
Rooseveltienė ir kardinolas.
Popiežius apsigavo.
Thomas Mann.
Reikalavo, bet nepriima, kai
Abudu susirgo. [gavo.

Rašo A. BIMBA

Komercinėje spaudoje eina 
smarkios diskusijos apie po
nią Rooseveltienę ir kardino
lą Spellmaną.

Kardinolas ant Rooseveltie- 
nės negražiai užsipuolė. Pa
smerkė ją už tai, kad ji prie
šinga valdžios pinigą skyri
mui privatiškoms mokykloms. 
Tas paliečia parapijines mo
kyklas. Labai užsirūstino 
katalikų bažnyčios karštoji 
galva.

★ ★ ★
Tiesa yra Rooseveltienės 

pusėje. Privatiškos mokyklos 
turi būti privatiskai ir palai
komos. Valdžios pinigais ga
li būti finansuojamos tiktai 
viešosios mokyklos, kurių du
rys atdaros visiems vaikams.

Rooseveltienė susilaukė 
daug užtarėjų. Ant jos užsi
puolimas tik daugiau sukels 
Amerikos žmones prieš kleri
kalų organizaciją.

★ ★ ★
Popiežius ttiri daug vargo 

su savo eksfcomunikacija. Vi
sur žmonės stebisi ir smerkia 
jo žygį. Jis pamiršo, kad jis 
gyvena jau dvidešimtame 
Šimtmetyje, o. ne viduramžių 
laikais.

Vatikano organas “Osser- 
vatore Romano” pradėjo po
piežiaus dekretą ryškinti. Po
piežius, girdi, negąsdina pe
kla tų katalikų, kurie remia 
komunizmą, bet nepritaria jo 
doktrinai. Balsuojantieji už 
komunistų kandidatus taipgi 
nepaeina po popiežiaus baus
me.

Juo toliau, tuo darosi aiš
kiau, kad Vatikano galva 
smarkiai apsigavo. Neklai
dingasis labai suklydo!

Lenkijos vyriausybė irgi už
draudė kunigams pildyti po
piežiaus ekskomunikaciją. Ten 
irgi prasidės sukilimas prieš 
Vatikano kišimąsi į Lenkijos 
vidinius reikalus.

Popiežius pastatė kunigus 
prieš pasirinkimą: su savo 
žmonėmis ir savo kraštu, ar 
su Vatikanu? Su Vatikanu 
nuvažiuos tik vienas kitas.

Popiežius neteks daug pa
sekėju. suskaldys katalikų 
bažnyčią.

1933 metais žymusis vokie
čių tautos rašytojas Thomas 
Maiin pabėgo iš Vokietijos. 
Negalėjo jis pakęsti hitleriz-' 
mo.

Dabar Thomas Mann su
grįžo Vokietijon j svečius pir
mu kartu nuo 1933 metų. Vi
sur jį iškilmingai priėmė ir 
karštai sveikino.

Mannui buvo bandyta įkal
bėti. kad jis nė kojos nekel
tų į rytinę zoną. Bet jis pa
tarėjų nepaklausė ir pasiel
gė taip, kaip nuoširdus libe
ralas ir humanistas turėjo pa
sielgti. Berlyne rytinėje zo
noje jis buvo iškilmingai pa
sitiktas.

Thomas Mann stoja už su
vienytą demokratinę Vokieti
ją. Tokios pat Vokietijos nor 
ri ir rytinės Vokietijos vadai.

Atveju atvejais teisėjas Me
dina reikalavo, kad komunis
tai jam išaiškintų, ko moko
ma yra partijos mokyklose, 
apie kurias tiek daug pasa
kojo valdžios šnipai.

Bet kai kaltinamieji pradė
jo statyti tų mokyklų moky
tojus ir aiškinti džiūrei, kaip 
ir kas tose mokyklose yra 
mokoma, teisėjas Medina pra
dėjo rėkti, kad tie parodymai 
neliečią apkaltinimo. Jis pri
simygęs reikalavo parodymo, 
bet kai gavo, nepriima!

(Tąsa 5-tam pusi.)
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KINU LIAUDININKAI 
UŽĖMĖ CANGŠĄ
Čiang Kai-šeko Tautininkų 
Komanda Pabėgo iš Hengjango

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai pranešė, kad jų 
komanda apleido Hengjang 
miestą, geležinkelių mazgą, 
100 mylių j pietus nuo 
Čangšos.

Kinų Liaudies Armija už
ėmė Čangšą, tvirtovišką 
miestą vidurinėje Kinijoje.

Iš Hengjango tautininkų 
komanda pabėgo į Čuann- 
sieną, 110 mylių toliau į 
pietus.

Hengjang buvo laikomas 
svarbiausiu tautininkams 
atspirties punktu kelyje į 
Kantoną.

Numatoma, kad Liaudies

Siūloma $150,000,000 
Pietinei Korėjai

Washington. — Demok
ratų kongresmanų vadas 
John McCormack ragina 
Kongresą greitai paskirti 
150 milionų dolerių para
mos pietinės Korėjos val
džiai, kaip reikalavo prez. 
Trumanas.

(Dešinioji pietinės Korė
jos pusės valdžia sudaryta 
pagal amerikinių karininkų 
nurodymus. Šiaurinėje Ko
rėjos pusėje veikia liaudies 
valdžia.)

Australija Mobilizuoja 
Armiją prieš Mainierius

Sydney, Australija. — 
“Socialistinė” Australijos 
valdžia sutelkė visą galimą 
kariuomenę, kad laužytų 
mainierių streiką; įsakė 
kareiviams kasti anglį pir
miausiai iš paviršinių ka
syklų.

Victorijos provincijos val
džia įvedė pusiau karinį 
stovį laivų darbininkams, 
geležinkeliečiams, laivakro- 
viams ir elektros darbinin
kams; baustinai įsakė jiems 
be pertraukos dirbti. Mat, 
jie stapčiodavo bei atsisa
kydavo dirbti, reikšdami 
pritarimą streikuojantiems 
angliakasiams.

Jau mėnuo kai Australi
jos mainieriai streikuoja, 
reikalaudami sutrumpint 
darbo savaitę iki 35 valan
dų ir pakelt savaitinę algą 
30 šilingų.

Sugrįžę Belaisviai Strei
kavo prieš Japonų Valdžią

Tokio, Japonija. — Laivu 
sugrąžinta dar 1,800 japo
nų karinių belaisvių iš So
vietų Sąjungos. Valdinin
kai klausinėjo, ar jie komu
nistai. Belaisviai nedavė at
sakymų į tokius klausimus.

Protestuodami prieš 
šiurkštų elgimąsi iš val
džios pusės, sugrįžę belais
viai sėdėjimu streikavo lai
ve per naktį.

ORAS.—Karšta, šutini.
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ROOSEVELTO NAŠLE
ATSAKO KARDINOLUI
Eleonora Rooseveltienė prieš
Religini Mokyklų Kontroliavimą

Armija iš dviejų šonų ims į 
reples Čungkingą, buvusią 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
sostinę laike pastarojo pa
saulinio karo.

Kanton, Kinija. — Tau
tininkų valdžia, persigandus 
komunistų - liaudininkų ar
mijos artėjimo, įvedė karo 
stovį Kantone, dabartinėje 
savo “sostinėje”.

Gen. Li Tsung-jenas, už
imąs “prezidento” vietą, iš
lėkė į Formozos salą, pas 
tikrąjį tautininkų valdovą 
Čiang Kai-šeką; tariasi, 
kaip sulaikyti galingąjį ko
munistų - liaudininkų ofen- 
syvą.

Piety Korėjos Valdžia 
Išgalvojo “Užpuolimą”

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos valdžia pa
skleidė gandus, kad, girdi, 
komunistų patrankos iš 
liaudiškos šiaurinės Korė
jos “bombardavo” pieti
nius korėjiečius. Pasakoja, 
būk komunistiniai šoviniai 
užmušę 2 pietinės Korėjos 
kareivius, 2 policininkus ir 
3 civilinius gyventojus, o 
sužeidę 17 asmenų.

(Pietų Korėjos valdžia 
nori pagąsdinti Jungtiniu 
Valstijų Kongresą, kad 
greičiau^ užgirtų 150 milio
nų dolerių paramos jai; to
dėl skleidžia paskalus, būk 
šiauriniai korėjiečiai grę- 
sia karu užpulti ir užimti 
pietų Korėją.)

Lisbon. — Portugalijos 
seimas taipgi užgyrė At
lanto paktą, kaip ragino fa- 
šistuojantis premjeras An
tonio Salazar.

Teismas Vėl Mojasi 
Priverst Komunistą 
Vadus Išduoti Narius

New York. — Valdžios 
prokuroras John McGohey, 
perklausinėdamas liudyto
ją Anthony Krchmareką, 
Ohio Komunistų Partijos 
vadą, reikalavo, kad Krch- 
marekas pasakytų vardus 
partijos narių, kurie lankė 
komunistų mokyklą Chica
go j 1946 metais.

Komunistų advokatai už
protestavo teisėjui Harol
dui Medinai, kad teismas 
vėl bando priversti vadus 
šnipauti prieš kitus komu
nistus.

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
vienas teisiamųjų, kuris gi
nasi kaip pats savo advoka
tas, pareiškė teisėjui Medi
nai:

— Toki klausimai yra 
teismo prisipažinimas, kad 
jis neturi jokių įrodymų 
prieš kaltinamuosius. Nuo 
kaltinimų už marksizmą- 
leninizmą todėl teismas 
puolasi meškerioti kitų ko
munistų vardų.

Amerikos Lietuvių Centras 
Ragina Atmest Mundto Bilių

Brooklyn, N. Y. — Amerikos Lietuvių Centras liepos 
28 d. pasiuntė sekamąją telegramą, ragindamas teisinį 
Senato komitetą atmesti pragaištingą pilietinei laisvei 
Mundto-Fergusono-Johnstono bilių:
Senate Judiciary Committee
US Senate
Washington, D. C.

We urge you to reject Mundt-Ferguson-Johnston Bill. 
It aims to destroy American democracy. We cannot de
fend freedom by destroying it.

AMERICAN LITHUANIAN CENTER,
Roy Mizara, President

Vėliausios Žinios
Elizabeth, N. J. — Valdžios prižiūrimuose balsavimuo

se streikuojantieji Singer siuvamųjų mašinų kompani
jos darbininkai pasirinko CIO uniją kaip savo atstovę 
deryboms su samdytojais.

Už CIO balsavo' 4,003, už vadinamą “nepriklausomą”, 
kompanišką unijėlę 2,503; kad visai nebūtų unijos, —33. 
O nuo balsavimo susilaikė 664.

Kunigai vaikščiojo po namus, agituodami darbininkus 
remt kompanišką unijukę.

Washington. — Valstybės sekretorius Dean Acheso- 
n’as, kalbėdamas kongresmanų komisijai užsieniniais 
reikalais, gąsdino ją neva pavojais iš Sovietų pusės. Pa
sakojo apie, girdi, vis didinamą karinę Rusijos galybę.

Tokiais dirbtiniais gąsdinimais Achesonas stengėsi 
paveikti kongresmanų komisiją, kad tuojau užgirtų $1,- 
450,000,000 ginkluoti Atlanto pakto kraštams per metus.

Achesonas, neva nuogąstaudamas, tvirtino, būk visa 
vakarinė Europa dreba bijodama sovietinio užpuolimo...

Panašiai deklamavo ir generolai.

London. — George Bernard Shaw, garsiausias šiais 
laikais Anglijos rašytojas sveikino Sovietų premjerą 
Staliną, vadindamas jį “didžiausia taikos atrama Euro
poje.” Shaw kaltino Anglijos valdžią už aršų karo kur
stymą prieš Rusiją.

Savo laiške Konniui Zilliacus’ui, kairiajam darbiečiui 
Anglijos seimo nariui, Shaw rašė: “Kas balsuoja prieš 
jus, tai balsuoja už naują karą.”

Darbo Partijos vadai neseniai išbraukė Zilliacušą iš 
tos partijos už tai, kad jis kritikavo karinę darbiečių 
valdžios politiką. Dabar gi jie pašalino iš savo partijos 
ir kitą kairųjį darbietį, Lesterį Hutchinsoną, kuris 
smerkė tokią jų politiką.

Aukščiausi Amerikos Karininkai
/

Išlekia i Vakarų Europą
Washington. — Jungti

nių Valstijų Karinio Štabo 
vadai išlekia šį penktadienį 
į vakarinę Europą. Ten jie 
tarsis su Anglijos, Franci- 
jos ir kitu Atlanto pakto 
kraštų valdovais, kaip iš
vien suorganizuoti karines 
jėgas (prieš Sovietų Sąjun
ga).

Karinių Amerikos vadų 
skridimas Europon taiko
mas vpač tam, kad paveik
tų Kongresą paskirti 1 bi- 
lioną, 450 milionu dolerių 
Atlanto pakto šalims gink
luoti per metus, kaip prez.

Amerikinių Automobilių 
Biznis Izraelyje

Tel Aviv, Izraelis.—Ame
rikinė Fordo automobilių 
kompanija padarė sutartį 
su Izraelio valdžia prista
tyt izraeliečiams automobi
lių ir auto-sunkvežimių už 
4 milionus doleriu. Fordas 
nori statyt Izraelyje ir fa
brikus, kurie sudėtų atga
benamas automobilių dalis 
į gatavus automobilius. Ei
na dėl to derybos su Izrae
lio valdžia.

General Motors korpora
cija taip pat derėsis su Iz
raeliu dėl savo automobilių 

1 biznio.

Trumanas reikalauja.
Europon lekia šie aukš

tieji karininkai:
Geenrolas Omar N. Brad- 

lev, armijos štabo galva; 
admirolas Louis E. Denfeld, 
karin. laivyno veiksmų vy
riausias vadas; gen. Hoyt 
S. Vandenberg, oro jėgų 
štabo galva, ir gen. A. M. 
Gruenther, bendro karinių 
jėgų štabo direktorius.

Jie lankvsis Londone, 
Paryžiuje, Vienoje, Frank
furte (vakarinėje Vokieti
joje) ir kt.

Viesulas Sunaikino 42,502 
Namus Okinawoje

Tokio. — Viesulas-tifūnas 
praeitą šeštadienį sunaikino 
42,502 japonų namus ir ka
rines amerikonų patalpas 
Okinawos saloje, kuri jan
kių užimta.

Šėldamas 150 mylių smar
kumu per valandą, viesulas 
taip pat pražudė 38 žmones 
ir sužeidė 252; nuskandino 
55 žvėjinius laivus bei val
tis ir užmušė 624 farmų gy
vulius. Kartu viesulas su
naikino 2,380 tonų ameri
konų maisto.

Tarp žuvusių yra 1 ame
rikono vaikas, 1 filipinas ir

New York. — Prezidento 
Fr. D. Roosevelto našlė 
Eleanora Rooseveltienė at
sakė kardinolui Spellma- 
nui, kuris pirm savaitės ap
šaukė ją katalikų bažnyčios 
prieše ir “neverta būti a- 
merikiete motina.”

