijos, mes nepa
liaujamai puldinėdavome priešą. Takti
kos branduolys — niekada neleisti, kad 
priešas galėtų jus blokuoti. Bet kai aš 
ieškau panašumo, tai man kartais atro
do, kad mes buvome klajojantieji po Uk
rainos, Lenkijos ir Baltarusijos plotus 
leningradiečiai. Kažkokie nematomi siū
lai jungė mus, kaip blykstelėjusi žvilgs
nyje mintis sujungia vienminčius, pasi
ryžusius mirti, bet nepasiduoti priešui. 
Ir ne tik nepasiduoti, ir ne tiktai mirti, 
bet ir skleisti priešo eilėse nerimą bei 
mirtį.

Per vienerius kovos metus dalinyje nu
sistovėjo elgimosi taisyklės, tradicijos, 
papročiai bei apeigos. Štai viena jų.

1942 m. pavasarį dalinio vadui Kov- 
pakui buvo pripažintas Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardas. Kaip bitės darbininkės 
motinėlę, saugojo dalinio veteranai aukš- | 
tojo vado titulo garbę. Ypatinga prasmė 
ir reikšmė triško iš jo įvestos po to bu- 
'dėjimo perdavimo apeigos. Kasdien va
kare, be penkiolikos šeštą, prie štabo ar
tindavosi senasis ir naujasis budėtojai 
ir, pasišnibždėję su Bazima, pranešda
vo jam raštu visos paros dalinio gyveni
mo smulkmenas. Po to pasitraukdavo į 
šalį ir laukdavo-. Bazima dirbo toliau, 
retkarčiais žvilgterdamas į laikrodį, ap
skritą svogūną, visada gulėjusį prieš jį 
ant stalo. Be vienos minutės šeštą jis nu
siimdavo akinius ir duodavo akimis žen
klą budėtojams. Perduodantis budėjimą 
žengdavo kelis žingsnius į Kovpaką ir 
'garsiai sukomanduodavo:

— Daliny, ramiai! Drauge dalinio va- 
kle, Tarybų Sąjungos Didvyri... — ir 
ryškiai raportavo budėjimo perdavimą.

Paskui jį kartodavo iškaltus raporto 
žodžius priimantysis budėjimą. Reikėjo 
tik pažvelgti į rimtus veidus senių: Se
nio Šalčio, Bazimos, Velaso, arba į ryšio 
berniūkščius, visada besisukinėjusius 
štabe — sulig komanda “ramiai” visi 
sustingdavo. O ir patsai Kovpakas, — 
jis ne paprastai atlikinėjo vieną savo ta
rybinių pareigų, jis atlikinėjo šventąją 
apeigą. ~

(Daugiau bus.)

(ŽINELĖS)
Pas Respublikos 
Tekstilininkus

Fabrikas “Punane Koit” 
įvykdė praėjusių metų pla
ną 163 procentais ir davė 
apie 6 milijonus rublių vir- 
šumplaninės ekonomijos. 
Šiais metais fabrike paruoš
tos priemonės gamybos cik
lui sutrumpinti. Spartesnė 
žaliavos bei pagamintos 
produkcijos apyvarta atpa
laiduos valstybei 550 tūks
tančių rublių.

Trikotažo fabrike “Ma
rat” gamybos ciklo sutrum
pinimas atpalaiduos 400 
tūkstančių rublių.

Respublikos tekstilės 
pramonė 1948 metais davė 
tiek produkcijos, kiek buvo 
jos išleista per dvejus su 
puse pokarinių metų. Tek
stilininkai sutaupė 20 mili
jonų rublių ir pasiekė ga
mybos lygį, užplanuotą 1950 
metams.

1949 metais produkcijos 
išleidimas, palyginti su 
praėjusiais metais, padidės 
20 procentų.
Saaremaa Saloje

Prieš 30 metų buržuazi
nė Estijos vyriausybė išlei
do įsakymą, kuriuo visi sa
lų gyventojai mobilizuoja
mi kovai su jaunąja Rusi
jos Tarybų Respublika. Bet

5,000 Kilometrų 
Automobiliniu Keliu

Šiais metais bendras Es
tijos TSR miestų ir tarp
miestinių autobusų linijų il
gis prašoko prieškarinį ir 
pasiekė per penkis tūkstan
čius kilometrų. % K
Naujos Bibliotekos

Plinta respublikoj biblio
tekų tinklas. Naujos biblio
tekos ir skaityklos atidaro
mos kolektyviniuose ūkiuo
se, liaudies namuose, prie 
gamyklų klubų.

Greit auga bibliotekų 
skaičius kaimo vietovėse. 
Artimiausiu laiku po dvi 
naujas bibliotekas bus 
įsteigta Jarvamaa, Viljan- 
dimaa ir Virumaa. Viru- 
maa apskrityje atidaroma 
šešios skaityklos.

Taline, Tartu, Narvoje ir 
skalyno baseine organizuo
jami miestų bibliotekų fili
alai. Viso Estijoje šiais me
tais bus atidaryta 19 naujų 
bibliotekų.
Grožinė Literatūra 
Vaikams

Per Ii949 metus Respubli
kos leidykla “Grožinė lite
ratūra” išleidžia estų kalba 
vaikams apie 60 knygų -pa
sakų, eilėraščių rinkinių, 
pasakojimų, apybraižų ir 
apysakų, kurių bendras ti
ražas 437 tūkstančiai eg

zempliorių.
Artimiausiu laiku iš spau

dos išeis: A. M. Gorkio pa
sakojimų rinkinys, L. N. 
Tolstojaus pasakojimai vai
kams, A. S. Puškino “Pa
saka apie žvejį ir žuvytę”, 
“TSRS tautų pasakos.”

