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Francūzų Socialistų Par-
Ji Labai Serga. [tijoj.
Nepaisant Visko, Liaudis

Laimi.

i

Francūzijos socialistų 
tija šiuo metu turi tik 
140,0000 narių.

Jos centrinis organas 
Populaire” teturi tik 
40,000 sk a i ty to j ų,—Pary ž i u j e 
to laikraščio išsiplatina ne 
daugiau, kaip 6,000 egzem
pliorių. Laikraštis išeina kas
dien, bet tik dviejų puslapių!

Francūzų socialistų partiją 
sudaro daugiausiai vidurinės 
klasės žmonės, smulkioji bur
žuazija.

ši partija šiuo metu vyriau
siu savo priešu stato komunis
tus ir Tarybų Sąjungą.

Praėjusį mėnesį Paryžiuje 
įvyko francūzų socialistų par
tijos suvažiavimas. Apart de
legatų, svečių salėje veik ne
buvo: balkonai buvo 
tėliai, suvažiavimas 
ziazmo, apmiręs.

Suvažiavime buvo 
nėjamos Kravčenko, 
Anderso, 
ko ir kitų 
knygos, — 
kreiptos prieš Tarybų Sąjun
gą - - -

pardavi- 
generolo 

Bullitt’o. Mikolajči- 
panašių būtybių 

- visos aštriai nu-

koa- 
tar-

Šituos faktus paimu- iš A- 
* leksandro Werth’o straipsnio, 

tūpusio praėjusios savaitės 
savaitrašty.) “The Nation.”

Kaip matome, francūzų so
cialistų partija nyksta, — ser^ 
ga anti-komunistine džiova; 
serga ji labai rimtai.

Partija, tačiau, įeina į 
licinę valdžią,—valdžią, 
naujančią kapitalistams.

Apie bendrą frontą su ko
munistais, — tvirčiausia par
tija Francūzijoje, — socialis
tai nei kalbėti nenori. Jie 
stovi bendrame fronte su ka
pitalistinėmis partijomis, na, 
ir matome, kur link ši Guesde 
ir Jaures’o partija tapo nu
vesta !

Socialistiniai vadovai, lyg 
tos davatkos, laukia komunis
tinės partijos susmukimo.

Jie manė, būk Marshallo 
' planas komunistus sužlugdys, 

bet nesužlugdė; jie dabar 
laukia, būk šiaurės Atlanto 
Paktas tai padarys, bet ir 
čia jiems teks nusivilti.

Neužilgo, manoma, kleri
kalai socialistus visiškai nuo 
valdžios lovio pašalins.

Socialistai reikalingi kapi
talistams tik tol, kol jie tvir
tesni.

Kinijos čiang kai-šekininkų 
tvirtuma, miestas čangša, jau 
liaudies rankose, — jau iš
laisvintas.

Kuomintango vadai sako, 
būk čangšą komunistams ati
davė koks tai* “pardavikas” 
generolas.

Atsimokėdami už čangšą, 
čiangkai-šekininkai dar kar
tą bombardavo šanghajų.

žudymas nekaltų žmonių— 
Čiang Kai-šeko mylimiausias 
darbas.

Kinijos liaudies išlaisvinimo 
armijos 
frontu 
Kinijoje

j tas vie- 
mahome-

būti.

laimi visu ilguoju 
pietuose, centrinėje 
ir šiaur-vakaruose. 

Jos jau įžygiavo ir
tas, kuriose gyvena 
tonai.

Kitaip ir negali
Anksčiau ar vėliau Kinijos

liaudis suves sąskaitas ir su 
pačiu vyriausiu savo neprie- 
telium, siunčiančiu ant ne
ginkluotų miestų bombone
šius.

Achesono “Baltasis Popie
rius” siekiasi daryti tą patį 
Kinijoje, ką imperialistai darė 
1919 - 1921 metais Rusijoj, 
žiūrėsime I

Pragos spauda rašo, jog 
prezidento Trumano amba
sadorius Vatikane, Myron C. 
Taylor, yra atsakingiausias 
už tuos kivirčius, kurie šian
dien vyksta tarp bažnyčios ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c ‘

No. 180

LAISVE--LIBERTY e
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Dienraščio XXXLBrooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio-Aug. 9, 1949 Metai XXXIX.

AMERIKA ŽADA VIS REMT KINU LIAUDININKŲ PRIEŠUS
Franko Sutelkė 
Armiją prieš 
Partizanus t

Saragossa, Ispanija. — 
Šiauriniame Ispanijos ruo
žte plačiai išsivystė parti
zaniška kova prieš Franko 
fašistų valdžią. Franko su
būrė 150,000 iki 200,000 ka
riuomenės ir žandarų į tą 
75 mylių pločio kalninį 
ruožtą, paliai Francijos sie
ną.

New Yorko Daily News 
korespondentas Robertas 
Conway rašo, kad tiktai 
toks didelis Franko ginkluo
tų jėgų sutelkimas „dar su
laiko partizanus nuo atviro 
karo prieš fašistus. ♦ 
, Franko oficieriai sakė 
tam korespondentui, kad 
suėmę ir sušaudę kelis par
tizanų būrius, iš šiaurės į- 
siveržusius gilyn Ispanijon.

Žemės Drebėjimas
Ekvadore Pražudė
4,600 Žmonių

Per

Ekvadore, 
Amerikoje.

Quito, Ekvador. — 
žemės drebėjimą ir kilusius 
gaisrus žuvo daugiau kaip 
4,600 žmonių 
Centralinėje
Sužeista daug tūkstančių. 
Žemės drebėjimas sunaiki
no 4 miestelius ir 20 kaimų. 
Medžiaginių nuostolių pasi
darė $20,000,000.

Tito Ieško Šnipų
Anglam-Amerikonam

Praga. — Jugoslavijos 
valdovo Tito agentai Če- 
choslovakijoj ieško vietinių 
šnipų, kurie išdavinėtų ka
rines Čechoslovakų slapty
bes anglam - amerikonam, 
kaip rašo laikraštis Rude 
Pravo.

Čiangas ir Rhee Geidžia 
Sąryšio prieš Komunizmą

Činhae, Korėja. — Kini
jos tautininkų valdovas 

cČiang Kai-šekas lankėsi pąs 
dešinų jį pietinės Korėjos 
prezid. Syngmaną Rhee. 
Jiedu kreipėsi į Filipinų 
prezidentą Elp. Quirino, 
kad sušauktų Azijos šalių 
konferencija kariniam są
ryšiui sudaryti prieš komu
nizmą. i

ORAS.—Karšta,, giedra.

valstybės čechoslovakijoje.
Antruoju “inžinierium“ 

yra kardinolas Spellmanas. * 
Juodu kursto katalikų dva- 

sšikiją prieš vyriausybes ne 
tik čechoslovakijoje, bet ir 
kitose liaudiškų demokratijų 
valstybėse.

Yra spėjimų, jog popiežius 
Pijus XII ir pastarąjį savo 
dekretą prieš katalikus para
šė sulyg Wall stryto direk
tyvomis.

Pripažįsta, jog Čiang Kai-šeko Valdžia Žlugus, bet 
Ketina Naujais Būdais Kovot prieš Kinų Komunistus 

-------- 43 p]---------------------------------- ' 
gerinti savo poziciją lemia- 
majai kovai prieš kinų ko
munistus.

“Bet tautininkų valdžia 
prarado žmonių pasitikėji
mą. Ji nugrimzdo suktybė
se ir ištižime'; ir tautininkų 
valdovai tikėjosi, kad 
Jungtinės Valstijos laimės 
jiems karą ir išlaikys jų 
viešpatavimą namie.