Rooseveltienė savo laiške 
užreiškė, kad ji niekuomet 
nebuvo ir nėra nei katali
kybės nei jokios kitos tiky
bos priešininkė. O kas liečia 
motinystę, tai Rooseveltie
nė sako:

“Aš nesijaučiu esanti ne
vertinga amerikiete moti
na. Galutinas sprendimas, 
gerbiamasis kardinole 
Spellman, apie žmonių ver
tybę yra Dievo rankose.”

Kardinolas aštriai smer
kė Rooseveltienę už tai, kad 
jinai, rašydama savo ko- 
lumnoje laikraščiuose, tvir
tino, jog šalies valdžia pri
valo finansiniai remt tiktai 
viešąsias mokyklas, o ne 
bažnytines ar privačias 
mokslaines.

Rooseveltienė p r i tarė 
kongresiniam Bardeno bi- 
liui, kuris reikalauja pa
skirti $300,000,000 viešo
sioms mokykloms paremti, 
praleisdamas parapijines ir 
privačias mokyklas. .
Patiem Katalikam Pavojin
gas Kardinolo Išsišokimas 

Rooseveltienė, atsakyda
ma kardinolui, įspėja, kad 
tas jo išsišokimas prieš 
Bardeno bilių gali “padi
dinti karčius jausmus tarp 
Romos katalikų, iš vienos 
pusės, ir protestantų ir ki
tų religinių grupių, iš ant
ros.”

Rumunija areštavo Ang
lijos atstovą R. Sarellį kaip 
priešų agentą.

Plienininky Unijos 
Vadai Jau Prisieks 
Prieš Komunistus

New York. — CIO Plie- 
no Darbininkų Unijos pir
mininkas Philip Murray ir 
kiti viršininkai, pagaliau, 
sutiko pasirašyti priesai
kas, kad jie ne komunistai 
ir neremia jokio “raudonų
jų” judėjimo. Tokių prie
saikų reikalauja streiklau- 
žiškas Tafto- Hartley’o į- 
statymas.

Jeigu unijos viršininkai 
taip neprisiekia, tai valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
nesiskaito su tokia unija ir 
atsisako nuo bet kokių “pa
tarnavimų” jai.

Plieno Darbininkų Uni
jos centro vadai per dve
jus pastaruosius metus 
priešinosi tokiom priesai
kom.

36 japonai.
Viesulas suardė bei nune

šė pusę visų Okinawos na
mų ir kitų trobesių.

Jinai primena, kad Jung. 
Valstijų kūrėjai, daugiau
siai protestantai, įsteigė 
bendras viešąsias mokyk
las visiems vaikams.

“Jie nieko nesakė apie 
privačias mokyklas. Ir šios 
mokyklos yra atdaros vi
siem, bet be jokių religinių 
mokymų jose”, tęsia Roose
veltienė. “Viešosios mokyk
los nemokamai suteikia vai
kams medikalius sveikatos 
ištyrimus, o kai kuriose 
valstijose dovanai duoda 
jiems knygas, nemokamus 
užkandžius ir važinėjimus į 
mokyklas. Niekas nekliudo 
(katalikams) siųsti savo 
vaikus į tas mokyklas. Bet 
klaidinga būtų reikalauti, 
kad tokia parama būtų tei
kiama ir privačių mokyklų 
vaikams.”

Rooseveltienė pabrėžia:
“Aš nenoriu niekur vai

kam užginti lygias teises 
ir lengvatas. Tačiaus, jeigu 
tėvai parenka privačias ar
ba religines mokyklas, tai 
jų pačių dalykas, vis tiek, 
ar tai būtų episkopalų, ar 
Wesleyan protestantų, ar 
žydų ar Romos katalikų 
mokyklos.”

Stori Priminimai
Toliau Rooseveltienė sa

ko:
“Parapijinėse mokyklose 

vaikai, suprantama, yra 
mokomi pagal savo bažny
čių dogmas.

“Kas tik yra susipažinęs 
su istorija, ypač su Europos 
istorija, pripažins, jog kur 
tam tikra religija viešpa
tauja apšvietai ar valdžiai, 
tatai niekuomet nebūna lai
mingas žmonėms dalykas.

“Dvasinė vadovybė turė
tų ir liktis dvasine vadovy
be ir neturėtų tapti per 
daug svarbia pasaulietiš
ka galia.

“Tamsta (kardinole Spell
man) kalbi apie Mindszen- 
ty (Vengrijos kardinolo by
lą.) Aš esu aiškiai pasisa
kius prieš neteisingą teis
mą bet kuriose šalyje prieš 
asmenį dėl religinių jo įsi
tikinimų. Aš, tačiau, nega
liu pasakyti, kad Romos 
katalikų bažnyčia, valdyda
ma didžius žemes plotus eu
ropiniuose kraštuose, būtų 
visuomet vedus į laimę tų 
kraštų žmones.

“Aš neturiu jokios prie- 
tarties prieš Romos katali
kų bažnyčią ir rėmiau (ka
taliką) gubernatorių Smi- 
thą, kaipo gubernatorių ir 
kaipo kandidatą į Jungtin. 
Valstijų prezidentus. Aš rė
miau ir daugelį kitų Romos 
katalikų kaip kandidatus į 
valdžios įstaigas.

“Aš suprantu Romos ka
talikų bažnyčios įsitikini
mus labai gerai. Aš esu pro
testantė ir geriau mėgstu 
savo bažnyčią, bet dėl to aš 
nejaučiu, kad bet kuris ki
tas žmogus turėtų mažiau 
teisės tikėti taip, kaip jo į- 
sitikinimai jam nurodo.”
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JIS Už SMAUGIMĄ 
RUSIJOS

Klerikalinių Lietuvių Ži
nių bendradarbis S. Gaba
liauskas rengiasi Rusiją 
pasmaugti. Bet kadangi jis 
vienas per silpnas, tai rei
kalauja, kad už jį tą “gar
bingą” darbą atliktų visa 
didžioji Amerika.

Gabaliausko samprotavi
mas toks: “taika tol bus 
galima pasaulyje, kol Rusi
ja bus ekonomiškai silp
na ...” O ji bus silpna tol, 
kol Amerika su ja jokio biz
nio nevarys. Todėl, “atėjo 
valanda, kada Amerikos 
vyriausybė ir mūsų šalies 
žmonės turi pasirinkti: ar
ba daugiau prekiauti su 
Rusija, ją ūkiškai sustip
rinti ... arba nieko bendro 
su ja neturėti, paliekant

Popiežius “Aiškinasi”
Nėra lengva neklaidingam šventam žmogui pada

ryti klaidą. Bet kai jis ją padaro, sunku atitaisyti: besi
aiškinant, betaisant klaidą, jis dar labiau susimaišo, su
klumpa ir žmonių akyse pasistato juokdariu.

Panašiai pasielgė dabartinis popiežius.
Išleisdamas dekretą, puolantį milijonus katalikų, jis 

pareiškė, jog kiekvienas katalikas, kaip nors parėmęs 
marksistinį-komunistinį judėjimą, tampa ekskomunikuo
tas, jam dangaus vartai uždaryti ir jis turėsiąs amžių 
amžius pekloje smalą lakti!

Popiežius, kaip matome, ėmėsi žiauriausių prieš kata
likus priemonių, — žiauriausių, kokių tik gali imtis bent 
kuris dvasiškis: vienu plunksnos pabraukimu jis nubug- 
dė pragaran milijonus tų žmonių, kurie tiki Kristumi, 
kurie popiežiui aukoja petragrašius, kurie yra geri žmo
nės. z J ^,3

Tų milijonų katalikų nusikaltimas gludi tik tame, kad 
jie kovoja del gražesnio, dėl šviesesnio gyvenimo žemė
je, kad jie mano, jog nebūtų bloga kai kuriose šalyse tuč
tuojau. priimti marksistinę-komunistinę programą, fabri
kams nacionalizuoti, žemei kolektyviai dirbti, pakelti 
aukštyn visų dirbančiųjų gyvenimo lygį.

Prieš tokį popiežiaus neklaidingą dekretą sukilo ne
mažai katalikų: ne tik eilinių, bet ir dvasiškių. Be to, 
pasaulietiška spauda taipgi ne visa užgyre dekretą. O 
kai kurie laikraščiai tiesiog griežtai pasmerkė popiežiaus 
kišimąsi į kitų kraštui vidujinius reikalus, į politinius 
klausimus, nieko bendro neturinčius su tikyba.

Neklaidingasis popiežius tuomet pamatė, kad jis pada
re klaidą: perdaug apžiojo ir negalėjo kąsnio nuryti.

Dėl to popiežiaus organas “Osservatore Romano” pri
buvo savo vadovui pagalbon. Jis išspausdino straipsnį 
(gal paties popiežiaus parašytą), “aiškinantį” popiežiaus 
dekretą, pataisantį jį!

Dabar jau pasirodo, jog katalikai, balsuoją už komu
nistinius kandidatus į visokias valdines bei organizaci
nes vietas, jei jie tą darą “nesąmoningai”, jau nebebus 
ekskomunikuojami. Net ir^tie katalikai, kurie skaito ko
munistinę spaudą, nebūsią ekskomunikuojami. Tai dary
dami jie tik papildys didelį grięką, gal būt ne smertelną 
grieką, bet vis tik grieką, iš kurio dar būsią galima jiems 
išsigelbėti, aišku, išsispaviedojant ir pakutavojant.

Laikraštis “aiškina”, jog, girdi, tik tie katalikai bus 
ekskomunikuoti, kurie sąmoningai dirba išvien su ko
munistais. Sakysime: iškyla darbininkų streikas už ge
resnes darbo sąlygas ir didesnes algas darbininkams. 
Streikui vadovauja komunistai. Darbininkai griežtai ko
voja prieš samdytoją, prieš kapitalistą. Streikuojančiųjų 
tarpe yra ir katalikiškų darbininkų. Na, kuris katalikas 
darbininkas neisiąs streiklaužiauti,.bet sąmoningai rem
siąs streiką ir tuos, kurie jam vadovauja, atseit, tokis 
jau būsiąs “sąmoningu komunistų rėmėju” ir tokiam bū
sią visiems amžiams dangaus vartai uždaryti — uždarys 
juos popiežius Pijus! Bet, kurie katalikai eis skebauti, 
laužyti streiką, tiems, matyt, dangaus vartus popiežius 
atidarys plačiausiai.

Kaip neimsime, šis popiežiaus aiškinimasis nieko aiš
kiau nenušviečia. Ne vienas padorus katalikas dar ir dar 
paklaus popiežiaus, kodėl jis ligi šiol nėra ekskomunika- 
vęs nei vieno nacio budelio, nei vieno fašisto, nei vieno 
žiaurūno, barbariškai žudžiusio anti-fašistus? Kodėl jis 
puola tik komunistus, kuriuos žiauriai puolė budeliai 
Hitleris, Mussolinis ir tebepuola budelis Franko?

Ne vienas padorus katalikas pasipiktins popiežiaus 
kišimusi į jo politines pažvalgas, į jo visuomenines pa- 
žvalgas. Juk popiežiui privalo rūpėti ne tai, kaip katali
kas žiūri į socializmą ir kapitalizmą, bet tai, ar jis pa
doriai gyvena, ar jis prisilaiko tikybiškų nuostatų, lie
čiančių jo dūšią.

Kiekvienas protaująs katalikas žino, jog ekonominiuo
se - politiniuose dalykuose popiežiai visumet vilkosi iš 
paskos: Vatikanas priešinosi demokratijai, priešinosi 
respublikinei valdžios sistemai, atskyrimui bažnyčios nuo 
valstybes, ir kitoms pažangioms reformoms, kurias žmo
nija jau pasiekė.

Dabar Vatikanas užsispyrė kovoti prieš socializmą, 
prieš tuos, kurie socializmą kuria, prieš tuos, kurie so
cializmui pritaria.

Tai n ė r a religinis dalykas. Tai gry
nai politinis dalykas — ir tai nesulai
komas dalykas, nepaisant, kiek daug dekretų 
popiežius kėsinsis išleisti ateityje, žiauriai puolančių mi
lijonus katalikų.

Mūsų laikraštis niekad nesikišo į žmogaus asmeniniai- 
religinius, neigi į bendruosius religinius reikalus; tai pri
klauso patiems tikintiesiems, nepaisant, kokios sektos 

J jie yra nariais.
Mūsų laikraštis visuomet stovėjo ir stovi už tai, kad 

kiekvienas žmogus turi pilną teisę tikėti ir netikėti, 
kiekvienas žmogus turi pilną teisę, jei jis nori, priklau
syti tokiai religinei sektai, kuri, jo nuomone, jam yra 
geriausia, arba nepriklausyti jokiai religinei sektai.

Mes niekad nesakėme nei vienam žmogui, ką jis pri
valo skaityti, ko neprivalo skaityti. Tai jo paties dalykas.

kame skurde.” 
pos 22 d.).

Gabaliauskas ir, žinoma, 
visi mūsų klerikalai, jau 
pasirinko: Nė už prakeiktą 
dolerį prekybos su Rusija!

Bet, žinoma, Rusijos ne
užtenka. Juk panašiu keliu 
važiuoja dar visa eilė kraš
tų: Lenkija, Čechoslovakija, 
Rumunija, Bulgarija. Pa
galiau tuo pačiu keliu trau
kia didžioji su penkiais 
šimtais milijonų gyventojų 
Kinija. Todėl, aišku, ir su 
šiais kraštais Amerikai tu
ri būti nepakeliui!

Rezultatas: tuojau Ame
rikai prisieis nutraukti pre
kybos ryšius su visa puse 
pasaulio, kuris galėtų būti 
derlingiausia Amerikos pra
monės produktams rinka. 
Nebus rinkos, užsidarys čia 
fabrikai, nuo penkių milijo
nų bedarbių armija pakils 
iki penkiolikos ar dvidešimt 
milijonų. Ir pats Gabaliaus
kas turės valkiotis gatvėmis 
be užsiėmimo, tuščiu pilvu.

Sakysite, jog tai yra pir
mosios klasės beprotystė. 
Tokią beprotystę gal siūly- 
ti tiktai žmonės be galvų.

Bet ko geresnio galima 
tikėtis iš Gabaliausko, arba 
Šimučio, arba Prunskio?

Kas tačiau įdomiausia, 
tai kad tokios, “filosofijos” 
laikosi ne tik klerikalai, 
Tokią politiką per visus pa
skutinius trisdešimt metų 
perša Amerikai ir Pijus 
Grigaitis. Jis irgi bolševiz
mą sušilęs “badu marina.”

VELTUI JIE LAUKIA
Iš Vokietijos rašo kuni

gas Manelis ir prašo finan
sinės paramos klierikams. 
Jų esą net dvylika. Per 
metus jų “mokslui” reikia 
dviejų tūkstančių dolerių.