Jaunieji Estijos skaityto
jai gimtąja kalba galės su
sipažinti su A. .Barto eilė
raščiais apie Maskvą, su ža
vinčia Levo Kasilio apysa
ka “Didysis atsispyrimas”, 
A. Gaidaro knygomis “Mo
kykla” ir “Tolimos šalys.”
13-tai Dainų šventei

Aktyviai ruošiasi 13-tai 
Dainų šventei respublikos 
saviveiklos orkestrai. Prie 
Centrinių liaudies kūrybos 
namų sukurta dūdų orkes
trų sekcija.

Be to, organizuotos re- 
guliarinės radijo transliaci
jos, skirtos orkestrų pasi
ruošimui 13-tai Dainų 
Šventei.

Šių metų liepos mėnesį 
Piarnu mieste įvyks apskri
ties Dainų Šventė, per ku
rią kartu su chorais pasi
rodys ir geriausieji dūdų 
orkestrai.

Nušnekėjo apie Atom- 
Bombą

Chattanooga, Tenn. — 
Amerikos oro jėgų sekreto
rius Stuart Symington čia 
nukalbėjo, būk atominė 
bomba esanti “jėga taikai 
palaikyti.“

Kontraktorius Statė Namus 
Ir Sykiu Plėšikavo

Toronto, Kanada.— Na
mų statymo kontraktorius 
Clyde A. Buhr darė $50,- 
000 biznį per metus. Bet to 
jam neužteko. Buhr taipgi 
plėšė bankus, klastingais

Pirmiau Buhr buvo įka- 
čekiais traukė sau pinigus, 
vogė deimantus ir kitus 
brangumynus iš privačių 
namų Kanadoj ir Jungtinė
se Valstijose, kaip jis da
bar prisipažino teisme.

Vien Nassau apskrityje, 
prie New Yorko, jis išplėšė 
$100,000.
lintas Saleme, Oregono val
stijoje, bet pabėgo iš kalė
jimo. .

Guatemalos Sukilime
Žuvo iki 300 Žmonių

Guatemala. — Šio krašto 
prezidentas Juan J. Areva
lo paskelbė, kad jam ištiki
ma kariuomenė jau nųslo*- 
pino sukilusius armijos jun
ginius.

’Per kautynes užmušta i- 
ki 300 žmonių iš abiejų pu
sių. Valdžia atsišaukė, kad 
civiliniai sukilimo dalyviai 
suneštų jai ginklus.

Guatemala yra Centrali- 
nės Amerikos respublika.

*

Hawaju salose įsikūrė 
fašistų šaika, kuri vadinasi 
“IMUA”.

valstiečiai nepanoro kariau
ti prieš savo brolius ir su
kilo. Nepaisant didvyriško 
pasipriešinimo, baudžiamo
ji kariuomenė pasmaugė 
liaudies sukilimą.

1940 metų vasarą išsipil
dė darbo liaudies svajonės. 
Estijos darbo žmonės nu
vertė piatsinę vyriausybę ir 
įkūrė* Tarybų valdžią. Salų 
valstiečiai gavo tūkstančius 
hektarų žemės; Tarybų 
valdžia padėjo jiems įsigyti 
inventoriaus, gyvulių. Buvo 
atkurta svarbiausioji salų 
ūkio šaka — žvejyba. Su
organizuota vienuolika žu- 
vavimo draugijų. 500 vals
tiečių ūkių gavo elektros 
šviesą. Saloje veikia 39 
Liaudies namai, Kultūros 
namai, 43 bibliotekos, teat
ras, du kinoteatrai, 64 mo
kyklos.

1947 metais salos valstie
čiai ir žvejai stojo į kolek
tyvinių ūkių kelią. Suorga
nizuota 12 žemės ūkio arte
lių ir 2 žuvavimo kolekty
viniai ūkiai. Jau pernykš
čiais metais kolektyvinio ū- 
kio valstiečiai pasiekė der
lingumo lygį, numatytą 
1950 metams.
“Mičiurininės Dienos” 
Respublikoje

Tarybų Estijos kolektyvi
nių ūkių ir individualiniai 
valstiečiai itin susidomėję 
didžiojo gamtos pertvarky
tojo Ivano Mičiurino gyve
nimu bei veikla. Haapsalu 
apskrityje “Mičiurininėmis 
dienomis” buvo padaryta 
apie 120 pranešimų ir pas
kaitų Mičiurino ir Lysenko 
mokslo ir jo praktinio pri
taikymo temomis.

Viljandi, Valgos ir kitose 
apskrityse įvyko susitiki
mai - pasikalbėjimai su Es
tijos mičiurininkais-bandy- 
tojais, kurie daugelį metų 
dirba Mičiurino metodu.

“Mičiurininėse dienose” 
aktyviai dalyvavo respubli
kos mokslininkai, moksli
niai darbuotojai, dėstytojai 
ir studentai. Olustverės lau
kininkystės technikumas, 
Viljahdimaa mieste suorga
nizavo parodą, ciklą paskai
tų ir pranešimų.

Visoj respublikoj paskai
tos, pranešimai ir pasikal
bėjimai praėjo su dideliu 
pasisekimu.

ŽINAI, KAD 5c NUPIRKS 
£ana elektros skustis 
kasdien per 4 metus?

5c NUPERKA GANA 
ELEKTROS jum 35 
valandas palaikyti 
puikų šaldymą

CON EDISON TURI DAUGIAU KAIP 30,000 DARBININKŲ 
Bet kiekvienam darbininkui atsieina po penkis šėrininkus... 
viso 154,000. Tiktai mokėdamas žmoniškus dividendus, ' Con 
Edison tegali patraukti šėrininkų pinigus, kad galėtų įsigyti 
naujovinius įrengimus, kurių reikia gaminimui daugiau elektros 
ir geso žemomis kainomis. 7. štai kodėl tinkamos kainos elekt
rai ir gesui yra geras biznis visiem... naudotojui, darbi

ninkui ir šėrininkui.

CO NS O LID AT E DEDISONS Y S T E M -
' . ,C..'