Tarpininkai-Taikytojai
Jungtinės Valstijas ma

tė, kad Čiango tautininkai 
neturi liaudies paramos, ir 
komunistai gali juos sumu
šti. Amerika todėl siūlė sa
vo tarpininkus, visų pirma 
ambasadorių gen. P. J. 
Hurley, kad taikytų tauti
ninkus su komunistais. Pa
skui Amerika pasiuntė spe
cialius atstovus, generolus 
Marshallą ir C. Wedemeye- 
rį, vieną po kito, kad pa
taisytų tautininkam daly
kus.

Marshallas siūlė paplatin
ti valdžią taip, kad įeitų ir 
liberalai ir komunistai, bet 
kad Čiang Kai-šekas su sa
vo bendrais vis tiek galėtų 
šalį valdyti.

Generolas Wedemeyeris, 
norėdamas nusilpninti įsi
galėjusius Mandžurijoj ko
munistus, piršo, kad Jungt. 
Tautos pervestų Mandžuri- 
ją penkių valstybių globai 
penkeriems metams ir kad 
paskui atiduotų ją tauti
ninkams. '

Nieko neišėjo iš tų tarpi
ninkavimų ir planų.

Tautininkų Armijos 
Krikimas

“Tautininkų armija
ir kriko,” sako Achesonas. 
“Didelė dalis karinių reik
menų, kuriuos Jungtinės 
Valstijos suteikė Kinijos 
(tautininkų) armijoms, pa
teko į kinų komunistų ran
kas, nes kariniai tautininkų 
vadai buvo netikę, neklau
sė savo komandos ir pasi- 
davinėjo, o jų kariuomenė 
nenorėjo kovoti.”

Blogiausia Pasaulyje 
. Vadovybe

Baltasis Popieris sako, ka- 
rinė Čiang Kai-šeko vado
vybė buvo “blogiausia pa
saulyje.” Tas popieris taip
gi primena, kad Amerikos 
ambasadorius gen. Hurley 
raportavo, jog Stalinas ir 
Molotovas karo metu norė
jo tiktai pilniausios visų 
kinų vienybės, kad sumuštų 
japonus.

Prez. Trumano pasiunti
nys generolas George Mar
shallas 1946 metais -įspėjo 
Čiang Kai-šeką “nedaryt 
per daug plačių žygių prieš 
komunistus, nes toki žygiai 
nugramzdinfų Kiniją į ūki
nę suirutę ir galų gale su
naikintu pačią tautininkų 
valdžią.” '

Bet Čiang Kai-šekas ne
klausė Marshallo patarimų, 
atsisakė priimti komunis
tus į bendrąją sudėtinę val
džią ir žadėjb sutriuškinti 
juos. /

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson rugp. 5 d. paskel
bė, jog Kinijos tautininkų 
valdžia faktinai žlugus ir 
jau negalima sulaikyti ko
munistų nuo visos ’ Kinijos^ 
užvaldymo. Achesonas ta" 
čiau sakė, kad Jungtinės 
Valstijos ir toliau įvairiais] 
būdais rems Kinijoje jėgas, 
kurios kovos prieš kinų ko
munistus- liaudininkus.

Valstybės department© 
išleistas Baltasis Popieris, 
1,054 puslapių knyga, la
biausiai kaltina reakcinį 
Kinijos tautininkų - Kuo- 
mintahgo vadą Čiang Kai- 
šeką už jų prakišimą, ne
žiūrint gausingos paramos 
iš Amerikos pusės. Čiangas 
diktatoriškai viešpatavo; jo 
valdžia buvo prasmegus va
gystėse ir visapusiškai su
gedus. Čiangas su savo sėb
rais atsisakė įvesti žmo
nėms net tokias teises, ku
rias Amerikos pasiuntiniai 
siūlė. /

Bergždžiai Išeikvoti 
Bilionai Dolerių

Achesonas savo laiške 
preziden. Trumanui, trum
pai paduodamas ‘ Baltojo 
Popierio turini, pripažįsta, 
jog Amerika išeikvojo 3 bi- 
lionus doleriu, bergždžiai 
remdama Kinijos tautinin
kų valdžią po karo užbaigos 
prieš Japonija. Tolesnė pa
rama Čiang Kai-šeko karui 
prieš komunistus taip pat 
būtų vėjais nuėjus, sako 
Achesonas.

Vienintelis būdas toliau- 
Čiango tautininkams gelbė
ti nuo komunistų, tai būtų 
buvę pilnas karihis Jungti
nių Valstijų armijos, laivy
no ir oro jėgų įsiveržimas 
Kini j on prieš komunistus, 
kaip tęsia Achesonas. pri
durdamas, kad Kinijos 
žmonių dauguomenė būtų 
neapkentus tokio įsiverži
mo.

Bet Achesonas atsigrįž
damas primena, kad prezi
dentas Trumanas gali bet 
kada panaudot dar 50 mi- 
lionu doleriu “paremti toms 
Kinijos sritims, kurios dar 
nėra komunistų užimtos.” 
Esą, tie pinigai nuo pir
miau paskirti Kinijos tauti
ninkams, bet dar neišleisti.
Nauji Jungtiniu Valstijų 

Planai
Kinijos tautininkų
žūva, bet Jungtines

Nors 
valdžia 
Valstijos ketina tęsti kovą 
prieš kinų komunistus- 
liaudininkus, kaip sakė val
stybės sekretorius Acheso
nas korespondentams.

Jis pareiškė, kad JunoT. 
Valstijos rems* “laisvos Ki
nijos išsivystymą ir prie
šinsis jos pajungimui iš 
bet kurios svetingos valsty
bės pusės, vis tiek, ar 
būtų atviras ar slaptas 
jungimas.” ? \

Tuo tikslu Achesonas
dėjo išvien *su kitais kraš
tais planuoti tam tikrus žy-

tai 
pa-

za-

Tautininkų Valdžia Tain Sugedus, kad Niekas Nenori Ją 
Ginti, Sako Amerikos Valstybės Sekretorius Acheson
gius, kuriate, girdi, galima 
būtų užtikrinti saugumą ir 
gerovę Kinijai ir kitoms 
Tolimųjų Rytų tautoms.

Grasinimai Sovietam
Savo laiške prezidentui 

Trumanui Achesonas kar
totinai prikaišiojo Sovietų 
Sąjungai imperializmą ir 
grūmojo:

“Jeigu (kinų) komunistų 
valdžia remtu Sovietų Ru
sijos imperializmo tikslus ir 
siektų užpulti Kinijos kai
mynus, tai mes ir kiti Jung. 
Taut, nariai susidurtume su 
tokia padėčia, kur būtų lau
žomi Jungtinių Tautų kon
stitucijos pagrindai ir grę- 
stų pavojus tarptautinei

taikai ir saugumui.
“Jungtinės Valstijos tu

rėtu remti visus Kinijoje 
judėjimus, kurie veiks da
bar ir ateityje, siekdami 
nuverst komunistų viešpa
tavimą” (kurį Achesonas 
vadina ‘svetimųjų jungu’).

Prieš Ką Tautininkai
Kovojo Karo Metu

Achesonas pripažįsta, jog 
karo • metu Čiang Kai-šeko 
tautininkai daugiausiai ko
vojo prieš kinų komunistus, 
o ne prieš japonus; sako:

“Kai tik Jungtinės Vals
tijos įstojo į karą, tautinin
kai įsitikino, kad Japonija 
bus galutinai sumušta; ta
me jie ir pamatė progą pa-

Republik-Demokratai Planuoja “Naują 
Politiką” Karui prieš Kiny Liaudininkus

Washington— Valstybės! tiką Kinijos tautininkam 
ginti nuo liaudininkų-komu- 
nistų.