Manelis sako, kad šitie 
klierikai užsispyrusiai taps 
kunigais ir sėdės Vokietijo
je, “kad artimesnėje ar to
limesnėje ateityje galėtų 
papildyti labai išretintas

tie
Lietuvos kunigų eiles.”

Mums gi atrodo, kad 
klierikai daro didelę klaidą. 
Kunigų Lietuvai užtenka. 
Patys Lietuvos katalikai jų 
prisiaugins, jei jiems rei
kės. Šitie klierikai Vokieti
joje taip ir nesulauks pro
gos grįžti Lietuvon, nes jie 
grįšią tik tada, kada Lietu
voje užviešpatausią krikš
čionys demokratai. Tokių gi 
stebuklų Lietuvoje nebeat
sitiks. Nejaugi kun. Mane
lis ir jo globojami klierikai 
dar vis negali tos istorinės 
tiesos įsikalti į galvas? O 
gal jie tai puikiai supran
ta, bet ar ne lengviau iš 
amerikiečių gautomis auko
mis gyventi,- negu pragyve
nimą pačiam užsidirbti?

baž-

streiką,

KODĖL NUSIDĖJO 
KARDINOLUI?

Kardinolo Spellmano 
nyčioje buvo įsakyta para- 
pijonams neskaityti dien
raščio “Daily Worker.” Ko
dėl šis aukštas dvasiškis 
taip užsirūstino ant komu
nistinio dienraščio?

Į šį klausimą gerai atsa
ko dar nesena istorija. At
simenate garsųjį katalikų 
duobkasių 
kardinolas Spellmanas pa
galba skebų klierikų ir po
licijos sulaužė? Tą gi strei
ką karštai rėmė- “Daily 
Worker.” Tai ir buvo be
veik tik vienintelis anglų 
kalba laikraštis, kuris išdrį
so pakelti balsą už streikie- 
rius ir prieš kardinolą.

Kardinolas Spellman dar 
nepamiršo tos istorijos. Bet 
taipgi nepamiršo ir New 
Yorko katalikai. Jie nepa
miršo, kad kardinolas strei
ką brutališkai triuškino, o 
dienraštis “Daily Worker” 
kovojančius darbininkus pa
laikė.

PRUNSKIO “FILOSOFO” 
KLIEDĖJIMAS

Kun. Prunskis skaitęs 
prof. C. Dawsono knygą 
“Religion and Culture” ir 
joje suradęs tikrąjį kelią iš 
visų šios nelaimingos mūsų 
civilizacijos painiavų. Daw
son esąs labai didelis filosd- 
fas, lygus, matyt, tik pa
čiam Prunskiui.

Dawsono išvada yra tokia, 
kad mūsų kultūra ir civili
zacija yra nuėję velniop.

Kas daryti? Kur reikia 
pasidėti ?

Dawson atsako:
Moralinės kontrolės atsta

tymas ir sugrįžimas prie dva
sinės tvarkos dabar pasidarė 
būtina žmonijos išlikimo są
lyga.. Bet tą galima atsiekti 
tik įvykus giliam pasikeitimui 
moderniosios civilizacijos. Tas 
nereiškia, kad mums reikia 
naujos religijos ar naujos kul
tūros, bet reikia sąjūdžio, sie
kiančio įvykdyti dvasinį atsi
naujinimą; tas atstatytų tuos 
gyvybinius santykius tarp re

ligijos ir kultūros, kas buvo 
kiekviename amžiuje ir kiek
viename žmonijos pažangos 
laipsnyje. (Draugas, liepos 25

toli,

apie

Tai obalsis ^šiandien visų 
reakcijonierių ir išnaudoto
jų. Jie nori atsukti istori
jos ratą atgal. Kapitalizmo 
puvimo išgąsdinti, jie ieško 
išganymo praeityje.

Grįžti atgal? Kaip 
kur?

Tik jokio supratimo 
istoriją nežinantiems “filo
sofas” Dawson ir kunigas 
Prunskis gali pasakoti, kad 
praeityje viskas tik žydėjo 
ir klestėjo. Paimkime perei
tą šimtmetį. Ar jis neatsi
žymėjo baisia neapykanta, 
masiniu skurdu ir karais?

Grįžkime į viduramžius. 
Argi jie neatsižymėjo prie
spauda, žiaurumu, inkvizi
cija, deginimu žmonių ant 
laužo, karais, 
skerdynėmis? 
gali žmonėms 
piršti tik tokie sutvėrimai, 
kurie netiki jokiu progresu, 
jokia žmoniškesne ateitimi.

Žmonija neis šio Pruns
kio atrasto “filosofo” keliu.

religinėmis 
Tuos laikus 
siūlvti arba
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Federacijos unijos pradėjo 
ėdimo puolimą ant visų CIO 
unijų. Šiuo tarpu tas pro
cesas eina CIO Shipbuild
ing Workers unijoje. Su pa
sididžiavimu Federacijos 
International Brotherhood 
of Boilermakers praneša, 
kad jai pavyko iš CIO In
dustrial Union of Marine 
and Shipbuilding Workers 
unijos ištraukti Camdeno 
lokalą net su 6,000 narių! 
Federacijos unijos prezi
dentas C. J. MacGowan vie
šam pareiškime sveikina 
CIO unijos lokalą ir kviečia 
kitus lokalus paimti tą pa
vyzdį. MacGowan sako, 
kad šis Camdeno lokalas

ŠIMTĄ MILIJONŲ 
KATALIKŲ LAUKAN!

S. Gabaliauskas pripažįs
ta, kad Tarybų Sąjungoje 
ir liaudiškosios demokrati
jos kraštuose gyvena visas 
šimtas "milijonų katalikų. 
Bet jis džiaugiasi, kad po
piežius ekskomunikavo bei 
iš bažnyčios išmetė katali
kus, kurie priklauso Komu
nistų Partijai arba remia 
jos programą. O niekam nė
ra jokia paslaptis, kad tie 
katalikai tą programą re
mia. Tuo būdu jie atsiduria 
už bažnyčios sienų. Ir už 
tai popiežių Gabaliauskas 
karštai sveikina.

Popiežius Jau Minkština 
Ekskomunikavimą

laikraštis Osservatore Ro
mano švelnina “šventojo tė
vo” paskelbta ekskomuni- 
kavima katalikiškiems ko
munistams ir jų bendradar
biams. Sako, jog nėra eks
komunikuoti katalikai, ku
rie rinkimuose balsavo už 
komunistus; taip pat nėra 
ekskomunikuojami tie, ku
rie remia komunistų pasiū
lymus, jeigu taip darydami 
katalikai neturi intencijos

Senatoriams, kongresmanams ir kitiems stebint, prezidentas Trumanas pasirašo na
mu statybai biliy, kuris duoda progos pareigūnams daug pasigarsinti, bet kuris ne
turintiems buto ar gyvenantiems laužyn uose duos pastoges maždaug tiek, kiek 

davė Ievai pasakišk asis figos lapas rojuje.

Liep. 29, 19492 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt.

Kai darbo unijos ėda 
darbo unijas

Congress of Industrial 
Organizations gyvena rim
tą krizę. Tą krizę pagimdė 
vadovybės politika prieš 
kairiąsias unijas. Apgalvo
tai ir planingai vienos uni
jos, dešiniųjų vadovauja
mos, paleistos suėsti kitas 
unijas, kairiųjų vadovauja
mas.

United Steelworkers uni
jai pavesta išvogti arba iš
plėšti narius iš Mine, Mill, 
and Smelter Workers uni
jos. United Automobile 
Workers unijai atiduota su
naikinti Farm Equipment 
uniją. Visai eilei dešiniųjų 
unijų pavesta apsidirbti su 
galinga United Electrical 
Workers unija. Tokių pat 
ėdimo atakų susilaukė Uni
ted Furniture Workers uni

Naikinimas unijų veda
mas žiauriausiomis priemo
nėmis, nesidrovint panau
doti terorą. Jeigu kuriam 
kairiosios unijos 
1 o k a 1 e atsiranda 
dauguma dešiniosios įtakos, 
tas lokalas ištraukiamas iš 
tos unijos ir priimamas ki- 

palaikyti, esą, “materialisti
nius ir prieškrikščioniškus 
komunizmo mokymus.”

O komunistinių laikraš
čių skaitymas, pagal tą aiš
kinimą, esąs tik “griekas”, 
bet už tai katalikai skaity
tojai nėra iš bažnyčios iš
braukiami, nėra dėl to eks
komunikuojami.

Nanking, Kinija.— Asso
ciated Press praneša, jog 
Sovietų inžinieriai padeda 
kinų liaudininkams at- 
steigti geležinkelius šiauri
nėje Kinijoje.

buvo svarbiausias CIO lo
kalas. Iš šio lokalo yra iški
lę visa eilė unijos vadų. 
Girdi, reikia tikėtis, kad 
Camdeno lokalo išsikraus
tymas į Federacijos uniją 
užduos mirtiną smūgį CIO 
unijai.

Kova vedama ne prieš 
samdytojus, bet prieš savo 
brolius unijistus.

Federacijos konvencija
Amerikos Darbo Fede

racijos pildomoji Taryba iš
leido oficialų šaukimą meti- 
nėn konvencijon. Konvenci
ja įvyks- spalių mėnesio 
pradžioje St. Paul, Minn.

Konvencijos šaukime sa
koma, kad visas pasaulis 
šiuo tarpu randasi sunkiau
sioje padėtyje. Kas liečia 
Amerikos darbo unijas, “tai 
čia mūsų priešai siekia mus 
sunaikinti, susilpninti ir, 
jei galima, nušluoti nuo že
mės paviršio visą darbo 
unijų judėjimą pagalba 
prieš-unijinių įstatymų.”

Tas tiesa, bet reikia ne
pamiršti, kad Green ir Woll 
su savo raudonbaubizmu 
taipgi prisideda prie reak
cijai ragų išauginimo. O 
kai reakcija įsigali, tai ji 
šluoja iš kelio visas darbi
ninkų organizacijas, neap
lenkiant nei honservatyviš-' 
kų darbo unijų.

1,600 unijistų reikalavimas
Dearborn, Mich. — Čio

nai didžiajame Fordo fab
rike buvo renkami parašai 
ant peticijos, kurioje reika
laujama iš kalėjimo paleis
ti negrę motiną Ingram. Ji 
nuteista kalėjiman visam 
gyvenimui. Parašų rinki
mas buvo labai pasekmin
gas, pasirašė net 1,600 dar
bininkų ir unijos viršinin
kų.

Peticija siunčiama prezi
dentui Trumanui.

Unijos organas reakcijos 
įrankis

Iš spaudos išėjo didžiulės 
International Brotherhood 
of Teamsters unijos orga
nas “Teamster.” Jį reda
guoja pats unijos preziden
tas Daniel J. Tobin. Žurna
las reikalauja mesti laukan 
iš unijos visus komunistus 
ir šiaip pažangius žmones. 
Ragina unijos viršininkus 
susisiekti su FBI viršinin
ku Hoover ir jam padėti ko
voti “raudonuosius.”

Tokio reakcioniško straip
snio dar nėra matęs joks 
unijos organas. O savo lai
ku Daniel Tobin skaitė sa
ve pažangiu unijos lyderiu.

i

Mies, tiesa, visuomet patariame musų visuomenei skai
tyti darbininkišką spaudą, kuri remia darbininkų reika
lus.

Mes patariame darbininkams studijuoti, šviestis, susi
pažinti su marksistiniu mokslu, pagal kurį pasaulio dar
bininkai siekiasi išsilaisvinti iš klasinės visuomenės ir 
susikurti neklasinę visuomenę, vadinamą socializmu.

Mūsų santykiai su lietuviais katalikais darbo žmonė
mis visuomet buvo geri, draugiški ir jie tokiais, be abe
jojimo, pasilies.

Mes galime pasididžiuoti tuo faktu, jog kadaise, kai 
velionis kunigas Petkus buvo užpuolęs mūsų dienraštį 
ir per .teismą reikalavo jam sumokėti $100,000, tai lietu
viai katalikai - parapijonys nuoširdžiai stojo mums tal
kon ir mes bylą laimėjome!

Ir šia proga mes galime pasakyti lietuviams katali
kams darbo žmonėms: skaitykite, kas jums patinka, ir 
drauge protaukite, galvokite, nebūkite siauri.

Popiežius yra toks pat žmogus, kaip ir kiekvienas, to
dėl jis, aišku, ir pa,daro klaidų, kaip kiekvienas.

Pasaulyje nėra žmogaus be klaidų.



Ką Egipto Liaudžiai Atnešt" Angly 
Viešpatavimas ir ^Draugystė”

E. BRIEDIS

Aukos Civilinių Teisių
Kongresui

Daugiau kaip 65 metus 
anglai šeimininkauja Egip
te. Per visą tą laiką įvai
riausių atspalvių anglų po
litikai — konservatoriai, li
beralai, leiboristai — tvirti
na, kad, esą, anglų veikla 
padėjo šalies kultūriniam 
bei techniniam progresui ir 
atnešė Egipto liaudžiai ge
rovę bei civilizaciją.

Faktiška gi Egipto dar
bo žmonių būklė kuo aiš
kiausiai įrodo visą panašių 
tvirtinimų melagingumą 
bei veidmainystę. Britų ko
lonizatoriai ne tik kad nie
ko nėra padarę šalies nau
dai, bet, atvirkščiai, tyčia 
stabdė pramonės ir kultū
ros vystymąsi, pavertę Eg
iptą kolonijiniu agrariniu - 
žaliaviniu Britų Imperijos 
priedėliu.

Kraštas plėšiamas
Anglai pavertė Egiptą 

savo medvilnės lauku, dirb
tiniu būdu sulaikydami ki
tų žemės ūkio kultūrų rūšių 
vystymąsi. Tačiau Egipte 
— medvilnės monokultū
ros šalyje, medvilnę apdir
bančioji ir tekstilės pramo
nė yra labai žemame lygyje. 
Ir tai ne atsitiktinai: egip- 
tiška medvilnė — žaliava 
superkama žemomis kaino
mis ir išvežama į anglų fa
brikus. Priešpriešais ją ei
na srovė angliškų tekstilės 
dirbinių, kurie Egipto gy
ventojams parduodami la
bai brangia kaina.

Sunkiosios pramonės be
veik nėra. Esamos atskiros 
įmonės priklauso užsienio 
kapitalui.

Iščiulpdami iš šalies jos 
gyvenimo syvus, grobdami 
ir griaudami ją, anglai ne
rodė nė mažiausio rūpini
mosi darbo liaudimi, o at
virkščiai, privedė ją ligi be
galinio skurdo, tamsumo ir 
išsekimo.

82 procent. šalies gyven
tojų — valstiečiai-felachai, 
kurių žymi dauguma neturi 
nei žemės, nei gamybos 
įrankių, tuo tarpu, kai 60 
stambiųjų feodalų šeimų 
valdo du trečdalius visos 
dirbamos žemės.