Your bi^t lniy~-declri(<ity and ^asYour b^t buy-

4 pusi.*—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Liepęs 27, 1949



ALDLD Reikalai
f •

ATLIKITE SAVO PAREIGĄ
Centro Komitetas pratęsė 

duoklių pasimokėjimą iki 1 
d. spalių (Oct.). Prašome 
nelaukti paskutinių dienų, bet 
tuojau pasimokėti jūsų duo
kles, kurie dar nemokėjote už 
1949 metus.

Knyga spaudoj, žurnalą 
reikia išleisti laiku. Visa tai 
reikalauja pinigų.

Knyga ir Žurnalas

skaitąs, pre lekcijas, bizniškus 
parengimus, kaip tai pikni
kus vasaros laiku ir svetai
nėse žiemos laiku.

Yra 80 Garbės Kuopų

Pirmiau buvo paskelbta 77 
garbės kuopos. Prie jų prisi
dėjo dar sekamos: 48 kp., 
Mahanoj City; 73 kp., Sum- 
merlee ir 212 kp., Bayonne. 
Reiškia, viso yra 80 garbės 
kuopų.

Šių metų bus gera lengvo 
pasiskaitymo knyga Petro 
Cvirkos Apysakos. Petras 
Cvirka buvo vienas iš žymių
jų Lietuvos rašytojų. J šią 
knygą įeina jo apysakos tū
los net iš baudžiavos laikų, 
Pirmojo Pasaulinio Karo, ka
da kaizerininkai viešpatavo 
Lietuvoj, iš Smetonos fašisti
nio režimo ir Antro Pasauli
nio Karo. Knyga skaitysis 
lengvai. Laisvės spaustuvė 
skuba ją pagaminti iki ru
dens.

žurnalo “šviesos” No. 3 jau 
spaudoje. Jeigu kuris narys 
pakeitėte savo gyvenimo vie
tą po to, kaip išėjo “Šviesos” 
No. 2, tai tuojau praneškite j 
centrą.

Duoda Dovanas už 
Naujus Narius

LLD Suvažiavimas 
Kanados Kuopų

Kanadoj lietuviai gražiai 
veikia per Lietuvių Literatū- 
ios Draugijos kuopas. Ka
dangi tai kita valstybė, kur 
liaudis turi skirtingų pro
blemų nuo Jungtjnių Valsti
jų, tai ten turime LLD Kana
dos Veikiantį Komitetą, ku
rio sekretoriaus pareigas ei
na J. LeseviČius.

Drg. LeseviČius pranešė, 
kad Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos Kanadoje 
turės šiemet suvažiavimą. Su
važiavimas įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį, 3 ir 4 dd. rug
sėjo, Toronto mieste. Linki
me kanadiečiams sėkmingo 
suvažiavimo.

Ačiū už Aukas!

Platinkite Brošiūras
I

Kanadiečiai išleido labai 
laiku gerą brošiūrą: “Ar Yra 
Galima Taika?” Jos platini
mui išsiuntinėjo ir LLD kuo
poms. Platinkite brošiūrą. 
Jeigu jums neparanku atsi
teisti su kanadiečiais, tai ga
lite pinigus prisiųsti į LLD 
centrą, o mes jiems persiu
sime.

Dienraštis Laisvė išleido 
brošiūrą “Kinija Žengia į 
Laisvę.” Tai labai svarbus 
klausimas. Kinijos liaudies 
laimėjimai vienus džiugina, o 
kiti pykčiu nesitveria. Mū
sų pareiga kuoplačiausiai su
pažindinti lietuvius su Kini
ja ir ten einančiomis kovo
mis.

Nominacijos

Dabar eina nominacijos vei
kėjų į kandidatus Centro Ko
mitetai! 1950-1951 metams. 
Kuopų valdybos privalo su
šaukti skaitlingesnius susirin
kimus ir atlikti nominacijas. 
Blanka su nominuotų surašo į 
centrą turi būti grąžinta iki 
25 d. rugpjūčio.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y.

Mahanoy City, Pa.

Bridgeport, Conn.
Smarkiai Rengiasi 
Prie Dainų Dienos

Liepos 31 d. Lietuvių Dar
že, Waterbury, Conn., įvyks
ta Dainų Diena. Dalyvauja 
“Sietynas,” iš Newark,. N. J., 
“Aidas,” Brooklyn, N. , Y., 
“Laisvės” choras, Hartfordo, 
ir “Vilijos,” Waterburio. Bus 
gera programa ir smagus pa- 
žmonys. Bridgeportiečiai ren
giasi didžiuliu busti ir taip 
sau mašinomis dalyvauti. Bu
šas išeis nuo Lietuvių salės, 
407 Lafayette St., 1 vai. die
ną. Dar vietų yra buse. 
Norintieji važiuoti busti, ma
tykite komisiją, arba šaukite 
5-2381.

J. J. Mockaitis.

Philadelphia, Pa.
SERGA

Serga Ona Kavaliauskienė, 
laidotuvių direktoriaus Juozo 
Kavaliausko žmona, 1601 So. 
2nd St. Liepos 20 d. turėjo 
sunkią operaciją šv. Juozapo 
ligoninėj. Linkiu Onai grei
tai susveikti.

★
MIRĖ

LLD 6-tos Apskrities, Phi- 
ladelphijos srities sekretorius 
P, Puodis pranešė, kad jų ko
mitetas plačiai diskusavo 
Draugijos reikalus. Nutarė 
suteikti dovanų $5 tai kuopai 
savo apskrityje, kuri gaus 
daugiausiai naujų narių.

Svarstė ir bendrą kuopų ' 
veiklą. Apskritis ragina visas ! 
kuopas ruošti prakalbas, pa-

Pastaruoju laiku į Apšvie
tus Fondą gavome aukų nuo: 
LLD 10 Kp., Phila., per J. 
A. Bekampį $4. LLD 18J 
Kp. nariai, Wilmerding, SU- 
aukavo per,, J. Piontką $2. 
Jonas Gužas, Brooklyn, N. Y. 
paaukavo $2. Visiems ta
riame širdingai ačiū! Prašo
me ir ateityje nepamiršti kul
tūros ir apšvietos reikalų.