Kongr. Martinas kaltina 
demokartų valdžią už “Ki
nijos išdavimą, už rytinį 
Miunichą.” Jisai smerkia ir 
velionį prezid. Rooseveltą 
už tai, kad Rooseveltas Jal- 
tas konferencijoj 1945 me
tais pripažino Sovietų Są
jungai kai kurias teises 
Mandžurijoje.

Martinas šūkauja, kad 
demokratų politika “jau pa
sėjo Trečio pasaulinio karo 
sėklą Azijoje.”

sekretorius Achesonas pir
madienį pradėjo tartis su 
kongresiniais republikonų 
ir demokratų vadais, kaip 
iš naujo stiprinti Kinijos 
tautininkus kare prieš ko
munistus - liaudininkus.

Republikonas senatorius 
Wm. F. Knowland reikala
vo paskirti 175 milionus do
lerių kinų tautininkam gin
kluoti. . J

Republikonų kongresma- 
nų vadas Joseph W. Martin 
perša suplanuoti “nauja, 
stiprią” abiejų partijų poli- 
__________________ i____

iro

Dar 99,000 Kiny 
Tautininkų Stojo 
Komunistu Pusėn

Kanton, Kinija. —Buvęs 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
komandierius Čangšos fron
te, generolas Čen Ming-Jen 
su 90,000 kariumenės pri
sidėjo prie kinų Liaudies 
Armijos. \

Į liaudininkų pusę perėjo 
ir Hunan provincijos gu
bernatorius geri. Čeng Či- 
en. Tai derlingiausia Kini
jos provincija.

Liaudininkai - komunistai 
užėmė pozicijas už. 200 my
liu nuo laikinosios tautinin
kų sostinės Kantono.

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai praneša, jog ki
nų liaudies armija artėja 
prie Foočov ir Amoy uostų. 
Tautininkai iš Formozos 
salos siuntė per tuos uostus 
saviškiams pastiprinimus 
Kinijos sausumon.

Miškų Gaisruose 
Montanoj Sudegė 
13 Vyrų

Helena, Montana. — Žu
vo 13 vyrų, begesindami 
miško gaisrus Gates of 
Mountain kalnuose. Išdegė 
6,000 akrų miško.

Dabar 500 vyrų su viso
kiais įrengimais stabdo 
gaisrą ir, kaip pranešama, 
pradeda jį suvaldyti.

Hawajy Laivakroviai 
Vis Tiek Streikuoja

Honolulu. — Hawaju te
ritorijos seimelis įgalino 

1 gubernatorių Ingramą M.
Stainbacką perimt prieplau
kas ir uostų įrengimus į 
valdžios rankas; tuom tiki
si sulaužyti CIO laivakro- 
vių streiką, kuris tęsiasi 
daugiau kaip 3 mėnesiai.

Laivakroviai vienbalsiai 
nutarė ir toliau streikuoti.

San Francisco.—CIO Lai- 
vakrovių Unijos vad. Har
ry Bridges pareiškė, jog 
Hawaju prieplaukų perėmi
mas į valdžios žinybą nepa
jėgs streiko sulaužyti.

Washington. -— Kinijos ambasadorius Wellington Koo 
pripažino, kad jo tautininkų valdžia padarė klaidų. Ta- 
čiaus jis vėl prašė amerikinės paramos karui prieš Kini
jos komunistus-liaudininkus.

Hamburg, Vokietija. — “Pavojingai nupuolė” anglų- 
amerikonų garbė ir įtaka vakarinėje Vokietijoje, kaip 
praneša New Yorko Times, korespondentas Drew Midd
leton. Sako, vokiečiai atvirai niekina' ir įžeidinėja jan
kius ir anglus.

Vėliausios Žinios
Kanton, Kinija. — Kinų tautininkų gubernatorius 

Formozos saloje, generolas Čen Čeng pareiškė:
— Baltasis Amerikos Popieris nepakenks mums. Jis 

dar padės tautininkams.

Washington. — CIO Elektrininkų Unijos specialistai 
skaičiuotojąi atranda, jog dabar Jungtinėse Valstijose y- 
ra 5 milionai, 900 tūkstančių bedarbių; jie kritikuoja 
valdžią, kad ji slepia apie 1,800,000 bedarbių, z

Madison, Wis. — Naujasis Wisconsin© įstatymas pa
naikina bet kokią federalę rendų kontrolę toje valstijoje. 
Taigi numatoma, kad gyvenamųjų namų rendos bus pa
keltos 15 iki 30 nuošimčių.

Washington. — Iš vakarų Europos grįžta aukštieji 
kariniai Amerikos vadai — armijos štabo galva gen. 
Omar Bradley, oro j ė g u vadas generolas 
Hoyt Vandenberg ir laivyno veiksmų galva admirolas 
Louis E. Denfeld.

Jie tarėsi su Anglijos, Francijos, Norvegijos ir kitų 
Atlanto kraštų kariniais vadais apie jų ginkluotų jėgų 
suderinimą prieš Sovietų Sąjungą.

I

Quito, Ekvador. — Naujausi pranešimai teigia, kad 
žemės drebėjimuose Ekvadore žuvo gal iki 7,000 žmonių.

Filipinų Prezidentas 
Kuždėsis su Trumanu

* San Francisco. — Atlėkė 
Filipinų prezidentas Elpi- 
dio Quirino. Jis lankysis pas 
prez. Trumaną ir tarsis a- 
pie karinį Pacifiko Vande
nyno kraštų sąryšį prieš 
komunizmą.

Fordo- Auto. Darbininkai 
Balsavo, ar Streikuot'

Detroit. — 87,000 Fordo 
automobil. darbininkų bal
savo, ar streikuoti dėl al
gos pakėlimo ir dėl gero
vės - apdraudos fondo įve
dimo samdytojų lėšomis.

(Balsavimų pase k o s,, 
šiuos godžius rašant, dar 
netpaskelbtos.)
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Valdžia, Kuri Gina Religinius Žmonių Interesus
Praėjusią savaitę Čechoslovakijoje įvyko nedidelis, bet 

įdomus atsitikimas, kuris vertas žinoti kiekvienam gal
vojančiam žmogui.

Suserga ten viena senyva moteriškė — pavojingai ji 
suserga. Atrodo, kad ligonė jau mirs, neišlaikys.

Moteriškė - ligonė katalikė, bet ji priklauso Čechoslo
vakijos Komunistų Partijai. Būdama praktikuojančia 

x katalike, ligonė, sakoma, šaukėsi kunigo išpažinčiai iš
klausyti.

Ateina kunigas ir sako:
— Ar tamsta komunistė?
— Taip, — šaltai atsako moteriškė.
— Einant popiežiaus Pijaus XH-tojo įsakymu-pareiš- 

kimu, aš atsisakau klausyti išpažinties, kol tamsta nu
mesi partijinę knygutę.

Moteriškė atiduoda kunigui partijinę knygutę; jis ją 
numeta į šalį; tuomet kunigas klauso moteriškės nuodė
mių ir suteikia jai griekų atleidimą— išriša ją iš griekų!

Kunigas, matyt, manė, jog moteriškė neišliks, mirs, 
na, ir jis, atlikęs tokį nežmonišką darbą, lengvai išsi
suks nuo atsakomybės.

Bet moteriškė pasveiksta. Ji reikalauja sugrąžinti jai 
Komunistų Partijos knygutę, nes ji skaitosi Partijos na
re. Moteriškė, beje, pasako apie tai policijai, — pastaro
ji atitinkamiems vyriausybės organams.