Anglo Hjuzo, daugelį me
tų gyvenusio Egipte, pa
skelbtais duomenimis, 80 
procentų žemės priklauso 
dvarininkams, kurie suda
ro tik 1.5 procentų žemės 
savininkų.

Milijonas klajoklių
Tuo pat metu per 1,000,-

Ml

A. F. Whitney, Gelžkeliečių 
Brolijos prezidentas, vienas 
iš kovingesniųjų šio laikotar
pio unijų vadų. Jis staiga 
mirė liepos 16-tą, savo na
muose, Clevelande, nuo šir
dies atakos, sulaukęs 76 me
tų. Unijon jis įstojo kaipo 
brakemanas prieš virš 50 me
tų ir jos vadu buvo nuo 1928 

metų.

000 bežemių samdinių kla
joja po šalį ieškodami dar
bo. Daugiau kaip 3,000,000 
bežemių felachų vergiško
mis sąlygomis nuomuoja 
žbmę pas dvarininkus. 
Drauge su šeimomis beže
mių valstiečių skaičius sie
kia apie 13 milijonų.

Egiptiško felacho skurdo 
neįmanoma įsivaizduoti. 
“Net smulkus žemės savi
ninkas - felachas, — rašo 
P. Hjuzas, — vargu gali 
tikėtis išmaitinti save ir sa
vo šeimą.” Jo vidutinis už
darbis’ sudaro ne daugiau 
kaip 7-8 egiptiški svarai 
per metus, tai yra 3-5 
piastrai į dieną. Palyginimo 
dėlei nurodysime, kad kali
niui išlaikyti koncentraci
jos stovykloje Egipto vy
riausybė skiria 10 piastrų į 
dieną (30 svarų per metus).

Aukštutiniame Egipte 
dvarininkai savo samdi
niams visiškai nemoka pi
nigų, o už darbą nuo auš
ros ligi tamsos išduoda 
jiems marškinius metams ir 
“maistą” — 3 sklindžius ir 
150 gr. pupelių į dieną.

Egipto darbininkai
Maža kuo skiriasi nuo fe

lachų padėties darbininkų 
padėtis miestuose. Darbi
ninkai gyvena purvinuose 
urvuose, dirba be atostogų 
ir beveik be išeiginių dienų, 
esant daugelio valandų dar
bo dienai ir be galo men-- 
kam darbo užmokesčiui, 
įstatymo apie kompensaci
ją ir apie pagalbos priemo
nes susirgimo ar invalidu
mo atveju nėra, lygiai, kaip 
nėra projekto įstatymo apie 
draudimą ir pašalpas ne
darbo atveju.

Ką gi gali dirbantysis 
egiptietis nusipirkti už sa
vo uždarbį?

Pagal Kairo universiteto 
profesorių Rašido ai Barau- 
jo ir Dolaro Alio tyrinėji
mus “vidutinysis valstietis 
(gyvenąs kur kas geriau už 
vargingą valstietį ar samdi
nį) vartoja būtinai jam 
reikalingų duonos tik 46 
proc., cukraus 25 proc., mė
sos ar žuvies 23 proc. ir pie
no produktų 8 proc.” Kokia 
gi padėtis milijonų bedar
bių ir pusiau bedarbių, ku
rie neturi net šito?!

Ligos ir epidemijos
Sunykusių žmonių tarpe 

smarkiai paplito įvairios li
gos. Beveik visiškas medici
ninės pagalbos nebuvimas 
tik padeda joms plisti. 
“Egipte, — rašo laikraštis 
“Al Kutlia”, — yra 4,000 
gydytojų, iš jų 2,000 — 
Kaire, 1,000 — kituose 
miestuose ir 1,000 — kai
muose, kur yra 14,000,000 
gyventojų. Tatai reiškia, 
kad vienas gydytojas tenka 
14,000 žmonių, t. y. prak
tiškai žymi gyventojų dau
guma negauna jokios medi
cininės pagalbos.

Oficialiais duomenimis 90 
proc. gyventojų (daugiau
sia felachai) vienu metu 
serga 2 — 3 ligomis. Svei
katos Apsaugos Ministeri
jos balandžio 26 dienos pra
nešime yra pasakyta, kad 
“84 procentai gyventojų 
serga “bilcharzija” — liga, 
sukeliama smulkių kirmė
lių, kuriomis užkrėsti Egip
to kanalai ir vandenys. 25 
proc. visų mirties atsitiki
mų yra sukelti bilcharzijos. 
90 proc. gyventojų serga 
trachoma, dėl kurios, kaip 
pareiškė Abd-al-Vachidas 

al-Vakilis — buvęs sveika
tos apsaugos ministras, kas 
2 egiptiečiai turi tik 3 a- 
kis.” Sergančių tuberkulio
ze priskaitoma per 300,000.

Ryšium su tuo, 1941 me
tais per šaukimą į egiptiš- 
ką armiją tiktai 11 proc. 
šaukiamojo amžiaus vyrų 
buvo pripažinti tinkamais 
karinei tarnybai.

Smarkiai plinta įvairios 
epidemijos, dėl kurių mirš
ta daug žmonių. Nuo in- 
fluenzos epidemijos 1919 
metais mirė 146,000 žmo
nių; 1941 metais nuo ma
liarijos mirė 34,155 žmo
nės, 1943 metais — 80,000 
žmonių, 1944 metais—140,- 
000 žmonių. Nuo choleros 
epidemijos 1947 metais mi
rė, smarkiai sumažintais 
oficialiais duomenimis, 10,- 
000 žmonių.

Pusbadis egzistavimas, 
antisanitarinės sąlygos ir 
nualinimas veda į anksty
vą senatvę bei mirtį. Pagal 
bendrą mirimų skaičių E- 
giptas užima pirmąją vietą 
pasaulyje. Kaip praneša 
laikraštis “Al Kutlia” “vi
dutinis vyrų amžius trunka 
24 metus, o moterų — 27 
metus (palyginti su 59 me
tais Europoje).” Mirimų 
skaičius vaikų tarpe yra 
milžiniškas: kas penktas 
vaikas miršta.

Tamsybė ir nemoksiąs
Anglai ir vietiniai reak

cionieriai nemaža pastangų 
padėjo, kad išlaikytų egip
tiečių tautą begalinėje tam
sybėje, kad jiems lengviau 
būtų ją eksploatuoti. Egip
to — pirmosios raštijos pa
saulyje ir labiausiai senovi
nės kultūros šalies — di
džiausioji gyventojų dalis 
yra neraštinga. 1949 metų 
kovo 12 dieną pradinio 
mokslo departmen to • gene
ralinis direktorius Mach- 
mudas Zaki-bejus pareiškė, 
kad “neraštingų skaičius 
siekia iki 75 proc. visų gy
ventojų.” Tik 20 proc. vyrų 
ir 5 proc. moterų moka 
skaityti ir rašyti. Nežiūrint 
į tai, nesigriebiama jokių 
priemonių neraštingumui 
likviduoti. “Valdančiosios 
klasės, — rašė Kairo laik
raštis “Al-Achram,” — la
bai gerai žino, kad masių 
neraštingumas yra egzis
tuojančio režimo pats di
džiausias aktyvas. Kažkoks 
senatorius net dėkojo dievui 
už tai, kad jo šalis užima 
pirmąją vietą pasaulyje ne- 
mokšybės srityje.”

Policinis teroras
Tokie yra tik kai kurie 

faktai, rodą tikrą anglų 
“civilizatorinės” veiklos vei
dą Egipte. Tikrą anglų 
įkalbinėjimų apie jų “ne
savanaudišką draugystę” 
vertę gerai pažinojo dau
giamilijoninės egiptiečių 
tautos masės. Todėl šalies 
darbo žmonės sutinka su 
nepaprastu pasipiktinimu 
kiekvieną anglų mėginimą 
primesti Egiptui naują ver
gišką susitarimą, kiek pa
keitę egiptiečių neapkenčia
mą 1936 metų sutartį.

Policinis teroras, viešpa
taujantis dabar Egipte ry
šium su būsimais parla
mento rinkimais ir naujo
mis derybomis su Anglija, 
byloja apie gyvulišką im
perialistų ir jų lekajų iš 
vietinės reakcijos tarpo bai
mę liaudies masių, kurios 
jau ne kartą nušluodavo 
nuo kelio žmones, parduo
dančius tėvynę užsienio ko-

MW

Nedamokėti už darbą tiek, kad iš to galėtų pragyven
ti, nedegiai Pennsylvania Association for the Blind 
darbininkai išėjo demonstracijon protestuoti prieš nu
mažinimą jų darbo savaitės iki 3 dienų. Jis grąsino 
pikietuoti City Hali iki gaus tinkamas sąlygas. įstai
ga sako, kad jau susidarė gaminių perviršis, nebegali 
jų išparduoti. Neregių gaminiams, kaip kad ir visų 

kitų darbininkų sukurtam turtui išpirkti to turto 
sukūrėjai nebeturi pinigų.

Susidarė pluoštas aukų, 
kurias čia paskelbsime. 
Prašome pasiskaityti ir pa
sekti šių gerų rėmėjų pa
vyzdį, nes žinote, kad svar
bu remti šį Kongresą, kuris 
date čekį sumoje $50.00. 
ti civilines teises darbo kla
sės vadų.

“Gerb. Drauge: Čia ran
date čekį sumoje $50.00. 
Tai auka nuo LLD 7-tos 
Apskrities, gynimui 12-kos 
kom. draugų. Draugiškai, 
S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.”

“Gerbiamieji: Čionai ran
date čekį Civilinių Teisių 
Gynimui, sumoje $9.90. 

I Viso labo, John Stasevich, 
Bethlehem, Pa.”

Kas Dabar?

“Drauge: Čia prisiunčiu 
čekį sumoje $10.00, C. T, 
Kongresui, aukoja LLD 145 
kp. ir nariai. Draugiškai 
M. Pūkis, sekr., Los Ange
les, Calif.”

<

“Drg. L. K-te: Štai pri
siunčiu čekį už $17.00, tai 
yra aukos, surinktos bepie- 
taujant po LLD 15-tos ap- 
skfit. konf., gegužės 30 d. 
Draugiškai J. Žebrys, Cle
veland, Ohio.”

Tik trylika senatorių bal
savo prieš Šiaurės Atlanto 
Pakto ratifikavimą -(užgy- 
rimą). Aštuoniasdešimts du 
senatoriai balsavo už rati
fikavimą. Tuo būdu Jungti
nės Valstijos tampa dalimi 
militarines dvylikos valsty
bių Sąjungos. Niekas šian
dien neturi jokių iliuzijų: 
ši sąjunga nukreipta išimti
nai prie socialistin i u s 
kraštus, pirmoje vietoje — 
prieš Tarybų Sąjungą.

Taip pat niekam nereikia 
turėti iliuzijų, jog šis Pak
tas siekia pasaulyje taikos 
ir ramybės.

Kas dabar seks? Irgi jau 
aišku: prezidentas Truma- 
nas reikalauja iš Kongreso 
$1,450,000,000 Pakto prave- 
dimui gyveniman. Visa ta 
milžiniška suma bus jau 
pirmaisiais metais išleis
ta apginklavimui Pakto na
rių. Ginkluojamos bus An
glija, Belgija, Francuzija, 
Norvegija, Italija, netgi 
vakarinė Vokietija.

Gal niekad pirmiau isto
rijoje nebuvo taip atvirai, 
taip ciniškai ginkluojamas! 
ir ruošiamasi prie karo. 
Tokio pavyzdžio istorija 
nesuteikia.

, Ar šis ginklavimasis pa
veiks socialistinius kraštus, 
pakeis jų ekonomijos gai
res? Aišku, jog nepakeis. 
Niekas tose šalyse nebesu- 
grąžins kapitalo viešpata
vimo. Nejaugi tos tiesos ne
gali įsidėti galvon mūsų 
valdovai?

Šis įžūlūs ginklavimasis 
pasieks tik to, jog privers 
ir socialistinius kraštus bu
dėti ir ginkluotis. Šis gink
lavimasis tiktai toliau su
silpnins Jungtines Tautas ir 
pakenks Europos ir visos 
žmonijos pastangoms užgy
dyti pereito karo padarytas 
žaizdas. Vietoj dirbti žmo
nijos ekonominio ir kultūri
nio lygio pakėlimui, visų 
šalių fabrikai ir įmonės vi- 

lonizatoriams. Egiptiečių 
tauta jau sykį atmetė ver
gišką Sidkio - Bevino susi
tarimą, visiems laikams 
prikalė jo autorius prie gė
dos stulpo, ir neprileis prie 
naujų mėginimų uždėti jai 
kolonijinio priklausomumo 
jungą.

sais garais gamins karo pa
būklus. Kiek daug brangių 
medžiagų, kiek daug ener
gijos bus sušerta karo die
vaičiui !

Kaip ši ginklavimosi pro
grama veiks Ameriką? Tai 
labai svarbus Amerikos 
žmonėms klausimas. Dau
gelis amerikiečių yra su
žavėti propagandos, kad bi
lijonai dolerių, paskirti gin
klams, suteiks Amerikai 
darbų. Nedarbo šmėkla A- 
merikai neduoda ramybės. 
Žmonės išsigandę. Jau pen
kis milijonus bedarbių tu
rime. Jų skaičius dar žada 
augti. Todėl propaganda, 
kad ginklavimasis atitolins 
depresijos rykštę, susiran
da labai derlingą dirvą ma
sėse. Tai supranta militari- 
zmo šalininkai.

Bet ar ginklavimosi pro
grama gali pašalinti depre
siją? Negali ir1 nepašalins. 
Depresijos pavojus grūmos, 
kaip ir grūmojo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Paroda “Lietuviu Tautos 
Kova dėl Tarybų Valdžios”

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Valstybiniame Revoliucijos Is
torijos muziejuje atidaryta 
paroda “Lietuvių tautos kova 
dėl Tarybų valdžios Lietuvo-' 
je.” Eksponuojami gausūs 
dokumentai, nuotraukos, at
vaizduoją Lietuvos proletari
ato ir vargingųjų valstiečių 
kovą dėl Tarybų valdžios 
įkūrimo 1917-19 m.

Paroda taip pat pasakoja 
apie Lietuvos komunistų bei 
komjaunuolių didvyriškus 
darbus, apie Lietuvos partiza
nų kovą su vokiškaisiais fa
šistiniais okupantais, apie 
šlovingą lietuviško junginio 
karių kelią Didžiojo Tėvynes 
Karo metu.

Ypač įdomus yra Lietuvos 
darbininkų ir vargingiausių 
valstiečių laikinosios revoliu
cinės vyriausybės Manifestas, 
dokumentai, štampai ir ant
spaudai, kuriuos naudojo Ta
rybų valdžios organai 1918- 
19 m. laikotarpyje. Lanky
tojų dėmesį pritraukia nuo
traukos pogrindžio spaustu
vių, žurnalų, laikraščių, bro
šiūrų, kuriuos komunistų par
tija išleisdavo pogrindyje.