CHARLES J. ROMAN

LLD 104 kp. rengia pikniką 
31 d. liepos (July), pas St. 
Kuržinską. Prasidės po pietų 
ir tęsis iki nusibos.

Brangūs draugai ir draugės, 
prašome visus atsilankyti ant 
šio pikniko, kol oras mums 
dar pavėlina susieiti ir pasi
linksminti.

Gaspadines rengia gardų 
valgymą, taipgi bus ir gar
daus gėrimo, maenaus ir sal
daus.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Vieta jau žinoma. Iš Maha- 
noyaus ant Park Place kelio. 
Prašome atvažiuoti.

Rengimo Komisija.

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 šaltas vanduo, 
steam heat ir refrigerators, su. pri- 
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 žemės, 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)

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.'
Specialistai Pritaikymui 

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

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
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.

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

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

........................ I

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY • 
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Birželio 27 d. mirė Juozas 
Dangoveckis, 59 metų, gyve
no 2558 N. 5th St. ‘ Palai
dotas šv. Kryžiaus kapinėse, 
liepos 1 d Liudesyj lieka 
žmona Uršulė, sūnus Juozas 
ir duktė Vanda.

Velionis Juozas šion šalin 
atvyko 1912 metais, iš Var
nių miesto, Telšių apskrities. 
Buvo pažangus žmogus, skai
tė Laisvę nuo dienos atvykimo 
iki mirties; rėmė darbininkų 
veiklą piniginiai ir lankyda
vo jų pramogas, niekad ne- 
apleisdavo Laisvės piknikų. 
Nors buvo verslininkas — gė
rimų užeigos savininkas, bet 
darbininkų organizacinė vei
kla jam visuomet buvo ar
čiausia prie širdies.

Birželio menesį mirė Pauli
na Buznikienė, 50 metų, gy
veno 203 Fulton St. Palai
dota Šv. Kryžiaus kapinėse, 
liepos 2 d. Liūdinčios lieka 
dukterys Regina ir Dolores.

Liepos 2 d. mirė Antanas 
Jankauskas, 78 metų, gyveno 
228 Mountain St. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, liepos 
6 d. Liūdesy j lieka žmona 
Kastancija, dukterys Kastan
cija ir Ona? sūnai Antanas ir 
Pranas.

Liepos 3 d. mirė Romanas 
Benderis, 57 metų, gyveno 
913 N. Bodine St. Palaido
tas Oakland kapinėse, liepos 
6 d. Liudesyj lieka žmona 
Marijona, 4 sūnai ir 3 dukte
rys.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Kavaliauskas. S. V. R.

Broadway, S. Boston, Mass.
Privalumas dalyvauti vi

siems, turintiems reikalą su 
atsibuvusiu “Laisvės” pikni
ku, dėl galutinos atskaitos ir 
visų komitetų nariams šių or
ganizacijų: Lietuvių Litera
tūros Draugijos 7-tos apskri
ties; Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo l-mos apskrities; 
Lietuvių Moterų Sąryšio; 
Lietuvių Meno Sąjungos ir 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos.

Šis praplėstas posėdis svars
tys labai svarbius klausimus 
tu o j autinių reikalų ryšyje su 
dienraščio “Laisvės” 30 metų 
jubiliejum ateinantį rudenį ir 
kitus svarbius klausimus, lie
čiančius pažangiųjų lietuvių 
judėjimą mūsų apylinkėje ir 
toliau.

CKuomet reikia suvažiuoti 
atlikimui svarbių darbų, tai 
lai nieks nuo to mūs nesu
laiko. Naminius darbus at
liks kiti, o kur yra platūs vi
suomeniški darbai, tai reikia 
visiems komitetų nariams su
važiuoti ir šiaip veikėjams 
dalyvauti, tuomet neužbaig
tus darbus užbaigsime ir bū
siančiai veiklai tarimus pada
rysime, ir žiūrėsime, kad vis
ką gyvenimai! įrekorduoti. 
Visi susidomėkime šio šauki
mo svarbumu.

Suvažiavimo šaukimo 
Komisija:

V. Taraškiene!
J. M. Karsonas.

Bridgeport, Conn.
SVARBI KONFERENCIJA
Šį penktadienį, liepos 29 d., 

vakare, įvyks labai svarbi 
People’s Party konferencija. 
Konferencijos vieta 187 Fair- 
field Ave.

Šaukiami visi dirbantieji ir 
nedirbantieji dalyvauti. Kon
ferencija paremta demokra
tiškais principais.

Socialistai, demokratai ir 
republikonai nieko nedaro dėl 
bedarbių dabartiniu krizės 
laiku. Mūsų majoras neva
žiavo į Washingtoną reika

Boston, Mass.
Visoms Šios Ajjylinkes Orga

nizacijoms ir Draugams
Liepos 17-tą dieną buvo 

šauktas platus posėdis pada
rymui atskaitos iš atsibuvusio 
“Laisvės” pikniko liepos 3 d., 
Maynard, Mass. Bet nors su
važiavo draugai ir draugės iš 
visur, tačiau galutinos atskai
tos negalima buvo padaryti, 
kadangi nepribuvo patys 
svarbiausieji žmonės, nuo ku
rių daugiausia priklausė at
skaitos sudarymas.

Suprasta, kad draugai buvo 
labai svarbiomis pareigomis 
užimti vietiniam piknike ir 
negalėjo pribūti į posėdį.

Todėl posėdyje buvo atlik
ta tik tas, kas galima buvo 
atlikti.

Išmokėtos tūlos bilos, ku
rių ant toliau negalima buvo 
atidėlioti.