Ką gi daro liaudies vyriausybė?
Ji pašaukia kunigą atsakomybėn. Čechoslovakijos vy

riausybė turi pilniausią teisę už tai šaukti kunigus atsa
komybėn, nes ši vyriausybė moka kunigams algas. Ku
nigas visaip teisinasi, sukinėjasi. Vyriausybės teismas 
kunigui šitaip sako:

— Tamsta klausai nuodėmių fašistų, klausai nuodėmių 
žmogžudžių, vagių, kapitalistų, karo kriminalistų, raz- 
baininkų, melagių, svetimoterių ir kitokių nusikaltėlių 
visuomenei ir Dievui. Išklausęs jų nuodėmių, suteiki jiem 
paskutinius sakramentus. Bet tamsta atsisakei klausyti 
nuodėmių ir aprūpinti sakramentais šią moteriškę tik 
dėl to, kad ji priklauso komunistinei partijai — partijai, 
stojančiai už taiką, už socializmą, už laimingesnį, švie
sesnį rytojų darbo žmonėms ir visam Čechoslovakijos 
kraštui!...

Kunigas prisipažįsta taip padaręs!
Teismas nubaudžia jį kalėjimu!
Šis teismo žygis, aišku, suteikia įspėjimą visiems tiems 

kunigams, kurie žada panašiai elgtis ateityje.
Ir šiuo savo darbu Čechoslovakijos vyriausybė parodė 

» milijonams pasaulio tikinčių įmonių, kaip jai rūpi sau
goti tikinčiųjų interesai.

Jeigu žmogus tiki, priklauso bažnyčiai, tai dvasiškija 
privalo jam patarnauti taip, kaip patarnauja visiems ki
tiems, nepaisant kuriai partijai jis ar ji priklauso.

Mūsų nuomone, šis Čechoslovakijos vyriausybės žygis 
turės didžiulės reikšmės ne tik tam kraštui, bet ir ki
tiems, kur gyvuoja liaudiškos žmonių vyriausybės.

Tai smūgis popiežiaus Pijaus XH-tojo dekretui, nu
kreiptam prieš milijonus katalikų.

Tai įrodymas milijonams katalikų, kad jie, gyveną 
liaudiškose demokratijose, būtų savystovūs piliečiai ir 
nepaisytų visokių iš užsienio dekretų, padarytų išimti
nai politinias tikslais tam, kad ilgiau pasaulyje žmonių 
pavergimą palaikius.

Apsideda Mokestimis Bylai Vesti
Civilinėms Teisėms Ginti Kongresas (Civil Rights 

Congress), kuris finansuoja 12-kos Komunistų Partijos 
vadovų teismą ir visą bylą, skelbia, jog šis teismas suėda 
labai daug pinigų.

Ligi šiol šiai bylai vesti buvo surinkta nemažai, bet 
jau visi išleisti, kadangi teismas ir su juo susiję visokie 
reikalai labai daug kaštuoja. ,

Sakoma, jog šiuo metu ne tik nieko nebeliko gynimosi 
ižde, bet jau ir skolų susidarė.

Turime atsiminti, jog teismas tęsiasi jau beveik septy
nis mėnesius, o jo galo dar nesimato.

Taigi CRC šaukiasi į visuomenę pagalbos — aukų teis
mui vesti. • j-

Kai kurie visuomenininkai ir eiliniai darbininkai su
rado būdą, kaip teisiamiesiems padėti. ?

Kailiasiuvių unijos (CIO) vadai aną dieną paskelbė, 
kad jie nuo dabar apsideda save specialiais mokesčius— 
savaitiniais mokesčiais: mažiausiai po $1 per savaitę. Jie 
po tą sumą kas savaitę mokės tol, kol teismas tęsis.

Dabar, matome, kad tuo.pavyzdžiu pasekė ir frater- 
nalės organizacijos, IWO vadovai: jie taipgi moka po $1 
per savaitę ir mokės'tol, kol teismas tęsis.

Ir šitie visuomenininkai pastebi, kad jie, savaitinį do
lerį mokėdami, nesijaus, kad jau atlieką savo pareigą. 
Ne! Jie sako,'mokėsime po vieną dolerį, bet drauge auko
sime ir didesnėmis sumomis, kai ateis mūsų eilė,

Tenka manyti, kad šis pavyzdys bus pasektas plates
nių žmonių sluogsnių ir tai pagelbės teisiamiesiems ves
ti jų bylą.

Lietuvių Komitetas prie Kongreso Civilinėms Teisėms 
Ginti taipgi darbuojasi. Jis išsiuntinėjo blankas ir ragi-

Prezidentas Trumanas 
didžiuojasi, kad, jam pasi
darbavus, .Senatas užgyrė 
karinę Šiaurinio Atlanto 
Sąjungą. Istorija rodo, kad 
tokios.karo sąjungos nieko 
gero nežada ne tik papras
tai liaudžiai, bet dažnai ir 
jų organizatoriams.

Sakė “A,” sako ir “B.” 
Tuojau karo laivyno vadas 
admirolas L. E. Denfield, 
armijos komandierius ge
nerolas O. N. Bradley ir 
karo orlaivyno generolas H. 
S. Vandenberg nuskrido į 
Europą, kur jie, su karinės 
Atlanto Sąjungos generolais 
ir admirolais, ttarėsi karo 
reikalais.

Tuo kartu karo kurstyto
jai veda propagandą už ka
rą ir siūlo Kongresui būti
nai tuojau duoti tos sąjun
gos nariams į metus laiko 
už $1,450,000,000 Amerikos 
ginklų. Jeigu tas bus pri
imta, tai kas metai tiek ar
ba ir daugiau bus reikalau
ta, kas mūsų šalies pilie
čiams į 20 metų atsieis apie 
$30,000,000,000. Tai reikš
tų didelius taksus. \

Republikonas New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
,T. Dewey reikalauja remti 
Kinijoį prakišusią generolo. 
Čiang Kai-šeko valdžią/ 
Washingtone garsiai kalba 
apie didžiais kiekiais gami
nimą atominiu bombų ir 
nuodingų dujų. Jungtinių 
Valstijų karo laivai nuola
tos lankosi į Turkijos prie
plaukas. Prezidentas Tru
manas giriasi, būk Graiki
joj sekasi monarcho - fa
šistinei valdžiai karas prieš 
partizanus. Jis ir pereitais 
metais kalbėjo apie “pasise
kimus,” bet kaž kodėl jau 
veik penki metai “sekasi,” 
o partizanų jėgos vis auga.

Paskyrimas pono Tom C. 
Clark į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausią Teism3 ne tik 
didelė žala demokratijai, 
bet ir gėda. Tas žmogus pa
rodė, kad jis yra kraštuti
nių reakcionierių pusėje.

Kada bilionais dolerių 
skiriama karo pasiruoši
mui, tai tuom pat laiku pa
mirštami šalies paprastieji 
piliečiai. Bedarbė auga. Pa
sibaigė dėl 650,000 buvusių 
kareivių, kurie neturi dar
bo, G. I. pensija. Ką jie, da
bar darys? Kaip gyvens? 
Kaip protaus? Juk jiems 
karo metu buvo žadėta geri 
darbai ir tas, kad vyriausy
bė jų “nepamirš.”

Australijoj parlamentari
niai rinkimai įvyks spalių 9 
dieną. Kairiųjų socialistų 
vadas Erwin Scharf paskel
bė, kad jis sudarys bendrą 
kandidatų surašą su komu
nistais. Tas labai nepatiko 
valdonams.