13 kp., Easton, Pa.
Po $5.00: William Deks- 

nys, Stamford, Conn.; L. 
Šilabaitis, Brooklyn, Conn.; 
P. Aleksander, Maynard, 
Mass.; LLD 145 kp., Los 
Angeles, Calif.; LLD 66 
kp., Grand Rapids, Mich.; 
Senas Eastonietis.

Po $3.00: Mrs. E. Kati
nas, Bethlehem, Pa.; per 
M. Yanavičienę, Washing
ton, Pa.; Ann Friberg, 
Leonidas, Mich.

Po $2.00: Mrs. V. Savu- 
kas, Portage, Pa. ir Tony 
Slonksnis, New Hope, Pa.

Po $1.00: Anthony Petri- 
konis, Stamford, Conn., ir 
Mr. ir Mrs. Gluoksnis, 
Scranton, Pa.

Tai tiek šį sykį. Laukia
me daugiau aukų ir kai su
sidarys vėl gerokas skaičius 
vardų, paskelbsime. Prašo
me išrašyti čekius ar money 

i orderius CIVIL RIGHTS 
| CONGRESS, vardu ir pa
siųskite: Lietuvių Komite
tui, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Dėkojame virš minėtiems 
geradėjams.

Liet. Kom., CTK.:
V. Čepulis, pirm.
L. Kavaliauskaite, sekr.
V. Bunkus, ižd.

“Draugai: Prisiunčiu mo
ney - orderį vertės $5.00, 
tai bus Tarpt. Apsigynimo 
Fondui. Aukotojai: Po $1 
— P. Povilaitis, Ch. W. 
Shukys, K. Tarnas, J. 
Sperskis, P. Kriščiūnas. 
Draugiškai. C. Stashinsky, 
New Kensington, Pa.”

“Drauge: Čia rasite $10.- 
00, auką C. T. Kongresui. 
Pinigai sukelti sekamai: 
Drg. H. Ausejienė padova
nojo sūrį, kuris davė pelno 
$$7.50. A. Vosylienė pridėjo 
$2.50, tuomet pasidarė virš 
minėta suma. Draugiškai, 
Helen Janulienč, Worces
ter, Mass.”

Daugiau aukų gauta se
kamai :

Anna Philipse/Stamford, 
Conn., $15.00. ■

Po $10.00: C. Chuber- 
kis, Fairlawn, N. J. ir LLD

Trukšmas Francijos Seime 
Dėl Atlanto Pakto

Paryžius. — Francijos 
valdžia,šaukė tuojau užgin
ti Atlanto paktą — karinę 
dvylikos kraštų sutartį 
prieš Sovietų Sąjungą. Ko
munistai seimo nariai ragi
no atmesti paktą; nurodi
nėjo, kad jis yra slenkstis į 
trečią pasaulinį karą.

Komunistai priminė, jog 
karštieji pakto rėmėjai 
prastai kariavo prieš na
cius. Dėl to dešinieji pakto 
šalininkai iššaukė mušty
nes. Kilo toks trukšmas, 
kad seimo posėdis turėjo 
būti du kartu pertrauktas.

San Francisco. — čionai- 
tiniai CIO laivakroviai ap- 
sidejo po dolerį mokesčio 
kiekvienas streikuojantiem 
Hawajy laivakroviam pa
remti.

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

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

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

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

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

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

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

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIU LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

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

i

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

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

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

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės 1 Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 184 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liep. 29, 1949
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(Tąsa)
Smegenys įgriso jam iki gyvo kaulo, 

tačiau nieko kito jis negalėjo sugromu- 
luoti.

Rudniovui ir Baziniai taip pat parūpi
no šiltus vokiečių kailinius.

Stebėdamas žmones stalininio reido ir 
ypatingai stovyklavimo prie Kunigaikš- 
čio-ežero metu aš pamačiau, kad teisin
gas trofėjų reguliavimas — vienas iš 
svarbiausių gyvybinių dalinio uždavinių.

Dalinyje buvo įvairių kovotojų, — bu
vo drąsių, šaunių karių, buvo paprastų 
sąžiningų kovotojų, buvo ir bailių. Buvo 
kovingų kuopų, buvo pasižyminčių savo 
atsparumu, ištvermingumu, koviniu 
veržlumu kuopų, buvo ir menkesnių. Kuo 
gi reguliuoti kovines žmonių bei kolekty
vų savybes? Ilgainiui trofėjai virto vi
suomenine kuopų tarpusavio lenktynia
vimo forma. Trečioji kuopa kas kauty
nės bent du tris kulkosvaidžius iš priešo 
paims, o kartais ir minosvaidį, patranką. 
Bet nuo patrankos Karpenka atsisakė:

— Kuriem velniam ji man reikalinga. 
Kuopoj patranka — tai tikras pasileidi
mas. Vienas vokietis įsiguš už tvoros, 
jau rėkia: “Duokš patranką!” O kol ją 
atitemps, kol pastatys, jis jau už kitos 
tvoros tupi. Visai kas kita granata, au
tomatas, — jais mes visur fricą pasiek
sim. Ir tiksliai, ir greitai!

pakaly išsirikiavusios septintosios kuo
pos. Septintosios kuopos kovotojai stovė
jo niūrūs, nuleidę galvas. Cvietkovas, iš
raudęs it virtas vėžys, skubėjo priimti 
“dovanas,” bet Kerpenka tyčia nutęsine- 
jo ceremoniją. Čia jis reikalavo, kad pa
tikrintų pagal sąrašą ginklų numerius, 
čia — kad kiekvieną kulkosvaidį gautų 
būtinai tas partizanas, kuris juo naudo
sis. Trečiosios kuopos kulkosvaidininkai, 
užsikrėtę pašiepiamu vado tonu, aiškino, 
kaip reikia naudotis kulkosvaidžiu kau
tynėse ir ypatingai pabrėžinėjo, kad 
svarbiausias dalykas, kurio nemėgsta vi
sų sistemų kulkosvaidžiai, — tai bailio 
kulkosvaidininko.

Tokio “parėmimo” dėka Cvietkovo 
kuopa ilgą laiką buvo viso dalinio pojuo- 
ku, kol koviniais veiksmais nenuplovė 
nuo savęs negarbės.

X
Daug naktų praėjo belaukiant lėktu

vų. Daug buvo ir bartasi per radiją. Mū
sų jaudinimąsi dvigubino dar ir tai, kad 
mes buvom nusprendę nuleisdinėti lėktu
vus ant ledo. Tokiu būdu visą atsakin
gumą už nusileidimo sėkmingumą mes 
pasiėmėm sau. Pagaliau pasibaigė mūsų 
apgaudinėjimai... Lakūnai... Turėtų 
jie žinoti, kas yra laukti lėktuvo 
priešo užnugary! Ir kai pirmasis diura- 
liumininis paukštis atsitrenkė. į ledą ir 
tasai trenksmas braškėjimu sklido į

Bet kai atėjo eilė kulkosvaidžiams, 
kurių apie keturiolika atliekamų vežiojo
si gurguolėje trečioji kuopa, Karpenka 
'pareiškė:

— Septintąją! kuopai kulkosvaidžių 
trūksta? Ką gi, aš galiu kaimyniškai 
padėti. Bet tik paskolinti, grąžintinai. Ir 
įteikinėsiu kulkosvaidžius tik išsirikia
vusiems.

Septintoji kuopa buvo pas mus virtus 
priežodžiu. Žmonės joje buvo susirinkę 
kažkokie nerangūs, be iniciatyvos, apy- 
bailiai. Jos vadas, Cvietkovas, leitenanto 

1 laipsnio, sveikintis mokėjo šauniai, net iš
versdamas delną, vikriai spraksėjo kul
nimis, lyg tikras gusaras, bet žmonių 
tvarkyti nemokėjo. Kažkodėl jam tai ne
sisekdavo. Kas kautynės — septintoji 
kuopa ar nuo gynybos pabėgs, ar pulda
ma susipainios ir į kautynių pabaigą iš 
užpakalio savuosius pliekia. Gal būt to
dėl, kad ir patsai leitenantas Cvietkovas, 
nors buvo baigęs normaliąją karo moky
klą, tačiau, be rikiuotės pasiruošimo, nie
ko daugiau ten nebuvo išmokęs.

— Jis geriau tiktų į miliciją, judėjimo 
reguliuotoju, sankryžoje lazdele mosuoti. 
Tikras malonumas būtų pasižiūrėti. Bet, 
va, kito vado niekaip nesurandame, — 
kalbėjo man Bazima paslapčia.

Karpenka užsispyrė, kad ginklų įtei
kimas septintajai kuopai būtų atliktas’ 
abiem kuopoms išsirikiavus. Vadovybė 
sutiko.

kraštus, šimtai širdžių, šiurkštokų ka
reiviškų širdžių, apmirė . .. Išlaikys ar 
neišlaikys? Nuo to, ar laimingai nusileis 
šisai pirmasis lėktuvas, priklausė parti
zanų aerodromo likimas ir mūsų sužeis
tųjų likimas, šaudmenys . . . tolimesnio 
mūsų reido likimas ....

Lėktuvas judėjo vis lėčiau, ledas ap
rimo, liovėsi braškėjęs, ir mašina sekun
dei sustojo, o paskui, paklusdama mano 
žaliam žibintuvėliui, ėmė slinkti į startą. 
Ant ežero kranto šaukė “valio!”, ir į 
kpeigingą dangų lėkė partizanų kepurės.

O padangėse, tarp žvaigždžių jau ūžė 
antroji mašina.

Šlovė jums, draugai lakūnai! Kaip 
mes jus barėme paskutinėmis dienomis, 
ir kiek žmonių dabar apie jus dėkingi 
galvojo!

— Sveiki, tėvynės pasiuntiniai!
— Sveiki! — tarė žmogus lakūno dra

bužiais, lipdamas iš mašinos.
— Sveikas gyvas! — ir jo ištiestą 

ranką čiupo dešimtys rankų. Teko pa
imti lakūną globon. Mūsų žmonės neno
romis paleido ilgai lauktą svečią.

— Lėktuvo vadas Luncas, — atsire- 
komendavo lakūnas.

Prie jo priėjo Kovpakas ir Rudniovas, 
'o aš nubėgau pasitikti antrosios mašinos.

Pirmąją naktį mes priėmėme tris lėk
tuvus. Tik tada, kai mašinos buvo jau 
iškrautos ir į jas buvo sudėti rūpestin
gai apvyturiuoti sužeistieji, Kovpakas

Kuopos išsirikiavo šalia štabo. Aplin
kui susirinko daug žiopsotojų, apstoju
sių gatvę tiršta minia. Karpenka linkte- 

v Įėjo kairiojo sparno link, ir iš ten, iki 
šiol paslėptos, pasirodė pakinkytos pora 
gerų arklių rogės. Karpenka pasišaukė 
septintosios kuopos vadą Cvietkovą, po- 
litvadovą bei partorgą ir, garsiai kreip
damasis į susirinkusius, pranešė:

— Mūšų septintoji kuopa, narsūs ka
reivos, kaip gyvi, nėra matę nei vokiečių, 
•nei vengrų kulkosvaidžio. 0 antra ver
tus, kaip gi jį pamatysi, jei sprunki nuo 
jo neatsižiūrėdamas. Juk nugaroj akių

• nėra. Tiesa, Cvietkovai?
— Na, liaukis, Karpenka, — sumišęs 

murmėjo Cvietkovas ir tiesė ranką į kul
kosvaidį.

— Ė, palauk! Palaukite, vyrai! Štai, 
vadinasi, kadangi jūs kariauti nemokate, 
mes nusprendėme jums šį tą duoti iš sa
vo trofėjų..; Sakyk, kiek pas tave ko- 

, munistų? — kreipėsi jis į partorgą. — 
Vienuolika? imk vienuolika kulkosvai- 

‘ džių ... Tiktai turėkite galvoj: tik pa
skolinu. Po kiekvienų kautynių po du 
kulkosveidžius atsiimsiu atgal. Aišku? 
O jei, neduok dieve, nors vieną jų pra
rasite, — visą kuopą nuginkluosiu ir pri
versiu mums karves bei kiaules ganyti. 
O mes už jus kariausime. Imki kulko
svaidį.

Karpenkos kalbą nustelbė pritariami 
šauksmai ir minios kvatojimas. Garsiau
siai iš visų juokėsi seniai, stovintieji už-

■pasišaukė Luncą pas save ir, rodydamas 
aplink į bekraštę ežero lygumą, paklau
sė:

— Na kaip, berneli, gąrą aikštelę pa
ruošėme?

— Aerodromas idealus, — nenumany
damas jokių pinklių, atsakė šis.

— O priėjimai? — klausė Kovpakas.
— Labai geri.
— O išplėtimai?
— Taip pat geri.
— O pakilimas? — klastingai mirk

čiojo senis.
— Nuostabus.
— O gruntas?
— Gruntas kietas. Leidausi, lyg ant 

betoninės aikštelės.
•' Senis triumfavo.

— Na, taigi, taigi. Dabar eikš, — ir 
jis nusivedė Luncą į šalį, pasivedė į šva
rų, nesumintą purų sniegą ir veltiniu 
pražarstė kokio kvadratinio metro aikš
telę; paskui nusiėmė kepurę ir švariai 
nuvalė ja ledą. Ledas buvo lygus, kaip 
nupoliruotas veidrodis. Luncas linksmai 
žiūrėjo į Kvopako plikę, blizgėjusią mė
nesienos šviesoje, ir šypsojosi.

— Kas čia? — rūsčiai paklausė senis.
— Ledas, drauge dalinio vade, — šau

niai atsakė Luncas’
— Vadinasi, galima ant ledo lėktuvą 

nuleisti?
— Galima, drauge vade.
— Taip ir generolams pasakyk.

(Daugiau bus.)

Philadelphia, Pa

Darbininkas John Puhatch su šeima skaito laikraštyje apie plieno industrijos priėmi
mą 60 dienų tarpo paliaubų nuo streiko. Teisėjas Samuel L Rosenman (dešinėje) 
tapo prezidento Trumano paskirtas vadovauti 3 asmenų tarybai, kuriai pavedama 
tuo laikotarpiu tyrinėti padėtį ir pasiūlyti išeitį. Jo taryboje kiti du yra Carroll R.

Daugherty ir David Cole.

Chester, Pa

klausime naujo kon-
Pagal sulygtą Jcon- 
darbininkai gaus 6

švenčių su užmokes-

darbo tiems, ku- 
į darbą. Dabar- 
daug darbininkų 
dirba.
savaičių

Nenuro-
gaus

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tarpe Baldwin Locomotive 
Co. ir darbininkų CIO unijos 
trijų lokalų — No. 2,443 Lo
comotive, No. 1,278 South
work ir No. 2,180 Foundry— 
liepos 11 d. prieita prie su
tarties 
trakto, 
traktą, 
dienas
čiu: Naujus Metus, Atsimini
mo, Nepriklausomybės, Dar
bo, Padėkavonės ir Kalėdų. 
Geresnę hospitalizaciją, di
desnę užmokestį savaitėje 
laike ligos ir aukštesnę pomir
tinę. Užtikrinimą 32 valan
dų į savaitę 
rie pašaukti 
tiniu laiku 
visai mažai 
d omą, kiek
dirbti į mentus.