Nutarta įgalioti dd. V. Ta- 
raškienė nuo Moterų Sąryšio 
ir J. M. Karsonas nuo LLD 
7-tos apskrities, šaukti platų 
posėdį šeštadienį, liepos 30 
d., kaip 3 vai. po pietų, 318

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

sirasti butą, turėtų padėti. 
Tas pats su darbu. Jei ži
nai kur galima darba surasti, 
pasiųsk ten naujakurį. Jei 
pats gali suteikti darbą, su
teik. Padėk susikalbėti su 
samdytoju. 'Gavusiam darbą 
patark įstoti į darbo uniją.

★ ★ ★
Ar tai reiškia išsižadėjimą 

savo įsitikinimų, idėjų? Ne
reiškia. Neigi Teikia reika
lauti. kad naujakuris pakeis
tų savo pažiūras, jeigu nori 
jūsų pagalbos. Tokios sąly
gos nereikia statyti.

★ ★
Vincas Rastenis, Dirvos re

daktorius, susirado naują 
Maižiešių. Jo pavardė" yra 
Joseph L. Morse, stambus ka
pitalistas. Morse paskelbė 
savo planą bolševikų išnaiki
nimui ir Rastenis tuo planu 
susižavėjo. '

Planas visiškai paprastas: 
Amerika turi pasiųsti į Tary
bų žemę tiek šnipų, jog jie 
iš vidaus bolševizmą susprog
dintų. (Dirva, liepos 22 d.)

Su Morse planu ir Rastenio 
protu nelaimė tik tame ,kad 
bolševikai skaitomi tokiais 
kvailiais, jog jie gražiai ran
kas susidėję sėdės, kai mūsų 
pasiųsti šnipai ten po jų ko
jomis žemę raus.

< Chicagos kunigų Draugas 
(liepos 22 d.) . skundžiasi:
“Susilpnėjo -partizanų veikla 
pabaltyje.” Girdi, “didesnės 
partizanų grupęs išsisklai
džiusios, nes neteko vilties su
silaukti iš užsienio pagalbos.”

Betgi Chicagos menševikų 
gazieta (Naujienos, liepos 23 
d.) šaukia: “Lietuvoje 28,000 
partizanų.” Girdi, jie “turį 
lengvuosius tankus, minsvai- 
džius ir patrankas...”

Tai tikras Grigaičio vais
ia as ! „

, * * *
Šimutis sako savo informa

cijas gavęs per* Švediją, o 
Grigaitis per Vokietiją. ”

Kas nors menkiaųsį supra
timą turi apie padėtį Lietuvo
je, Latvijoj ir Estijoje, tas ži
no, kad tas Grigaičio vaiskas 
yra' vienas didelis melas.

Redakcijos Atsakymai
Viską Žinančiai, Brooklyn, 

N. Y.—Jūsų patyrimai Great 
Necke rašyti paišeliu, beveik 
neįskaitomi. Antra, nepaduo- 
date savo tikros pavardės, 
tuo būdu nežinome, kas per 
viena esate. Ačiū už rašinė
jimą, bet negalėsime sunau
doti.

lauti paramos bedarbiams, 
nieko nesako siuvamų maši
nų pramonės bosams, kad tai
kytus! su streikieriais dėlei 
užbaigimo streiko. Ir daug 
kitų mums svarbių reikalų 
išgirsite šioje konferencijoje. 
Joje bus gerų kalbėtojų.

Taip pat visiems pravartu 
žinoti, kad People’s Partija 
stato pilną tikietą į miesto 
valdybos rinkimus. .Kurie su
tinkate su šios partijos prin
cipais, galite užsirašyti pas 
jos prezidentą Oliver Arse
nault, dar ne per vėlu. Da
bar laikas parodyti partijos 
veiklumą. A. P. R.

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
kčiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.
32 pusk, kaina 20c.

Gera nuolaida platintojams.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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BES, TEL.
HY. 7-3681
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 27, 1949

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir Už prieinamą kainą, 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Laikinai Sustabdė 
Ryaną nuo Perėmimo 
Negry Lokalo

Valstijos vyriausias teisėjas 
Alfred V. Norton įsakė laiva- 
kroviu “karaliui” Joseph Ry
an laikinai susilaikyti nuo 
perėmimo International Long
shoremen’s Association 968-to 
Lokalo, kuris, didžiumoje, 
susideda iš negru narių.

Viršininko rūstybę lokalas 
užsitraukė vyriausia tuomi, 
kad protestavo prieš diskri
minaciją darbuose, reikalavo 
lygybės visiems nariams, taip
gi laiks nuo laiko paremdavo 
reikalavimus laivakroviams 
pagerinti darbo sąlygas. Ry- 
anas buvo įsakęs perimti lo
kalų jam patikimųjų viršinin
kų žinion, atstatydinti lokalo 
narių išrinktą vadovybę.

Gavrilovičius Sugrįžo 
Į Brooklyną

Gyvenas Staten Islande, o 
vėliau Otisville, N. Y., per 
arti dvejus metus, Leo Gavri
lovičius sugrįžo Brooklynan.

Ilgametis kriaučius unijistas 
ir organizacijų narys, karo 
laiku labai daug dirbęs Lietu
vos žmonių pagalbai Lietuvos 
žmonėms Drabužių Centre, 
Gavrilovičius pastaraisiais me
tais buvo prasišalinęs iš 
Brooklyno pataisyti savo 
sveikatą. Tas jam pilnai pa
vyko. Sugrįžo pasveikęs, 
gražiai atrodo, gerai jaučiasi. 
Tą jam užtikrina ir gydyto
jų liūdymai. Jeigu gyveni
mas bus tėviškas, jam dar 
teks gražiai pagyventi.

Primintina, kad pradžią sa
vo nesveikatos jam pagelbėjo 
atrasti Moterų Apšvietos Klu
bo suorganizuotasis X - pa
veikslų traukimas. O laiku 
pastebėtą nesveikatą pavyko 
ir prašalinti.