Argentinoj dirbama pra- 
vedimui rynų 1,100 mylių 
ilgio iš Comodoro Rivada- 
via į 'Buenos Aires, kurio
mis bus varomas naturalis 
gazas. zPravedimas šių ry
nų seniai planuotas, gi 
1941 metais pradėtas. •

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armijos vadai paskel
bė, kad į tris metus karo 
prieš reakcininkus liaudie- 
čiai neteko 1,432,000 karei
vių: užmuštų, sužeistų ir 

dingusiu be žinios. Bet per 
tą patį Jaiką jie užmušė, 
sužeidė ir suėmė 5,691,000 
reakcionierių kareivių, ofi- 
cierių ir didžius kiekius 
ginklų ir amunicijos.

Liaudies Armija tikisi 
1949 metais galutinai .visą 
Kiniją išlaisvinti. Dabar 
Liaudies Armija maršuoja 
linkui Kantono.

Čechoslovakijos liaudies 
demokratinė vyriausybė pa
skelbė, kad šiemet derlius 
buvo ^geras ir oras tinkamas 
jo su valymui. Reiškia, liau
dies tvarkai sekasi, nepai
sant, kad Vatikano popie
žius ir keikia komunistus ir 
darbo žpiones, kurie eina su 
komunistais.

Italijoj gali išsiplėsti prie
plaukų darbininkų, gelžke- 
liečių ir telefonistų strei
kas. Pragyvenimas baisiai 
pabrango, kaip kurie reik
menys net 200 procentų pa
kilo, lyginant su pereitais 
metais. Suprantama, darbi
ninkai negali pragyventi iš 
senų algų, ’ jie reikalauja 
pakelti algas. Ponai, kurie 
klauso Marshallo Plano, ne
nori nei klausyti apie algų 
pakėlimą. Tai ką turi dar
bo žmonės daryti? Supran
tama, lieka tik streiko pa
galba gelbėtis ir gelbėti sa
vo šeimynas nuo bado ir 
skurdo.

Italijos Komunistų Par
tijos centras paskelbė per 
laikraštį “Vie Nuova,” kad 
dabar partija turi arti 2,- 
300,000 narių. Tai ne veltui 
•Vatikano popiežius taip nu
sigandęs, nes komunistų ei
lėse yra daug katalikų dar
bininkų.

Japonijoj reakcija su pa
laiminimu generolo MacAr- 
thuro eina senais Mikado 
keliais. Vien Tokio mieste, 
apie 500 ginkluotų polici
ninkų ir žandarų buvo už-- 
puolę Komunistų Partijos 
centrus ir laikraščius. Ieš
kojo bombų ir “revoliucijos 
planų.” Nesurado, tik 4 vei
kėjus suėmė.

Korėjoje reakcininkai 
prašosi į kailį, kaip kad Ki
nijoj atsitiko. Pietų Korėjos 
valdonai puolė kalną No. 
488, Kuris yra 200 mastų 
Šiaurių Korėjoje. Sakosi, 
kalną paėmę. Tas .rodo, kad 
Pietų Korėjos reakcininkai 
ieško karo prieš Šiaurinę 
Korėją. Pastarojoje yra 
darbo žmonių tvarka.

Panašiai elgėsi generolas 
Čiang Kai-šekas, 1946 me
tais Kinijoje. Mūsų suprati
mu, jeįgu reakcininkai už
degs karą Korėjoje, tai jie 
dar greičiau jį pralaimės, 
negu jų sėbrai pralaimėjo 
Kinijoje. „

Lenkijos vyriausybė ap
dovanojo aukso medaliu ka
pitoną Jąn Swiklinskj, ko- 
mandierių garlaivio “Bato- 
ry,” taipgi 46 jūreivius. Šis 
kapitonas kietai protestavo 
prieš Anglijos valdovų įsi
veržimą ant “Batory” lai
vo, kurie Southamptone po 
prievarta pasiėmė komunis
tą G. Eisjerį.

Lebanone, faktiškai Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
kolonijoj, prasidėjo žikurus. 
puolimas ant demokratinių 
žmonių, , susispietusių į

na visuomenę aukoti, kiek gali, ne tik šiai bylai vesti, 
bet ir kitiems puolamiems, kalinamiems dėl darbininkiš
kai politinių veiksmų žmonėms ginti.

Turime vieną atsiminti: šiuo metu Amerikoje reakcija 
siautėja kur kas aštresnė, negu kada nors 20-tame am
žiuje. Užkirtimui jai kelio tenka kiekvienam darbuotis ir 
darbuotis visaip.

tai

de-

Liaudies Partiją. Jie ap
šaukti ‘komunistais.’ Mato
te, kur tik WalLstryto poli
tikieriai įkelia koją, ten ir 
prasideda reakcija.

Tame Azijos krašte ir 
taip demokratinių laisvių 
buvo mažai, o dabar ir tos 
naikinamos. Bet labai klys
ta tie, kurie mano kardo ir 
kalėjimo pagalba laikyti 
liaudį vergijoj. MussOlinis 
ir Hitleris, Smetona ir kiti 
fašistai ėjo tuo keliu, 
kur jie dabar? *

Rumunijos liaudies 
mokratinė vyriausybė pa
reiškė, kad ji neleis Vatika
no popiežiaus agentams 
veikti savo šalyje, kad esa
mi bus ištremti.

Tarybą Sąjunga ir Man- 
džūrijos liaudies atstovai 
pasirašė metų laiko preky
bos sutartį. Sovietai parduos 
trokų, automobilių, žibalo, 
audinių, popieros ir indus
trinių gaminių. Iš Mandžū- 
rijos jie pįrksis sojos pupe
lių, ryžių ir kukurūzų.

Paskelbta, kad paskubu
sio rašytojo Levo Tolstojaus 
muziejus Jasnoj Palianoj, 
120 mylių nuo Maskvos, 
jau pilnai atsteigtas. Vokie
čiai — hitlerininkai jį buvo 
sugriovę ir rašytojo kapą iš- 
koneveikę.

Tarybinė spauda kietai 
pasmerkė Vatikano popie
žiaus puolimą ant komunis
tų ir demokratinio nusista
tymo žmonių. Iškėlė viešu
mon, kaip popiežiai per šim
tus metų ėjo su pasauline 
reakcija, su valdonais, prieš 
deinokratiją, prieš darbo 
žmones. Rašė, kad ypatin
gai popiežius Pius XII-sis 
jau pasižymėjo, kaipo reak
cijos ramstis dar kardinolu 
būdamas Lenkijoj ir išvien 
su Pilsudskiu puldamas bal
tarusius, ukrainiečius' ir 
lietuvius. Rašė, kad Pius 
tik sau pakenks, eidamas 
prieš progresą.

Minėta 9-nių metų Pabal
ti jos respublikų, —- Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, įsto
jimas į Tarybų Sąjungą. 
Kaip žinome, baisus karas 
ląbai daug žalos padarė 
toms šalims, bet su pagalba 
Tarybų Sąjungos jos jau 
daug atsiekė. Estijoj ir 
Latvijoj industrija jau pa
siekė 1950 metų plano nu
statytą laipsnį. Tarybų Lie
tuvoj industrija kiek lėčiau 
daro progresą, mat, ji pa- 
š$myje ir daugiau nuken
tėjo nuo karo.

Tarybų Latvijoj valstie
čiai jau 82 procentais susi
jungė į kolektyvus. Kolek
tyvų yra per 4,000 su 2,- 
300,000 hektaru žemės. Es- 
tijoj ant 70 procentų vals
tiečiai apsijungė į kolekty
vus, kurių yra virš 3,000. 
Lietuvoj dar vasario mėne
sį, 1949 metais buvo tik 
apie' 1,000 kolektyvų, su 
23,000 valstiečių, o dabar 
jau yra daugiau 4,100 ko
lektyvų, į kuriuos apsijun
gė ,130,000 valstiečių.