Baldwin Locomotive Co. ga
vo užsakymą 12 Diesel Elec
tric inžinų, 2 didelius hydrau
lic turbinas. Inžinus užsakė 
Erie R. R. Co. ir Union R. R. 
Co. Turbinos—United States 
Army Engineers. Turbinai 
turės 70,000 arklių spėkos. 
Turbinai bus naudojami De
troit Dam. Turbinai kaštuos 
$1,250,000. Kiek inžinai kaš
tuos, pranešime nenusakoma.

Pasibaigė 3-jų savaičių 
streikas Welsh Restaurant 
darbininkų, sutikus restorano 
savininkui Kostantinos Hionis 
laikyti pokalbius, kad prave- 
dus tinkamą kontraktą. Strei
kavę darbininkai — 9 veiter- 
kos ir dišvašeris grįžo į 
darbą, savininkas sutiko ne
daryt diskriminacijos prieš 
streikavusius darbininkus.

Tarpe darbininkų, dirban
čių Sun Ship Building and 
Dry Dock, jau ilgas laikas ei
na ginčas tarpe Industrial 
Union of Marines and Ship
building Workers C. I. O. .iš 
vienos pusės ir atskilėlių, no
rinčių išstoti iš tos unijos, iš 
kitos pusės. Pasėkoj to, kom
panija atsisako turėt reikalą 
bent su kuria puse. Kreip
tasi į valstijos b o ar d ą 
(State Labor Relations 
Board’ą), kad jis išspręstų, 
kuri pusė turi teisę atstovau
ti darbininkus. Sukilėlių ad
vokatai ir jų lyderis padarė 
pasiūlymą, kad reikėtų kreip
tis į Washington A N. L. R. B., 
kad ta įstaiga pavestų klau
simą išrišti balsavimu. Ad
vokatas M. H. Goldstein, ku
ris atstovauja I. U. M. ir. S. 
W., grasino, kad jis išimsiąs 
indžionkšiną prieš sukilėlių 
tokį elgesį.

Sukilėlių lyderis yra jau
nas vyrukas vardu Philip 
News, Jis neseniai pradėjo 
jarde; dirbti, treti mętai. ..

Skaitant • vifetinį laikraštį 
“Chester r Times,” sunku su
vokti;' kaip dalykai stovi. Pa
sikalbant su darbininkais, ku
rie jau senas laikas dirba 
jarde ir lanko susirinkimus, 
tai štai kas paaiški: Didelė 
dalis darbininkų, priklausan
čių unijai, nelanko susirinki

mų. Iškilus klausimams, ku
rie turėtų būt išrišti unijos su
sirinkimuose, jie yra rišami 
saliūne — prie baro ar kliu- 
buose prie kazyrų ar bent 
kur, tik ne susirinkimuose.

Didėjant bedarbei, atsiran
da įvairių organizacinių klau
simų, kurie turi būt išrišti: 
Atsiranda ir lyderiai, tuos 
klausimus galinti lengvai iš
rišti. čia atsirado lyderis 
vardu Philip News, kurio su
pratimu visos bėdos išsirištų, 
jei lokalas išstotų iš CIO cen
tro. Praeitą balandžio mėne
sį tas klausimas buvo paves
tas išrišimui balsais, ir dau
guma balsų nusprendė, kad 
lokalas pasiliktų dalimi CIO 
centrinės organizacijos. Ne
žiūrint to, tas vyrukas nenu
stoja to klausimo kėlęs.

Galop
Board as, vadovaujant Ramey 
Donovan, tą klausimą pasiun
tė į Washington© Labor Boar- 
dą, kad išneštų nuosprendį. 
Praeitą savaitę, laikant po
kalbius Valstijos Labor Board 
atstovui R. Donovan ir Philip 
News iš vienos pusės, ir CIO 
su M. II. Goldstein iš kitos, 
paaiškėjo, kad Philip News 
daro viską, kad tik suskal
džius darbininkus. Paaiškėjo, 
kad jis turėjęs pokalbius ir 
su AFL Boilmakers unija, 
kokiomis išlygomis AFL pri
imtų lokalą į savo tarpą. Se
ni darbininkai šneka, kad už 
pečių sukilėlių stovi pats Jos. 
Pew, Sun Ship Co. savinin-

Prieš karą čia buvo sti- 
kompanijos unija.

Valstijos Labor

kas. 
pri

Chesterio Dishong Parke 
kelintą vasarą yra laiko- 
koncertai, jų programas

jau 
mi 
išpildo įvairios muzikos - dai
lės organizacijos ir pavieniai 
dykai, koncertai laikomi po 
atviru dangum. Ištikus ne
palankiam orui, koncertai bū
na sulaikyti. Mylintieji kon
certus kreipėsi į miesto val
džią su prašymu, kad pastaty
tų pastogę, nors dėl orkestrų 
ir kitų artistų. Gavo atsaky
mą, kad miesto ižde pinigų 
nėra. Daug chesteriečių, my
linčių koncertus, buvo nusi
minę, manė, kad koncertai’ 
bus sulaikyti, muzikantams ir 
dainoriams nėra galima dar
bą atlikti, kaip užeina lietus. 
Bet Lokalas 484, American 
Federation of Musicians savo 
susirinkime, 11 d. liepos, nu
tarė pradėt vajų, kad sukėlus 
reikalingą sumą pinigų dėl 
pastatymo reikalingos kon
certams pastogės su visais rei
kalingais įrengimais dėl lai
kymo koncertų. 484 Lokalas 
pradžiai paskyrė $500. Taip 
pranešė lokalo pirmininkas 
Len Mayfair parko komisio- 
nięriui Vincent F. Sanb.e. Len 
Mayfair pareiškė, kad jis ir 
jo lokalas darys viską, kad 
surinkus reikalingą sumą pi
nigų.

Paprastai vasaros laiku at
siranda daugiausia Polio 
(vaikų paralyžiaus) ligos. 
Kad užbėgus kelią tai bai
siai vaikų ligai, apskričių ir 
miestų sveikatos prižiūrėtojai 
seniai yra nusprendę, kad

uodai yra tos ligos didžiausi l, 1T. , • , . kas raportavo,platintojai. Jie turį būt nai
kinami, tam jų darbui į pa
galbą ateina federalė ir vals
tijos valdžios, 
mis Maj.
Delaware County Mosquito 
Control 
reiškė,
DDT miglavimo 
įtaisus ir kad tie įtaisai yra 
pasekmingai vartojami ap
link Delaware County esan
čias ligonines. Komisija yra 
pasirengus tuos įtaisus varto
ti po miestus ir miestelius, 
jiems pareikalavus. Eddy
stone ir Glenolden yra mi- 
glojami. Kodėl Chesteryje to 
nedaroma? Piliečiai, 
mėt to reikalauti iš 
rio valdžios.

Šiomis dieno-
Russel W. Geis,

Commissioner, pa-1 
kad ji turi įsigijus 

(fogging)

Liepos 20 d. Lietuvių Muz. 
Namo Bendrovės įvyko pus
metinis susirinkimas. Per
rinkta dalis valdybos. Buvęs 
vice - pirmininkas Wm. M. 
Paschall atsisakė kandidatuo
ti, jb vieton išrinktas Povilas 
Lukoševičius, buvęs per dau
gelį metų vicepirmininku. Pi
niginiu raštininku, vietoj A. 
Dambrausko, išrinktas jau
nuolis Pranas A. Balin, lai
dotuvių direktorius, 2016 E. 
Allegheny Ave. Jis yra sū
nus Justino Balinskio, buvu
sio dviemis atvejais kliubo 
gaspadorium, vėliau pirminin
ku. Dabar pirmininko par
eigas eina Justino .brolis Juo
zas Balinskas.

Direktorių dalis liko tie pa
tys — Jonas Tūbelis ir Pra
nas larošis.

Pirmininkas Juozas Balins- 
, kad birželio 

26 d. įvykęs piknikas davė 
pelno su virš $200.- Tik nu
siskundė, kad parko savinin
kas Mikolaitis negražiai iš- 
koliojo pikniko rengėjus, 
ypač pirmininką J. B., už tai, 
kad paprašė vandens “coils” 
išplauti. Bendrovės nariai 
nutarė pas jį daugiau pikni
kų nerengti.

Kas tai pasiūlė, kad Ben
drovė nupirktų valdžios boną 
už $50, kaip dovaną pašau
tam beisbolininkui Vaitkui, 
bet didele balsų dauguma 
pirkimas dovanos atmestas.

Senas Kiiubietis.

turėtu-
Cheste-

dažnaiTarpe chesteriečių 
tenka girdėt klausimą, kada 
bus rengiamas busų 
vimas 
nieks 
zuot
pikniką? Jau laikas.

Raris.

bent į kur ?
nepradeda 

išvažiavimo į

išvažia-
Kodėl 

organi- 
Laisvės

Nusmelktas Korėjiečių Va
das Pabėgo iš Kalėjimo
Seoul, Korėja. — Iš ka

rinio kalėjimo pabėgo pieti- 
tinės Korėjos Darbininkų 
Partijos vadas Lee Čung 
Op. Jis buvo nusmerktas 
mirti už dalyvavimą sukili
me prieš reakcinę preziden
to Syngmano Rhee val-

Tikrai Būkite Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienraštį, Laisvę

šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves

Įvyks Sekmadenj,

Rugpj. 14 Augusi

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Antano Pavidžio Orchestra -
Gros įvairius kavalkus šokiams

PRADŽIA 1-MĄ VAL. DIENĄ

Įžanga 50 c.

Kiekvienas ’ apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike. Tai bus didžiojo ?Jew Yorko lietuvių 

piknikas, paramai dienraščio Laisvės.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liep. 29, 1949



WORCESTER, MASS. žiausiai domes kreips j zaba- 
bonus.

Piknike pasidarbavo seka-
DETROIT, MICH.

L. P. B. Klubo Piknikas 
Gerai Pavyko

Liepos 17 d. Olympia Par
ke atsibuvo Lietuvių Progre
syvių Balsuotojų Klubo antras 
metinis piknikas. Oras buvo 
debesuotas visą dieną ir vidu
tiniai šiltas, žmonių atsilan- 

’ke gausiai, buvo svečių iš ke
leto tolimesnių miestų.

Po 5 vai. programa vykdy
ta lenktynėse mėlynių uogų 
pajaus valgyme. 4-ri jauni 
vyrai padarė smagaus juoko. 
Plaukimo lenktynės negalėjo 
įvykti, nes po ežerą laksto 
motoriniai laivukai, reikalin
ga policijos, kad sustabdytų, 
o ežeras priguli dviem mie
stam, todėl palikta ramybėj. 
Prakalbas pasakė: vietinis 
jaunuolis Richard Janulis, 
specialiai kreipdamas klausy
tojų domę, kad žmonių gero
vės dėlei reikalinga daugiau 
rasinės lygybės, segregaci
jai vietos neturėtų būti, spal
vų ir tautų brolybės viešpa
tavimas išganys liaudį ir išves 
sėkmingą kovą dėl gerbūvio.

Principal? kalbą pasakė 
piknikieriams, kurie atidžiai 
klausėsi, svečias iš Bostono, 
Progresyvių Partijos pildan
čiojo komiteto direktorius 
Walter A. O’Brien. Jis ypa
tingo įspūdžio padarė kalbė
damas apie nedarbą Jungti
nėse Valstijose. Pramonin- 
giausia, turtingiausia šalis, 
gelbėja visą pasaulį, kitas 
tautas ,o koks likimas čia sa
vo šalies šeimynų, kurioms 
reikia gyventi iš $25 savaiti
nės bedarbės pašalpos? Ir 
jau daugeliui išsibaigė ir ne
užilgo išsibaigs milijonams ir

butus rendos arba bankams 
mokesčiai palieka skolose, 
baimė būti išmestam iš buto, 
nors alkanas esi. Ir tai deda
si 1949 metais, o ne 1849 m. 
Progresyvių Partija užtikrina 
visiem darbą, taip, kaip velio
nis Rooseveltas kad sakė: po 
karo turi būti ilgiems laikams 
gerbūvis. Jokio pateisinimo 
nėra, kodėl šiandien J. V. yra 
5,000,000 bedarbių, ir greitu 
laiku dar daugiau bus. Tai 
trumaninė politika taip veda 
ir jos vaisiai tokie.

Baigdamas kalbą kalbėto
jas pasakė, kad jis kandida
tuojąs į Bostono miesto ma
joro vietą šio rudens rinki
muose. Publika gausiai pa
plojo.

Po programos vėl žmonės 
gražiai linksminosi, tai patal
pose, tai žaliuojančiam par
ke, jaunimas “Volley Ball” 
žaidė.

Nemažai atsilankė ir iš kai
myninio pikniko žmonių. Ten 
buvo lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos piknikas. Atėjusie
ji pasakojo, kaip ten kalbė
tojai prakeikė mūsų pikniką 
ir ragino klausytojus neiti, 
nes savo “dūšią” pražudysite. 
Tai matote, kaip dvasiški tė
veliai skiepija artimo meilę. 
Neapykanta ir kerštas atvirai 
kurstoma. Tačiau faktas, kad 
atsilarikiusieji nepaisė tų 
kurstymų, atėjo ir gėrėjosi 
šio pikniko patogumais. Iš
rodo, kad popiežiaus įsaky
mas ekskomunikuoti pažan
gius katalikus bus bandomas 
vykinti ir čia, Amerikoje. La
bai sveikai padarys kiekvie

nai draugai ir draugės: Kai
po gaspadinės virtuvėj: A. 
Vosilienė, Ausejienė, Valin- 
čiauskienė, Jusienė. Bufete 
patarnavo J. Senkus, II. Gurs- 
kienė, Sąrbintienė, Jeskevi- 
čius, Trakimavičius. šiaip 
pasidarbavo Pilkauskienė, Ja- 
nulienė ir B. Kukauskas.

LPB Klubo KoreSp.

Kensington, Conn.
NEMALONIOS ATOSTOGOS

Pasiliuosavę nuo kasdieni
nio darbo, visi mylime pra
leisti linksmai laiką su gimi
nėmis, su artimais draugais. 
Taip padarė ir Vinco Aleksy
no žmona Agota iš Grand 
Rapids, Mich. Ji atvyko šio
mis dienomis į rytines vals
tijas pas gimines ir sykiu už
suko pas savo buvusią drau
gę iš Lietuvos Oną Visockie- 
nę Kensingtone pabuvoti ke
letą dienų, pasikalbėti su my
lima drauge. Agotai čia vie- 
šėjant, teko atsilankyti LLD 
ir LDS apskričių piknike Wa
terbury, pamaryje pasikaitint 
prieš saulę ir būt kitur. Dėl 
to Agota jautėsi labai tuomi 
patenkinta.