Pirmą progą gavęs, Gavri
lovičius atvyko atlankyti dien- j 
raščio Laisvės įstaigą. Dien
raštis, jo vadinamas Laisvu- 
tė, buvo jo artimiausiu drau
gu ir ryšiu su visu lietuviš
kuoju pasauliu' nesveikatos 
jam įsakytoje išvykoje tarp 
svetimųjų.

Aplinka ten, kur jis buvo, 
nepaprastai graži. Jis džiau
giasi turėjęs progą nesveika
tos mietu ilsėtis Otisvillės 
įstaigoje.

* --- ---

Važiuokite Kartu
Su Aidiečiais

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 31 d., Aido Choras išva
žiuos į Waterbury, Conn., kur 
įvyks Dainų Diena.

Pasinaudokite proga išva
žiuoti kartu su aidiečiais. Yra 
užsakytas didelis autobusas— 
užtikrinta sėdynės visiems. 
Smagu bus važiuoti per ža
liuojančius laukus ir gėrėtis 
gamtos vaizdais.

Autobusas išvažiuos 8:30 
ryto, nuo Laisvės namo. Ke
lionė į ten ir atgal tik $3.25.

Nepraleiskite progos!
H. F. .

PASAULINĖ PREMJERA ŠIANDIE!
20th Century-Fox su džiaugsmu perstato judamąjį paveiks
lą, kuris iššauks šypsą lūpose . . . linksmins akis . . . įdės 
dainą jūsų širdin!

žvaigždžiuoja

Loretta Young*
Kaipo Seselė Margaret iš Chicagos . .. pogrindiniais francūzų 

keliais ir nesuvaldomu džypsu!

Celeste Holm*
kaip Seselė Scolastica ... tenniso ex-čampionė ... dabar lošianti 

aukštais iki dangaus tikslais!

‘COME TO THE STABLE’
Dirigavo Henry Koster - Pagamino Samuel G. Engei 

Iš Clare Boothe Luce's apysakos.

RIVOLI B’way ir 49th Street

ALP Renka Parašus už 
Savo Kandidatus

Amerikos Darbo Partijos 
Klubai bus atdari kas vaka
rą šią savaitę. Priežastis: 
darbiečiai pradėjo energingą 
kampaniją surinkti juo dau
giausia parašų uždėjimui sa
vo kandidatų ant baloto vi
same mieste.

Arthur Schutzer, ALP se
kretorius šioje valstijoje, įspė
ja visus darbiečius ir gerus 
prieteliuš' skubiai pasidarbuo
ti, sakydamas:

“Pasitikiu, kad visi progre
syviai iš unijų, rendauninkų,

DIDYSIS KRIAUČIŲ PIKNIKAS
Didysis kriaučių piknikas 

įvyks jau šią savaitę, šešta
dienį, liepos 30 d., Dexter 
Park, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven. Pradžia 2 va
landą po pietų.

Kaip paprasta kas metai, 
dirbtuvių pirmininkams su 
komisijomis tenka didžiausius 
darbus atlikti. Turi kiek ga
lint platinti tikietus dirbtuvė
se ir kitose vietose. Taipgi 
jiems tenka parke prirengti 
stalus savo dirbtuvės darbinin
kams, su iškaba ant medžio 
šakos, su boso pavarde, jog 
čia baliavoja tos ar kitos 
dirbtuvės darbininkai, kad 
ateinantieji piknikan matytų, 
prie kurio stalo jų laukia su 
užkandžiais ir gėrimais.

Praėjusiais visais metais 
lietuviškų dirbtuvių bosai pri
sidėdavo prie kriaučių pikni
ko, nupirkdami savo darbi
ninkams pikniko tikietus, o 
prie jų stalo su valgiais ir gė
rimais prisidėdavo. Bet da
bar iš tūlų boselių girdisi, kad 
jie negalį nieko prisidėti prie 
pikniko ir negalį net piknike 
dalyvauti.

Teisybė, yra blogi laikai

Pikietuotoįai Sustabdė 
Streiklaužius

Keturiems šimtams pikie- 
tuotojų išėjus į pikieto liniją 
prie American Machine and 
Foundry Co., Brooklyne, pra
ėjusio pirmadienio rytą tūli 
skebai nebedrįso dirbtuvėn 
lįsti. Į masinį pikietą strei- 
kieriai išėjo sužinoję, kad 
penktadienio rytą, po didžia 
policijos sargyba, buvo pra
vesta šapon 14 streiklaužių.

Pirmadienio rytą prie ša- 
pos, 2nd Avė. ir 57th St., taip 
pat buvo didelė policijos sar
gyba,. bet skebų bepralindino 
tik 7. Streikieriai. pasiryžę 
pikietuoti iki paskutinis ske- 
bas bus pravytas ir streikas 
laimėtas.

Darbininkai, skaičiuje, 1,- 
300, randasi streike jau trys 
friėnėsiai.

Washin gtonas. — Kong
resas paskyrė $1,635,000,- 
000 karinėms medžiagoms 
supirkinėti.

pilietinių susiedijos ir broliš
kų organizacijų atliks savo 
užduotį šiame pirmajame 
svarbiame ALP bandyme šio
je kampanijoje — atliks savo 
užduotį pasidarbavimu su pe
ticijomis. Liko tik kelios die
nos tam būtiniausiam darbui. 
Raginu parašų rinkėjus tuo
jau kreiptis į ALP klubus sa
vo susiedijoje.”

Vyriausiais — viso mięsto 
skale — kandidatais yra kon- 
gresmanas Vito Marcantonio, 
Paul L. Ross, Minneola In
gersoll.

darbininkams, tad ir bosams 
nebėra tokie gerlaikiai, ko
kie buvo netolimoje praeity
je. Tačiau tūlus bosus nuo 
pikniko prilaikinėja politiniai 
išrokavimai. Lokale randasi 
mažytė grupelė, kuriai nepa
tinka dabartinė lokalo valdy
ba, tad ji mano bosus suor
ganizuoti prieš pikniką, per 
juos nupuldyti šapose pikniko 
ūpą, kad pakenkus piknikui, 
o tuomet būtų užmetimas val
dybai už nepavykusį pikniką.