POLITINIS D. FEDERA
CIJOS FONDAS

Boston/—Darbo Federa
cijos Politinė Sąjunga rinks 
milioną dolerių iš federaci
nių unijų; pinigus naudos 
sumušimui priešingų uni
joms kandidatų ą Jungt. 
Valstijų Kongresą. -•

Washington.—Prez. Tru- 
manaš vėl priešinosi suma
nymam, reikalauj antiem pa
naikint karinius’ taksus į- 
vaįriem pirkiniam.

UNIJOS VADAS PRIEŠ 
TOM CLARK

CIO Food and Tobacco 
Workersz unijos veikiantysis 
prezidentas John Tisąpa
siuntė telegramą Senato 
Komitetui, ‘Kuris svarsto 
prezidento Trumano pasky
rimą Tom Clark Aukščiau
sio Teismo nariu. Tisą pa
smerkia šį paskyrimą ir 
ragina komitetą paskyrimo 
neužgirti.,

Savo telegramoje John 
Tisą sako, kad jis kalba 
vardu 102,000 unijos narjų. 
Tom Clark, sako Tisą, yra 
įrodęs 
prieš 
ninkus
aukštai vietai

savo nusistatymą 
organizuotus darbi- 

ir netinkamas tai

UNIJA Už NEPRIKLAU
SOMĄ POLIT. VEIKIMĄ

Neseniai įvykusioje kon
vencijoje CIO National Un
ion of Marine Cooks and 
Stewards unija priėmė re
zoliuciją politinės veiklos 
reikalais. Unija sako, kad 
ji tebetiki darbo unijų ne
priklausomai politinei veik
lai ir už ją kovos. Ji prie
šinga CIO vadovybei uni
jas padaryti demokratų 
partijos įrankiu.

Unijos rezoliucija sako:
“Mes pareiškiame, kad 

darbininkų politika dėl ne
priklausomos politinės veik
los pasidaro bereikšmė, kai 
darbininkai neturi pasirin-> 
kimo, kai jiems sakoma, 
kad jie turi priimti platfor
ma ir kandidatus, kuriuos 
padiktuoja reakcinės spė
kos, . kurios ' kontroliuoja 
tiek republikonų, tiek demo
kratų partiją. Bet šiandien 
ta politika nebėra bereikš
mė, nes susiorganizavimas 
Progresistų Partijos sutei
kia darbininkams progą 
remti tokią partiją, kuri gi
na jų reikalus.”

Unija sako, kad ji ir to
liau darbuosis stiprinimui 
Progresistų Partijos. Ji ko
vos prieš Wall S try to pasi- 
mojimą vesti Ameriką į de
presiją, fašizmą ir naują 
karą.

GELEŽINKELIEČIAMS
TRUMPESNĖS DARBO 

VALANDOS
Amerikos geležinkeliečiai 

dirbdavo 48 valandas į sa
vaitę. Bet dabar prasideda 
pakeitimas tos sistemos ir 
jie. pradės dirbti tik 40 va- rimuose 
landų savaitėje. Šis pakeiti- įmonėm mėsos industrijoje.

» Specialėse ceremonijose Washingtone senatims sekre
torius Leslie Biffle pasirašo senatinę rezoliuciją, už- 
giriančią karini Atlanto Paktą. Tai tą. patį, kuris 
mums visiems jau dabar reikš aukštus taksus. Už juos 
mūsų valdžia ginkluos fašistines ir pusiau fašistines 
šalis, o tos, su laiku, atsimokės mums sugrąžindamos 
mūsų jaunimo vietoje karstus su šiūpele žemių. Links
mai stebi pasirašymą sen. Scott Lucas iš Illinois, Tom 
Connally iš „Texas, vice-prezidentas Alben Barkley, 

Arthur Vandenberg iŠ Michigano.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ąntr„ Rugp. 9, 1949

mas yra labai svarbus. Jis 
paliečia milijoną darbinin
kų, kurie yra organizuoti į 
šešioliką unijų. Tos unijos 
sudarė bendrą komisiją 
sprendimui nesusipratimų 
tarpe darbininkų ir kompa
nijų, ryšyje su perėjimu į 
40 valandų darbo savaitę.

GRAŽUS KAIRIŲJŲ 
UNIJISTŲ LAIMĖJIMAS

CHICAGO, Ill. — Deši
nieji kontroliavę didžiulį 
Swift lokalą 28, CIO Uni
ted Packinghouse Workers 
per eilę metų, buvo sumuš
ti <3 balsais prieš 2 specia
liuose unijos lokalo rinki
muose, pereitą savaitę. Koa
licijos surašąs kairiųjų ir 
rėmėjų nacionalio preziden
to Ralph Helsteins adminis
tracijos paėmė visas kontes
tuojamas vietas lokalo val
dybos, pildomosios tarybos 
ir trustistų.

Nauju išrinktu preziden
tu yra John Lewis, negras, 
kuris sumušė buvusį dešin- 
sparnį Andrew Pitts 889 
balsais prieš 591.

Rinkimai buvo paskelbti 
po to, kai lokalas buvo pa
vestas paskirtam Naciona- 
lės Unijos administratoriui, 
kai dešinieji atsisakė mokė
ti per capita mokestį. Deši
nieji buvo susiorganizavę 
“per capita strike” fondą 
vasario mėn., 1948, jų pa
sinio j imas buvo išmesti pre
zidentą Helstein praeitų 
metų konvencijoje.

Dešinieji savo ardymo 
darbą stengėsi išplėsti po 
visus lokalus ir privedė 
prie to, kad laikomoj kon
vencijoj Estes Park, Colo
rado, atmesti buvo jų dele
gatai už norėjimą smeigti 
peilį unijos nugaron laike 
pereitų metų stakjardų 
streiko. .

Tie gaivalai pasmerkti ir 
atmesti buvo pryšakyje su
formavime taip vadinamo 
National CIO Policy Cau
cus, dešiniųjų grupės unijo
je, kurie, rėmė ir užsiėmė 
raudonėdizmu prieš progre
syvius.

Jų sumušimas ’reiškia, 
kad pirmu kartu iš dauge
lio metų mėsos apdirbimo 
darbininkai šiame plote bus 
susivieniję. Tas žingsnis 
Swift lokalo 28, sustiprins 
unijos poziciją algų pasita- 

su 4 didžiausiom



Sovietai deda du bilionu 
dolerių naujoviniam plieno 
gamybos išvystymui, ir tą 
darbą giria anglų-ameriko- 
nų mokslininkai.

Mokslinis amerikiečių 
žurnalas Science News Let
ter kirptelėja, kad Amerika 
tiek pinigų išeikvojo ato
minei bombai pagaminti.

Dr. Gerald Oster, Londo
no Universiteto fizinės che
mijos profesorius, rašo žur
nale Annals of the Ameri
can Academy of Political 
Science:

— Sovietai išleidžia mil
žiniškas pinigų sumas sta
tydami naujus plieno fabri
kus bei tobulindami senus 
Dono srityje ir sovietinėje 
Azijoje. Plieno liejimui jie 
naudoja skystą deguonį 
(oksigeną) arba orą, į kurį 
privaryta daug deguonies.