Bet prieš pasirinktą laiką 
vykti namo Agotą ištiko ne
laimė. Dėl jos prisiėjo jai su
sidurti su daktarais ir pabu
voti ligoninėj.

Kaip tik Agota sutvirtės, jis 
grįš namo. Vincas ir Agota 
Aleksynai pažangūs ir apsi
švietę žmonės.

Gaila, kad linksmos atosto
gos virto nemalonumu.

Vikutis.
ta 23 savaičių pašalpa. nas katalikas, kad kuo" ma-

Waterbury, Conn
CHARLES J. ROMAN

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. PAtogiai ir gra

 

žiai moderniškai įruošta 
mūsų

patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

eninė. Mūsų

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

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.

liepos 
įvyks

Tolimi Svečiai Vyksta 
Į Menininkų Pikniką

Sekantį sekmadienį, 
31-mą, Waterbury  j e
Meno Sąjungos Trečiosios ap
skrities piknikas. Jis bus 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill 
Rd. Į tą pikniką vyksta daug 
■jaunimo iš New Jersey, New 
Yorko ir Connecticut valsti- 

Pennsylvanijos. 
iš Pittstono it 
iš Wilkes-Barre 
gražų pasilinks-

Aišku, kad su jais

jų ir net iš
A. Valinčius
J. Grušelionis 
važiuoja į tą 
minimą.
ir daugiau kas atvažiuos. Tai 
bus sueiga iš gan tolimų ko-, 
lonijų. Koresp.

PAJ1ESK0JMA1
Pajicškau savo mylimo brolio Jo

no Petkaus, ilgą laiką jis gyveno 
New Haven, Conn. Nusimetė man 
jo antrašas ir nebegaliu su juom su
sirašinėti. Prašau jo paties atsi
liepti ar kas žinote apie jį malonė
kite pranešti. Jo išvaizdą: aukštas, 
stiprus, šviesiaplaukis, iš Lietuvos 
— Kauno rėdybos. Jis yra vedęs. 
Mano antrašas: Mrs. Grigor Tu- 
karski, 705 Middle Neck Rd., Great 
Neck, L. I., N. Y. (172-173)

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. • \

Tel. EVergreen 8-9770

Akli Aklus Nori Vedžioti

Mūsų miesto tarybos nariai, 
“councilmen,” kaip vienas, vi
si šoko, užgrojus miesto gal
vai maršą, “Loyalty” priesai
ką.

> Nekurie tarybos nariai buvo 
priversti apleisti net savo va- 
kacijas, kad dalyvavus susi
rinkime, nes kitaip nebūtų bu
vę galima leisti rudeniniame 
balsavime to pataisymo prie 
miesto kodekso.

Taip, sugrįžo visi tokie Ed- 
wardsai, socialistai, kad už
tvirtinti Tarybos tą tarimą 
leidimui “Loyalty Oath” ant 
baloto.

Stebėtinas pasielgimas to 
socialisto Edwardso, kuris šį 
šį sykį kandidatuoja į miesto 
majoro vietą. Jis praleido 
savo dalį vakacijų Milwau
kee, Wis.# suvažiavimo UAW- 
CIO, kuriame net Reutherio 
mašinai kontroliuojant kone 
visus delegatus, tokia “Loyal
ty Oath” likosi pasmerkta. 
Bet Edwards sugrįžęs, reika
laujant miesto didlapiam, pa
miršo apie unijos tarimą ir 
prisidėjo prie leidimo to hit
lerinio įstatymo.

Taip, visi iki šiol esanti 
miesto įstaigose eina į purvy
ną laužymui pamatinių demo
kratinių teisių.

Akli aklus nori vedžioti 
pagal muziką didžiojo kapi
talo. ♦

Už Ką Balsuoti?
Šį rudenį, o labiausiai iki 

13 d. rugsėjo, kada bus taip 
vadinamos “primares,” visi 
progresyviai miesto piliečiai 
turi truputį įsikinkyti į dar
bą.

Nekuris laikas atgal minė
jau, kad jeigu nebūtų dau
giau kandidatų į miesto įstai
gas, negu buvo žinoma tada, 
tai iš tų keturių į miesto ma
jorus aš paduočiau balsą gal 
už Frankensteen. Bot kada 
kilo spaudimas per išnaudo
tojų klasę prieš darbininkus 
ir vietos didlapiai ieškojo 
atostogaujančių miesto tary
bos narių su telegramomis, tai 
Diek Frankensteen, sykiu su 
visais kitais kandidatais i ma
joro vietą pareiškė spaudoj, 
kad jis sutinka su tokiu pa
taisymu miesto kodekso.

Bet padarius puolimą ant 
organizuotų miesto įstaigose 
darbininkų — United Public 
Workers, CIO, su ta “loyalty” 
priesaika, unijos, visad kuri 
pastoviai nurodė miesto val
dininkų trūkumus ir neigimą 
darbininkų reikalų, šiandien 
galiu pasakyti, kad į miesto 
majoro vietą turėsime dar 
vieną kandidatą — tai Mort 
Furay, kuris dabartiniu laiku 
eina apskrities direktoriaus 
pareigas toje unijoje. .

Matydamas neteisingą puo
limą ant sunkiai dirbančių jo 
unijos narių, jis, priduodamas 
$100, kurie' reikalingi kiek
vienam kandidatui užstatyti, 
vietoj parašų, kandidatuoja 
į miesto majorus.

Prie to, iki šiol į miesto ta
rybą jau randasi trys kandi
datai, kurie išeina prješ tą 
“Loyalty Oath,“ tai Rev. 
Chas. A. Hill, advokatas Star 
iy Wm. Allen.

Rodos, bus dar vienas kitas 
daugiau, kuriuos paskelbsim 
vėliau, kada, bus dasižinota.

šiuo sykiu nebėra abejonės, 
už ką balsuoti į miesto įstai
gas.

Juk aišku, kad negalima 
balsuoti už atvirus veidmai
nius ir parsidavėlius socialis
tus, kokiais yra Edwards ir 
kiti. Dar ypatingai, kad' ir 
Wayne County ir City of De
troit CIO Council išėjo prieš 
tokį pataisymą, su “loyalty” 
priesaika, 'nes jeigu miestas 
tą priimtų, tai to pa
ties pasektų ir visos dirbtu
vės ir įstaigos. Ir jei tik kam 
reikėtų kokį darbininką pra
šalinti, ko reikės, tai paduoti 
skundą, kad jis nelojalus, ir 
bus su juo užbaigta, kaip 
Hitlerio koncentracijos kem
pėje.

Prisidėkite visi prie atmuši

mo tos atakos.

Deportavimų Skaitlius Auga
Buvo minėta, kad turėjo

me paskirtų deportavimui 11 
ypatų.

Bet praslinkus porai savai
čių laiko, ta skaitlinė paki
lo iki 21 ypatos. Trys yra 
surišti su rusų kooperatiniais 
restoranais, kurių vienas ran
dasi Hamtramck, Mich. Tai 
John Rogach, Nicholas Pole- 
shuk ir Michael Popescue. 
Ketvirtas yra Ivan Žyd ok.

Tie kooperatyviški restora
nai duoda gerą maistą ir, su
lyginus su kitais, daug pi
giau. Reakcija ryžtasi už
bėgti už akių tiems koopera
tyviškiems restoranams su de
portacijomis.

Visų deportacijų reikaluose 
kovą veda čia, Detroite, Civil 
Rights Congress sykiu su 
Committee for Protection of 
Foreign Born. Visuose klau
simuose deportacijų reikia 
kreiptis į Civil Rights Con
gress, Room 424, Reids Bldg., 
140 Cadilac Square, arba te
lefonu CA 6278.

Politicus. .

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, gašas, 
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 apart men
tal 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)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Du žymūs darbiečiąi susir
go ir išdūmė Šveicarijon. Už
sienio reikalų ministras Be- 
vin ir naminių ekonominių 
reikalų galva Cripps iš “per- 
sidirbimo” gavo “priemėtį.” 
Bet visas Londonas labai abe
joja jų staigiu sunegalavimu. 
Jų liga esanti politinė.

Bet, žinoma, žmonės galė
jo ir susirgti. Tik bolševi
kams nevalia sirgti ir mirti. 
Jiems nepavelina komercinė 
ir menševistinė spauda. Kai 
aną dieną Višinskis buvo su

sirgęs, ta spauda nuteisė jį 
“likvidavimui.” Girdi, Višins
kis jau iškeptas! Stalinas jį 
jau sudorojo.

Kai tačiau pasirodė, kad 
Višinskis tapo pakeltas į už
sienio reikalų ministro vietą, 
spauda gražiai užsidarė bur
ną.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kuopos susiririkimas 
įvyks liepos (July) 30, pradžia 7 
vai. vakare, vieta 143 Pierce St. Vi
si nariai yra prašomi dalyvauti su
sirinkime, nes turėsime labai svar
bių dalykų aptarimui. — J. M.

(173474) 
---- ----------------------------------—n------

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos susirinkimas įvyks pirmadie
nį, rugpjūčio 1-mą, Liet. Taut. Na
mo kambariuose, pradžia 7:30 vai. 
vakare, visi nariai malonėkite atei
ti j laiką, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

Draugiškas vakaras, paramai me
nininkų vasarinės mokyklos įvyks 
August (rugpjūčio) 6-tą, pradžia 7 
vai. vakare, Liet. Taut. Namo Par
ke. Rengia Liuosybės Choras.

Liet. Darb. Susivienijimo 1-sios 
Apskrities metinis piknikas įvyks 
rugpjūčio (August) 7-1 ą, Liet. Taut. 
Namo Parke, pradžia 1-mą vai. po 
pietų. Vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius kviečiame į aukščiau nurody
tus parengimus. Turėsite sau malo
numo ir paremsite organizacijas. — 
Geo. Shimaitis. (173-174)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio komiteto susirinkimas 

įvyks trečiadienį, rugpjūčio 3-čią, 
pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairm’bunt Avė.

Toje pačioje vietoje, 8-tą vai. va
kare įvyks LLD 10-tos kuopos su
sirinkimas.* Turime daug svarbių 
reikalų aptarti, todėl visi nariai ma
lonėkite ateiti nurodytu laiku. Svar
biausias dalykas tai Laisvės pikni
kas, kuris įvyks Rugsėjo 4-tą, prieš 
Labor Day, bus Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., Glouces
ter Heights, N. J. Turėsime pasitar
ti prisirengimui prie pikniko ir ki
tais organizacijos reikalais. — Už 
valdybą, P. Puodis. (173-175)

PHILADELPHIA^ Pa.
Lietuvių Moterų kuopa rengia 

draugišką išvažiavimą, įvyks sekma
dienį, liepos-July 31-mą, bus pas M. 
Valskį, 48 Woodland Ave. So. Mer
chantville, N. J. Camdcne imkite 
busą No. 6 Chapel Ave., išlipkite 
ant Woodburn St. Širdingai kviečia
me visus. —■ Sekr. (172-3)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras turi pasamdęs di

delį busą vykimui į menininkų pik
niką liepos 31-mą, Waterbury, Conn. 
Kelionė į abi pusi $1.25. Busas išeis 
nuo Laisvės Choro salės, 155 Hun
gerford St., 1 vai. po pietų. Tad, 
kurie norite išgirsti gražių dainų, 
mylite pasimatyti su daugeliu toli
mų svečių, pasilinksminsite ir gra
žiai pasivažinėsite. Įsitėmykite, kad 
piknias įvys šį semadienį, liepos 1. 
Užsiregistruokite tuojau. (172-173)

DETROIT, MICH.
Piknikas Draugų Taržų U kūjo.

Lietuvių Motęrų Pažangos Kliu- 
bas ir Choras rengia pikniką sek
madienį liepos (July) 31-mą ant 
Juozo ir Julijos Tarzų ūkės, 2941 
Jackman Rd., Ida Michigan. Drau
gės. kliubietės nusitarė pagaminti 
skanius valgius iš farmos produktų. 
Taipgi turės visokių gėrimų, saldžių, 
karčių ir bus saldaus pieno, kurio 
draugė Julytė žadėjo pastoroti vi
siems užtenkamai. Taigi, sekmodie- 
nį visi būkime piknike. — Kviečia 
visus Komisija. (172-173)

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

turi ant lūpą — 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
čiau 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:

Kinija Žengia į Laisvę
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- j 

Oteliai, ligonių kambariui reikme- 
■ nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW i.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-8172

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

2

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotaa Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktu Liep. 29, 1949
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Kailiasiuviai Darbuosis 
Išrinkti Marcantonio 
Ir Davis .

Naujai išrinktoji CIO Fur
riers Joint Council savo pir
mame posėdyje liepos 27-tos 
vakarą nusitarė veikti pagal
bai ištiktų nedarbo. O ta pa
galba bus visiems prieinames
nė, jeigu išrinksime darbi
ninkų reikalų čampioną kon- 
gresmaną Marcantonio 
to majoru, pareiškė 
siuviai.

mies- 
kai 1 ia-

• v
1S nau.jo.

Ben.ja-
Lygiai svarbu yra 

išrinkti kaunsilmaną 
min J. Davis į Miesto Tarybą. 
Tad kailiasiuviai vienbalsiai 
nutarė visomis išgalėmis rem
ti šiuos abu kandidatus.

Juodu to užsipelno, sako 
unijistai, “už jų neatlaidžią 
kovą gerovei darbo žmonių, 
už darbo unijas, už demo
kratines teises negrų liau
džiai, ir už taikos ir tarptauti
nio susipratimo programą.“

New Yorkas, Nuosta
busis Miestas— 
Turinčiam Gana Pinigų

Kožna diena New Yorke 
teikia savytų pamokų tam, 
kas nori išmokti, bet—kasgi 
norės skaityti save lygiu vi
siems, kiekvienas jaučiasi gu
dresnis už kitą.

Trečiadienį tokią pat klai
dą pakartojo jauna, maloni 
porelė iš Louisville, Ky. Juo
du, abu veteranai, buvę su
sipykę ir beveik išsiskyrę, vėl 
suėjo poron ir tą įvyki norėjo 
šauniai paminėti ne bile kur, 
New Yorke. Sakėsi atvažiavę 
he biednučiai — su auto ir 
$200. Tačiau turtas išsekęs 
iki paskutinių 75 c., auto štr 
vandeniu neveža, o viešbuty
je Dixie jau susidarusi $39.- 
95 skola už kambarį.

Išteklių juodu nusprendę 
pratęsti gavimu daugiau pi
nigų ir gavo — apiplėšus alu
dę ant $152. O po to, lai
kinai, pasibaigė rūpestis apie 
pinigus, abu gavo nemokamą 
“pragyvenimą“—kalėjime. A- 
bu jauni, gražūs žmonės da
bar, bet sunku pasakyti, ko
kiais bus, kuomet iš to nemo
kamo “burdo“ išeis. Vyras, 
sakoma, apiplėšimo metu bu
vęs įsigėręs.