Kas tokiems prieš pikniką 
organizatoriams patikėtų, la
bai klystų. Piknikas įvyks 
dar didesnis, negu kada nors 
buvo įvykęs, kadangi visi 
kriaučiai ir tūli bosai smar
kiai prie jo rengiasi, žadėda
mi savo darbininkams tikie
tus pirkti ir prie stalo prisi
dėti.

Ruoškimės visi ir visos da
lyvauti kriaučių piknike! 
Taipgi kviečiame ir ne kriau
čius brooklyniečius ir iš kitų 
kolonijų draugus ir drauges 
dalyvauti kriaučių piknike, su 
Brooklyno kriaučiais pabalia- į 
voti. J. S.

Po Didžiojo Laimėjimo, 
Kalėjimas

Du plėšikai sėkmingai bu
vo atlikę, šaunios auksoriaus 
krautuvės prie Fifth Avenue 
apiplėšimą New Yorke. Juo
du jau nešdinosi, maišėsi į 
minią praeivių nešini $368,- 
000 vertės grobio visokiais 
brangumynais. Ir gal būtų 
prasišalinę, jeigu ne batų 
krautuvės darbininkas, Willi
am Van Zandt. Jis vijosi 
plėšikus ir vieną pagavo taip 
vadinamuoju “flying tacklė” 
prilenkęs jį prie šaligatvio. O 
kitą, vėliau, policijos jau ap
šaudomą, praeiviai paguldė 
ant šaligatvio. Policijai teko 
tik pribaigti suėmimą.

Vienas sakėsi esąs Joseph' 
Quinn iš Seattle, o kitas Jo
seph Broderick iš Bostono.

Apiplėšinėti ir laimėti New 
Yorke pasidarė nelengvi. Bi
le kur gatvėse dabar taikosi 
jaunų vyrų, kurie, armijoje 
buvę lavinti kariškos prakti
kos, žino kaip ir turi spėkos 
sulaikyti plėšikus ar bent pri
laikyti iki pribūna policija.

------------------ -—(—

Drąsus Berniukas 
Išgelbėjo 2 Asmenis 
Nuo Prigėrimo

Motorinei valčiai apvirtus 
Jamaica Įlankoje ties Rock
away Beach 5 joje buvusieji 
asmenys, jaunuoliai, suvirto 
vandenin. Tai matęs, neto
liese irkline valtimi irstęsis 12 
metų berniukas Donald Heng- 
lein savo valčiukę pasuko pas 
nelaimės ištiktuosius ir jam 
pavyko du iš jų išgelbėti, pa
dėti jiems įlipti į jo valtį.. Ki
ti trys greit* paskendo. Juos, 
mirusius, ištraukė vėliau.

Teisiamoji Sakosi Šion 
Padėliu Patekusi dėl 
Blogos Motinos ir Vyry

Liudydama už save teisme, 
kur ji teisiama kaipo žmog
žudė, Bronxe/i Mrs. Martha 
Beck sakė, kad ją, dar 10 
metų mergiščią, bandęs iš
prievartauti jos motinos bur- 
dingierius. Kad ji vėliau pa
našių • pasikėsinimų susitikusi 
daug, ir kad pirmasis to per
gyvenimas jai .esant 13-kos 
metų palikęs ją “išgązdinta, 
nedrąsia ir nėščia.”

Jos motina, kiek ji atsime
nanti, visuomet burdavosi su 
jos tėvu. O jin,ai, jauniausia 
iš 7 vaikų, buvusi nepapi»rs=> 
tai motinos sekiojama, perse
kiojama, ujama. Kiekvieną 
jos pamylėtą vaikiną jos jau
nystėje motina atbaidžiusi.

Kiti, kurių motina nespėjo 
atbaidyti, buvę neteisingi. Net 
jos oficialusis vyras Beck, 
jai prisistatęs jaunikaičiu. 
Tačiau vedybų su juomi va
karą atėjusi moteriškė su 4 
vaikais ir pareiškusi:

“Atėmei mano vyrą, atsi
imk ir mano vaikus.”

Kada moteriškė paliko vai
kus, ji maniusi, kad gal koks 
nesusipratimas, bet kuomet 
kambarin atėjo jos jaunave- 
dis Beck, vaikai metęsi prie 
jo, šaukdami: “daddy.”

Dėl motinos sekiojimų ir 
barimo ir dėl santykių su vy
rais, o gal ir dėl nebuvimo 
tų santykių, ji keliais atve
jais bandžiusi žudytis paim
dama piliukių miegui.

Su dabartiniu savo vyru 
Fernandez, kuris teisiamas 
sykiu su ja, Mrs. Beck susi
rašinėjimą per meilučkių klu
bą pradėjusi ne pati. Viena 
jos slaugių, šposaudama, var
dan jos parašiusi pirmą laiš
ką, bet laiškai nuo Fernandez 
pasirodę įdomūs, ji sumaniusi 
su juo palaikyti ryšius.

Mrs. Beck sakėsi dirbusi, 
per kelerius metus slauge, ku
ria tapusi ne iš savo, bet iš 
motinos noro. Vėliau buvusi 
Pensacola, Fla., dviejose ligo
ninėse slaugių prižiūrėtoja - 
viršininke.

Įdomu, kiek meilės ir aty- 
dos galėjo iš jos gauti ligo
niai ir kas, už ką tokio re
kordo moteriškei galėjo virši
ninkės vietą duoti? T-a.

New Yorkan atvyko porelė 
dviratininkų, Mr. ir Mrs. 
Audrey ir Phil Palaskes, ku
riuodu išvažiavusiu iš Den
verio liepos 19-tą, 1948 me
tais. Juodu apkeliavusiu 25 
valstijas. Planuoja baigti 
apkeliauti visas iki apie vi
durvasario 1950 metais. Dvi
račiais kelionė kainuojanti po 
apie $100 per mėnesį.
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modernines mados.