Sovietai plačiai vartoja 
savo mokslininko dr. Petro 
Kapjtzos įšradimą. Kapitza 
už kelerių metų pirm Ant
rojo pasaulinio karo išrado 
turbiną, kuri greitai ir pi
giai pagamina iš oro dide
lius kiekius skysto .deguo-

gauna šio vitamino, tai il
giau sugaišta, iki pro tas 
kliūtis pasiekia maistą.

nies. Tatai gi nupigina 
plieno gaminimą 25 iki 30 
nuošimčių.

Pastaruoju laiku ir Ame
rika pradėjo skystą deguo
nį naudot plieno apdirbi
mui, bet Sovietai jau nuo 
seniau ir plačiau šį išradi
mą naudoja.

Profesorius Ostęr tęsia:
— Sovietai pritaikė sky

stą deguonį ir anglies per- 
deginimui pačiose kasyklo
se, taip kad vamzdžiais iš 
kasyklos išeina ga
tavas žibinamasis - kūrena
masis gesas. Skysta deguo
nį naudojant, karštis pake
liamas iki 2.500 laipsnių, 
kas ir su tirpdo anglį į du
jas.

Garsusis rusų chemikas 
Mendelejevas dar 1888 me
tais siūlė pačiose kasyklų 
gelmėse paversti anglį kū
renamomis dujomis, ir So
vietai jau 1931 metais pra- 
dėjo'tatai daryti.

Amerikos mokslininkai 
dabar taipgi darbuojasi, 
kad išvystytų ■ kūrenamų
jų dujų gamybą pačiose an- 
gliakasyklose. * *

Giria Moksliriius Sovietų 
Darbus

Dr. Oster, pirmiau buvęs 
Massachusetts 'Technologi
jos ir Princetono Universi
teto profesorius ir Rocke-' 
fellerio Medikalių Tyrimų 
Instituto mokslininkas (A- 
merikoje), giria planingus 
Sovietų mokslinius tyrinė
jimus. Jisai sako:

— Mokslinių tyrinėjimų 
programa Sovietų Sąjungo
je prilygsta Amerikos ir 
Anglijos ftiokslinmkų dar
bams, kuriais buvo paga
minta atominė bomba.

Matematika
Princetono Universiteto 

matematikos profesorius 
Solomon Lefschetz pager
bia sovietinius matemati
kus, aukštųjų skaičiavimų 
mokslininkus. Rašydamas 
tame pačiame amerikiniame 
Annals žurnale (už gegu
žę),'prof. Lefschetz sako:

— Matematikos išvysty
mo darbas Sovietų Sąjungo
je yra vedamas taip ryžtin
gai ir energingai, kad pri-gai ir energingai, kad pri-1 Čikaga paprastai vadina- 
lygsta matematikos darbui Ima vėjuotu miestu (windy

Jungtinėse Valstijose.
Kaip svarbūs yra mate

matiniai Sovietų atradimai, 
tatai parodo faktas, jog 
daugelis jaunų amerikinių 
matematikų mokosi moksli
nės rusų kalbos tiktai tam, 
kad galėtų skaityti sovieti
nių matematikų pasieki
mus. J.C.K.

VITAM1NAS B IR 
GABUMAI

Fordham Universitete, 
New Yorke, buvo daroma 
bandymai žiurkėms, ar vi
taminas BĮ atsiliepia jų 
gabumams. Klėtkose buvo 
įtaisyta visokios painios 
skerspainės, ir jeigu žiurkė 
gabesnė, tai greičiau suran
da praėjimus pro visas 
kliūtis ir pasiekia maistą. 
O negabi žiurkė daugiau 
klaidžioja ir ilgiau užtrun- i 
ka.

Bandymai parodė, jog 
kai žiurkėms duoda gana 
vitamino BĮ su ėdesiu, tai 
jos greičiau suranda mais
tą pro visokias skerspaines 
kletkoje. O kada per tam 
tikrą laiką jos per mažai

Pagreitintas Skaitymas
WASHINGTON. — Kai 

kurie lakūnų oficieriai Pen
tagono bildinge Washingto
ne per 6 savaites buvo išla
vinti 66 nuošimčiai greičiau 
skaityti. Dabar jie galį 
perskaityti iki 488 žodžių 
per minutę.

VISOKIOS KAZIO BEVARDŽIO SURANKIOTOS ĮDOMYBES
New Jersey valstijos 

Princeton miestas senai
siais laikais buvo per ketu
ris mėnesius Jungt. Valsti
jų sostinė. Iš čia buvo pa
skelbta ir ta garsioji pro
klamacija, paliuosuojant 
Jurgio Washington© armiją 
nuo nuolatinės tarnybos. 
Tas laikotarpis buvo nuo 
birželio iki lapkričio mėne
sio 1783 metais.

Amerikos valdžios biu
džetas (pajamų - išlaidų są
matas) šiems finansiniams 
metams surašytas ant 1,625 
lapų popierio ir susideda iš 
pusantro miliono žodžių.

Kai japonai užpuolė ir 
vos nesunaikino Amerikos 
laivyną Perlų Uoste, tai ant 
rytojaus, gruodžio 8 d. 
1941 metais, Jungtinių Val
stijų Kongresas nutarė gin
tis nuo Japonijos ir paskel
bė karą. Kongreso Atstovų 
Rūmo narė Jeanette Ran
kin iš Montanos valstijos 
balsavo prieš karo skelbi
mą.

Šių 1949 metų pradžioje 
Jungtinėse Valstijose buvo 
74 tūkstančiai raišų-palie- 
gėlių iki 21 metų amžiaus 
jaunuolių, taip sužalotų per 
kūdikių paralyžiaus ligą 
(infantile paralysis). • i

■■■■ —.......   I -

’ Šiuo laiku alus turi ben
drai 4 nuošimčius alkoholi
nio stiprumo. Pirm prohibi- 
cijos (blaivybės įstatymo) 
alus buvo ne mažiau, /kaip 
5 nuošimčių stiprumo.

kas reiškia nu-

Tėvus - motinas gąsdina 
pasmarkėjęs plitimas kūdi
kių paralyžiaus (infantile 
paralysis). Ši pikta liga 
moksliniai vadinama polio
myelitis, 
garkaulio “smegenų” užde
gimą ir jų nervų pagadini- 
mą. Trumpiau jinai pavar
dinta polio.

Per 7 pirmuosius šių me
tų mėnesius ta liga pagul
dė 8,069 kūdikius ir suau
gusius 44-se valstijose. 
Pernai per tokį pat laiko
tarpį “polio” suėmė 4,580.

Jei kūdikių paralyžius ir 
toliau panašiai skleisis, kaip 
per kelias paskutines savai
tes, tai jo aukų skaičius iki 
einamųjų metų . pabaigos 
galės siekti 30,000, kaip le
mia žinovai. Ir šiemet dve
ja ' tiek daugiau miršta 
nuo tos ligos, negu pernai.

Ligos ženklai
Pirmieji kūdikių paraly

žiaus ženklai yra kūno kar
ščio pakilimas, koktumas, 
skausmai ir vidurių suge
dimas. Todėl dažnai mano
ma, kad tai būsią “slogos” 
ir pavėluojama kreiptis į 
tinkamus gydytojus ar li
gonines.

Patarimai
Nacionalė Įstaiga Kovai 

prieš Kūdikių Paralyžių 
duoda sekamus patarimus:

Saugokitės vietų, kur su
eina dideli žmonių būriai; 
vengkite ir naujų pažinčių. 
Nes kūdikių paralyžius yra 
apkrečiama liga.

Per daug nenuvargkite 
lošimais ar darbais. Kuo- 

city). Bet oro tyrinėtojai 
atranda, kad New Yorke 
per metus būna daugiau 
vėjo, negu Čikagoj. Viduti
niai imant, vėjo greitis 
New Yorke būna 14 mylių 
per valandą, o Čikagoj tik 
11 mylių.