STADIUM KONCERTAI r“t.Ave-
Simfonijos po žvaigždėmis. — Philadelphia Symphony Orchestra. 

Nebrangios kainos, 30c ir daugiau. — Vad. Effem Kurtz.
Rukp. 1

Rukp.
Rurp.
Rukp.

Pirm.,
Antr.,
Treč.,
Ketv.,
SeSt., Rurp.

2
3
4

6

— Ell a belle Davis, smuikininkė
Viskas orkestriniai — Wuxner, Strauss
Smuikininkas Michael Rosenker
Eugene List, pianistas, ir Carroll Glenn, smuikininkas 

Itališkas vakaras — Quartararo Peerce-Baccaloni, solistai : 
vad. Antonini

Didysis Kriaučių

PIKNIKAS
Rengia A. C. W. of A. Lietuvių 54-tas Skyrius 

Įvyks

Šeštadienį, Liepos 30 July 
DEXTER PARK

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų.

A. Pavidis Orkestras Gros Lietuviškus ir 
Amerikoniškus šokius.

Įžanga tik 50 centų
Kviečiame gerbiamą publiką kuogausiausiai daly

vauti šiame piknike. O mes iš savo pusės užtikrina
me, kad visi ir visos turėsite “good time.”

PIKNIKO KOMITETAS.
KELRODIS: Iš New York ant Canal ar kitų stočių im

kite Jamaica traukinį (eleveiterį), išlipkite Brooklyne ant 
Elderts Lane stoties ir prie pat stoties rasite pikniką.

Kas Prakaituos, Kas Dejuos, 
Bet Kriaučiai Piknikuos

Oras tebėra kaitrus. Bus 
žmonelių, kurie šį šeštadienį 
tūnos savo karštame bute, 
prakaituos ir dejuos. Bet tai 
bus tik tie, kurie nežinos, jog 
įvyksta lietuvių kriaučių 54- 
jo skyriaus metinis piknikas.

Tie, kurie žino, kas jiems 
gera, visi dalyvaus kriaučių 
piknike šį šeštadienį, liepos 
30-tą, visą popietį ir vakarą, 
Dexter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhavene, nes čia 
visuomet yra užtenkamai pa
vėsio, o kriaučių pikniko po
pietį bus ir gana linksmybės. 
Pradžia 2 vai., įžanga tik 50 
c. (taksai įskaityti). Parkas

Tarp Brooklyno Lietuvių
Vincas (Bill) žvirblis tarp 

Brooklyno lietuvių yra įsigi
jęs daug “frentų.” Jo “fren- 
tai” buvo žvirblio pasigedę 
jam esant ligoninėj, pasigen
da ir dabar, 
nepasiduoda 
pasidavė nei 
dirba pas 
b artend erių
Grill) ant Broadway, 
Myrtle Ave., Brooklyne.

Bet žvirblis 
nei senatvei, ne
ligai: Jis dabar 
Motiejų
(Oasis

Laukų

netoli

Maikis Ramoška, dirbąs 
Parkside Inn, 371 Union 
Ave., Brooklyne, sako, kad 
apie pabaigą rugpjūčio ap
lankys savo gimines Chicago- 
ie. Jis ten skris, važiuos ar 
plauks, bet turi pasiekti Chi- 
cagoje savo gimines, dėdes: 
Joną, Juozą ir Kazį Ramoš
kos. Deja, Maikis neatsime
na jų adreso ir dėl to prašo 
jų pačių, ar kurie juos žino, 
atsišaukti, kad jam nereikėtų 
šauktis pagalbos į Travel Aid 
Society.

Džimis Sutkus praneša sa
vo “frentams,” kad jis dabar 
ir vėl buvo singelis. Priežas
tis: Jo žmona Izabelė, duktė 
Beatrice, žentas Antanas 
Krasnickas, ir du anūkai An
tanukas ir Izabeliukė Krasnic- 
kai aplankė Dr. Joną Stan
kaitį, Sutkų giminę, Roches
ter, N. Y., paskui lankėsi Ni
agara Falls, N. Y., o vėliau 
sugrįžo Brooklynan. Toliau 
bus daugiau parašyta.

Brooklyniečiai Petras Ka- 
pickas, Petras Grabauskas,

lini-prie pat BMT Jamaica 
jos Elderts Lane stoties.

Kriaučiai savo piknikui, 
kaip kas metai, mobilizuojąs) 
visi, savo dirbtuvėse. Jie su
sideda pinigų, pasiskiria gas- 
padines, prisigamina gerų val
gių. Buvusieji kriaučių pikni
kuose žino, jog ten jautiesi 
tarsi nuvykęs į žemaičių ves
tuves Lietuvoje, kur visi va
žiuoja apsirūpinę provizijo- 
mis bent trims dienoms. O 
kadangi piknikas tęsiasi tik 
vieną dieną, tad numanu, kas 
atsitinka patekusiam 
kriaučius piknikuoti.

Kriaučiai kviečia visus.

pas

Pranas Buknys ir Mikas Gri- 
savaitės gale 

“fren
ginį i- 

ir

gas praeitos 
lankėsi pas gimines ir 
tus.” Jų “frentai” ir 
nes gyvena Shenandoah
Minersville, Pa. , Nuvažiavę 
pas Kazį Senkų į Minersville 
rado Joną Rušinską — irgi 
brooklynietį, — visi kartu su
grįžo. Buknys parvežė Lais
vei finansinės paramos (apie 
tai tur būt jis pats parašys), 
o kiti parsivežė daug sūrių. 
P. Grabauskas savo sūrių ne
davė ž ė iki namų: vieną 
liko pas Bakaičius, o kitą pas 
Sutkus ant Grand Stryčio.

pa-

Petro Kapicko bartęnderiai 
Ignas Daužickas ir Walteris 
Meiliūnas, pasirodo, turės iš 
naujo mokintis bartenderys- 
tė^,: juodu sugrįžę po vaka- 
cijų rado naują registerį, o 
dabar Kapickas pertaiso savo 
barą. Prie tų pasikeitusių 
aplinkybių Ignui ir Walteriui 
dabar reikės iš naujo pripras
ti. Rep.

Reikalauja Progos Tirti 
Newtono Nušovimą

Brooklynietis National As
sociation for the Advance
ment of Colored People sky
rius pareikalavo prileisti jos 
advokatus tyrinėti grand 
džiūrės užrašus sąryšyje su 
nušovimu Herman .Newtono. 
Jį nušovė policistas Donald 
Mullen ne tarnybiniu laiku, 
būdamas be uniformos, be 
žymės, kad jis policistas.

Sveikatos komisionierius 
Mustard pripažįsta, kad New 
Yorke siaučia vaikų paraly
žiaus “lengvoji epidemija.” 
šiemet nuo tos ligos jau mirė 
12 asmenų.

Brooklyniečiai!
, Važiuokite į philadelpiečių 
pikniką paramai dienraščio 
Laisvės!

Piknikas įvyks rugsėjo- 
Sept. 4-tą, prieš Labor Day 
šventę. Sugrįžę turėsite lai
ko poilsiui.

Iš Brooklyno važiuosime 
busais. Bušai išeis 9-tą va
landą ryto, nuo Laisvės sa
lės, 427 Lorimer St.

. Bušo Bilietas $3.25 
į Abi Pusi

Neatidėliokite ant toliau, 
nesivėlinkite įsigyti buso 
biletą, nes iš anskto norime 
žinoti, kiek busų samdyti. 
Jau turime pasisamdę du 
busus, jei reikės galėsime 
gauti daugiau, bet turime 
žinoti iš anksto.
Tuojau kreipkitės į Lais

vės ofisą ir gaukite buso 
bilietą.

Smarkus Lietus Daug 
Žmonių “Pagavo” 
Kelyje iš Darbo

Užėjusi žaibų ir smarkaus 
lietaus audra namo iš darbo 
grįžimo laiku praėjusį trečia
dienį daug žmonių užklupo 
kelyje. O tas kelias ir be to 
buvo įkyrus po varganos die
nos kaitroje ir sutroje.

Ypač daug privargo Queens 
gyventojai, varto i antie j i In d. 
subway, kurio ištisos mylios 
miesto žemumose buvo prigu
žėjusios vandens ir elektra 
tapo uždaryta išvengimui di
desnių nelaimių. Per arti dvi 
valandas visas judėjimas pa
liestame ruožte buvo sustojęs 
ir daug trukdėsi vėliam. Silp
nesnieji žmonės alpo prigrūs
tuose vagonuose, stovinčiuose 
stotyse po apie valandą. Jie 
būna ankšti, tvankūs iš dar
bo grįžimo valandomis net 
kuomet eina visu smarkumu.

Lietus tūlas miesto dalis iš
tiko apie 3:30, kitur apie 4- 
5 valandą po pietų. Kai kur 
perėjo staigiais, trumpais lie
taus būriais. Aukštinėje Man
hattan dalyje ir, dalinai, 
Bronxe lijo per apie 3 valan
das. Richmond Hill, ties Li
berty Auditorija, smarkiai pa
sitrankė griaustinis ir staiga, 
tarsi iš kibiro, palijo, bet ne 
ilgai.

Visai sustabdyti buvo trau
kiniai ruožte tarp 36th ir 
54th Sts., Woodside, dalį lai
ko buvo sustoję ir tarp 
Queens Blvd, ir linijos galo, 
Jamaica, taipgi tarp 53rd St. 
New Yorke ir Queens Pla
za, Long Island City.

Sustojusių subway trauki
nių keleiviai vieni išlaukė nuo 
2 iki 3 valandų stotyse, kiti 
ėjo ieškoti autobusų ir taksi- 
kų, kurie taip pat buvo už
imti, ilgai reikėjo stovėti jų 
laukiant.

Buvęs 
laipsnio) 
teatvėso, 
trus.
pavėsyje, tebebuvo 84 laips
niai, saulėkaitoje arti 100.

lc arštas oras (91.8 
po lietaus menkai 
pasiliko šiltas ir šu- 

Ketvirtadienio rytą,

Filmos-Teatrai

ti

Rivoli Teatre
Liepos 28-tą pradėjo rody- 
filmą “Come to the Sta

ble,” gamintą pagal ponios
Clare Boothe Luce ' veikalą. 
Vaidina Celeste Holm, Loret
ta Young, Elsa Lan Chester, 
Hugh Marlowe, Thomas Go
mez, ir kiti.

Judis vaizduoja veik did
vyrėmis vienuoles, renkančias 
pinigus pastatymui ligoninės, 
tame be galo gudriai gau
nančias visokių žmonių para
mos.

xxxxxx>oooooooooo<xxx>ooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig moderninės mados.

se-

/. 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 | moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

Liberty Auditorijoje
Užėjusieji šį penktadienį 

vakarieniauti auditorijos res- 
taurante, greta kopūstų, šalt- 
barščių, hamės, ras košelie- 
nos, bulviniu pyragaičių, varš- 
kinių blynukų.

Nežiūrint karščių, trečiadie
niais ir penktadieniais veikia 
bowlingas.

Penktadienių vakarais susi
renka Aido Choras. Choristai 
šį penktadienį turėtų susirink
ti visi, nes šį sekmadienį tu
rės dainuoti Dainų Dienos 
programoje, W a t e r b u ry, 
Conn.

Liepos 29-tos vakarą bus 
geriausia proga užsiregistruo
ti autobuse vietą ir ne cho
ristams, kurie norėtų važiuoti 
.su choru į Waterbury. Cho
ristai tą vakarą tikrai žinos, 
ai* jie dar turės autobuse liuo- 
sų vietų. Visa kelionė kai
nuos $3.25.

Busas išeis nuo Laisvės sa
lės, Williamsburge, 8:30 ry
to.

Darbininkai
Susižeidė Darbe

Dirbusieji miestavojo šva
ros departmento stotyje 
Woodside, L. L, kur naikina
mos atmatos, trys darbininkai 
nukrito su pastoliu 40 pėdu 
ant žemės ir pavojingai susi
žeidė.

Sužeistieji visi nugabenti St. 
Johns ligoninėn, Long Island 
City, yra: newyorkietis John 
Jakubjansky ir brooklyniečiai 
John McGowan ir Frank Mis- 
tretta.

paskalam nėra jokio pa- 
visiškai. Daktaras yra 
ir energingas nuo lie-

Pranešimas
Dr. Milton Munzer’s 

Pacientams
Pasklido paskalai, kuriais no

rima įkalbėti, būk Dr. Milton 
Munzer esąs užmuštas nelaimė
je.

Tiem 
grindo 
sveikas 
pos 1949, ir dievo apveizdoje 
turi vilties pasilaikyti tokiame 
stovyje.

Dr. Munzer ilgus metus pa
savo ofisą Williamsburge, 
artimas Laisvės kaimy- 
Dabar jis turi ofisą 
Bushwick Ave., Brooklyn,

laikė
buvo 
nas.
1101
N. Y. Telefonas GL, 2-8087.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminaoįam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Nuo Pervažos Nušoko 
Hudson Upėn

Keliaudamas pervaža tarp 
Manhattan ir Hoboken prie
plaukų J. G. Udell matęs san- 
keleivį ką nors užsirašinėjant. 
Po to keleivis paprašęs jo 
palaikyti jo raštelį ir pini
ginę, o pats nusiavęs batus. 
Udell vis dar manęs, jog jo 
sankeleivis bando pasilaisvin
ti nuo karščio, kuomet pama
tęs, kad jis jau nušoko nuo 
pervažos upėn. .

Udell tai raportavo kapito
nui. Pervaža buvo sustabdy
ta, bet nušokusio nebesurado. 
Paduotame palaikyti raštely
je jis buvo pasakęs, jog jis

JOHN YUSKA
Su/adiaJL

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

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 nesiunčiame)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r/T TDD^C DID 411 GRAND STREETZll I 0 KAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729 

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
t

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Te!. EVergreen 4-9612
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nebeturįs ko gyventi, o dčl to 
esanti kalta moteriškė. Udell 
raštelio neskaitė pirm as
mens nušokime, iš mandagu
mo. Menama, jog saužudis 
buvęs Edward E. Ford, iš 
New Bruswick, N. J.

Tėvui išėjus ieškoti darbo, 
liguistai motinai atsigulus, 2 
metų amžiaus Eddie Masone 
užsilipo ant palangės 
rėti, ką daro kieme 
Jis nukrito iš 12-to 
Jacob Riis projekte, 
vežamas ligoninėn.

pažiū- 
vaikai. 
aukšto

Mirė

Supykęs ar nusiminęs, kad 
jo pamylėta moteriškė išeidi- 

.nėjo su jaunesniu už jį vy
riškiu, newyorkietis Saloman 
Rosa, 58 metų, nusižudė.

Petras Kapiskas
PALAIKO 

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr; A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j 2g 
( jl— □ vctKure

Penktadieniais uždaryta