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

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

Social Service Darbo 
Unijos Valdyba 
Už Marcantonio

Amerikos Darbo Partijos 
komitetui pastačius kongres- 
maną Vito Marcantonio savo 
kandidatu į New York o ma
jorą, CIO Social Service Em
ployes Lokalo 19-to valdyba 
dėl to pareiškė, jog tai yra 
“istorinis žingsnis trečiosios 
partijos gyvenime l<Iew Yor- 
ko valstijoje ir visoje šalyje.”

Paskelbdama unijos tari
mą jos prezidentas Helen 
Mangold, greta kitko, sako:

“Parinkimas ant nepriklau
somo sleito vienatinio kon- 
gresmano, kuris be paliovos 
gynė darbininkų teises, stovė
jo veik vienas už atšaukimą 
Taft-Hartley akto... rodo, 
kad trečioji partija įsigijo 
reikiamosios galios pateikti 
savo programą žmonėms ir 
laimėti ant tos programos.”

Unija taip pat su ypatin
gu entuziazmu užgyrė kitus 
du kandidatus ant to paties 
tikieto. Vienu yra Benjamin 
J. Davis iš naujo išrinkimui į 
Miesto Tarybą, kurioje gynė 
visos šalies darbininkų rei
kalus. Kitu yra pačios unijos 
veiklus narys Ewart .Guinier, 
darbiečių statomas kandidatu 
į Manhattan prezidentą.

Lokalas turi savo eilėse virš 
4,500 narių, kurie, kaipo dir
bantieji labdarybės ir kitose 
visuomenės pagalbai darbo 
srityse, už vis labiau prama
to svarbą darbininkams prie
lankių įstatymų ir valdinin
kų. Jie mato, jog be savo 
atstovų darbo žmonės, vargo 
žmonės turi panešti dar dau
giau sunkumų ir kančių. Tad 
jų Žodis už išrinkimą darbo 
žmonių reikalų čampionų 
Marcantonio ir Davis, taipgi 
unijos darbuotojo Guinier tu
ri daug svorio.

Rami Dienelė
Liepos* 24-ta buvo viena iš 

geriausių ar bene geriausia 
šios vasaros diena piknikams, 
pobūviams pajūriuose ar bile 
kur, kad ir namie, šiltas, bet 
ne per karštas ir ne šutrus 
oras leido visiems atsipeikė
ti iš nuovargio, šilimos buvo 
87 laipsniai, drėgmės tik 66 
nuošimčiai.
• .............      "‘I’

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
„ , , ji—2 dienomValandos. į g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
z Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 
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GERI PIETOS!
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.

Daug Nelaimią
Ant Vandeni]

Apvirtus . žėgliniam 18-kos 
pėdų laivukui. ties Manhattan 
Beach, Brooklyne,_ suvirto 
vandenin jo vairuotojai Ar
thur Greenspan ir Norman 
Blackman, brooklyniečiai. Ta
čiau juodviem pavyko išsilai
kyti ant vandens paviršiaus 
įsikabinus apvirtusio laivuko 
kraštų iki pribuvo policija, 
kuri savo valtimi juodu par
vežė prieplaukom

Nukritęs ar nušokęs nuo 
liepto į East River prigėrė 
Nicholas Quinn, newyorkietis, 
ligonis, buvęs Welfare Island 
ligoninėje. šokęs jį gelbėti 
policistas George Mueller jį 
ištraukė iš, vandens, bet jau 
nebeatgaivino. Patsai policis
tas susižeidė į akmenis.

★
Baysidietis Harley Weston 

Wood, 43 metų, artistas, pri
gėrė Canandaigua ežere gel
bėdamas savo dukrytę, išvir
tusią iš valties. Kūdikį jam 
pavyko pagauti ir iškelti virš 
vandens, bet pats paskendo. 
Kūdikį išgelbėjo ten pat irs
tėsi kiti du asmenys.

Įkritęs ar įšokęs į East Ri
ver ties Jefferson St. prigėrė 
James Wade, 64 metų, gy
venęs ant Bowery.

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

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

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

(Į kitus miestus nesiunciame)

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

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

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

71TDD’C RAD 411 GRAND STREET 
/jL I I 0 DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas TPIPT T7VTCTO1V
EVergreen 4-7729 JL JLj JLj JLu ▼ JLO1 VJl 1
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI • , 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DDEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Liepos 27, 1949

Darbiečiai Padeda 
Streikieriams

Vietinis Amerikos Darbo 
Partijos klubas atėjo talkon 
streikuojantiems B. F. Curry 
Chevrolet Ine. darbininkams, 
kurių streikas jau tęsiasi tre
čia savaitė.

Bloko ilgio linijoje ties ša- 
pa, 3300 Broadway, New 
Yorke, leidžia pikietuoti tik 
šešiems, teikiant policijos sar
gybą iš Jersey importuotiems 
streiklaužiams ir vietiniams 
skebams.

Streikas prasidėjo, sako 
darbininkai, dėl to, kad fir
ma netoliese atsidarė skyrių 
po kitu vardu ir, ten perkel- 
dinėdama darbą, atsisakė su 
unijistais derėtis, ėmė atlei
dinėti iš darbo.

Gerard Graham Dennis, 29 
metų, kuris pasigirdamas pri
sipažino per 14 metų vagišia
vęs ir. papuolęs bėdon tik 
tuomet, kuomet pradėjo su
kintis ten, kur galima daug 
ko rasti — po turtuolių na
mus — tapo nuteistas 18 me- y 
tų iki gyvos galvos kalėti.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fomišiuotas 

kambarys vyrui ar moteriškei. Yra 
visi moderniniai įrengimai. Patogus 
privažiavimas. Prašome kreiptis: 
Frank Cernevičius, 57-23 63rd St., 
Maspeth, L. I., N. Y. (170-171)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: t 1— B vakare

Penktadieniais uždaryta
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