Jei, vairuodamas automo
bilį ir per daug “įsilinks
minęs”, padarai klaidą, o 
po to tęisėjas -suspenduoja 
leidimą automobiliui vai
ruoti, tai važiuok į South 
Dakotos valstiją. Ten ne
reikia jokio valdžios leidi
mo automobiliui vairuoti.

Nevados valstijoj nu- 
smerktus mirti didžiuosius 
prasikaltėlius numarina baugiau algos. 68 metų Ne
nuodingomis dujomis (ge- njs Ed. H. Little, pirminin-

Prieš keletą savaičių to
kios bausmes susilaukė ka
talikų klerikas Laszlo Var

Jis nakties laiku įsiveržė 
į preslsyterionų kunigo Ra- 
he namus, kuomet kunigo 
nebuvo namie — išgėdino 
nėščią jo moterį ir nužudė.

Laikraščiai rašė, kad tai 
buvo žvėriškiausią piktada
rystė tos valstijoš istorijoj.

Būdamas kalėjime, kleri- 
rikas Varga nuolat meldėsi, 
o katalikų kunigas Ryan 
kasdien tą dvikojį žvėrį 
lankė, dalindamas jam dva
siškas mylistas.

Einant mirt į dujų kame
rą, Varga buvo apsiaustas 
kunigo Ryano parūpintu 
juodu ploščium, atleisti jam 
“griekai” ir praskintas ke
lias tiesiai į dangų.

met nesveikai jaučiatės, goninę, 
liaukitės bet ką veikę. Dar- jo.
bas bei veiklus sportas to- žinti ir greįtai gydytis — 
kiame atsitikime gali juo 
pavojingiau susirgdinti.

Nesimaudykite šaltame 
ar vėsiame vandenyje, kuo
met esate labai peršilę. Jei 
sušlampate, tuojau nusivil
kite šlapius drabužius ir 
nusiaukite čeverykus.

žiūrėkite, kad valgiai ir 
gėrimai visuomet būtų šva
rūs. Nusiplaukite rankas 
pirm valgant ir po gamti
nio reikalo atlikimo išvietė
je (toilete).

Nevartokite svetimo pai
šelio, nei svetimos nosinės, 
nei indų nei valgių, kuriuos 
kitas palietė arba patys ap
čiupinėjo te nešvari© m i s 
rankomis.

Nuo nešvarių vaisių bei 
daržovių, nuo suterštos 
mėsos ar kitų suteptų val
gių yra apsikrečiama kū
dikių paralyžiaus perais. 
Maistas visuomet turi būti 
uždengtas nuo musių, ta
rakonų bei kitų vabzdžių, 
nes ir jie yra šios ligos iš
nešiotojai ir skleidėjai.

Negaišuokite!
Tuojau šaukitės gydyto

jo, kai pajuntama toki žen
klai :

Galvos gėlimas, koktu
mas, vidurių sugedimas, 
raumenų skaudėjimas ar 
sustingimas arba ' kūno 
karščio pakilimas be įmato
mos priežasties. Gulėkite 
lovoje, iki gausite daktaro 
patarimą.

gydyto j^iunči^ į Ii-*___»_ . .............     , .. .,4.-

Tokia, tai logika kardino
lų Spellmanų gizelių.

Tėvų Dienos (Father’s 
Day) minėjimas Jungtinėse 
Valstijose prasidėjo 1910 
metais. To sumanytoja bu
vo Mrs. John Bruce Dodd 
iš Spokane, Wash. Minėji
mas (nors neoficialiai) į- 
vyksta kas metai trečią sek
madienį birželio mėnesį..
Apskaičiuojama, jog pirm 

“Tėvų Dienos” nuperkama 
tėvam visokių dovanų bent 
už 200 milionų dolerių. Bu
siness is business.

34 New Jersey valstijos 
1 gyventojai gauna per metus 
po 75 tūkstančius dolerių ir
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Nešini iškabomis, smerkiančiomis havajietes firmas už 
nesitarimą su unija, nariai CIO Int. Longshoremen’s 
and Warehousemen’s Unijos pikietuoja prieplaukas 
Hawajuose. Unija, vadovaujama Harry Bridges’©, buvo 
sutikusi pasiduoti valdinei arbitracijai, nors tai nėra 
unijai patogiausiu būdu deryboms. Tačiau firmos ne
priėmė senatinio komiteto pasiūlymo pradėti derybas.

būtinai klausykite 
Svarbu tuojau ligą pa-

tatai gali pamažinti suža
lojimą, kuriuo gręsia kūdi
kių paralyžius.

Reikale kreipkitės i ar
čiausią s k yrių N a - 
t i o n a 1 Foundantion for 
Infantile Paralysis (Įstai
gos Kovai prieš Kūdikių 
Paralyžių). Šios įstaigos ir 

galite
telefonų 

per 
paklausti savo 

svei

jos skyrių adresus 
rasti vietinėje 
knygoje; arba galite 
telefoną 
miesto bei miestelio
katos skyrių (Health De
partment), o-jis nurodys 
jums adresą.

National Foundation for 
Infantile Paralysis padeda 
apmokėti gydymo lėšas, jei
gu žmogus neturi ištekliaus 
pats jas visas sumokėti. Ši 
įstaiga reikale apmoka net 
važiavimo lėšas ir suteikia 
kojoms tvarsčius (braces), 
važiuojamuosius krėslus ir 
kitus tinkamus pfietaisus. 
Pati įstaiga veikia pajamo
mis, kurias gauna iš March 
of Dimes fondo.

Nenusigąsti!
Bent pusė sergančių kū- 

dikiniu paralyžium išgyja 
taip, kad nelieka jokių li
gos ženklų. 25 nuošimčiai 
žymiai pagyja ir paskui tik 
truputį šlubuoja.

Vengkite išgąsčio, ypač 
nepasirodykite sergančiam 
vaikui, kad esate nusigan
dę. Jeigu kūdikis ramus ir 
jūs įkvepiate jam pasitikė
jimą, tai jis geriau ir gy-

—------ ?----  

kas.Colgate Palmolive, Peet 
(muilų) kompanijos, Jer
sey City, pasiima net $350,- 
000 algos per metus. Tai di
džiausia asmens alga New 
Jersey valstijoje.

Nurnberg mieste, Vokie
tijoje, liepos 13 d. šiemet 
buvo pašauktas -teisman' 
nacis karinis kriminalistas 
Friedrich Geyer. Kai kal
tinimai tapo prieš jį 
skaityti, jis sušuko:

“Jeigu jūs manote,

pęr-

kad 
šie kaltinimai prieš mane y- 
ra teisingi, tai aš geidžiu 
šioj vietoj numirti.” '

Ištaręs tuos žodžius, Ge- 
yeris sukniubo ir čia jau 
numirė. Atvykęs daktaras 
paaiškino, kad tai buvo šir
dies priepuolis.
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John Hopkins Universi
teto profesorius dr. Leslie 
N. Gay netyčia atrado gy
duolę nuo koktumo ar vė
mimo, plaukiant laivu per 
jūrą. Ta gyduolė, vadinama 
Dramamine, yra pardavi
nėjama vaistinėse, pagal 
gydytojo receptą. Jos piliu
lė lėšuoja dešimtuką.

Tyrimai įrodė, jog Dra
mamine 96-te atsitikimuose 
iš kiekvieno šimto apsaugo 
žmones nuo vadinamos jū
rų ligos, nuryjant po pusę 
piliulės kas 4 ar 6 valan
dos. Tatai išbandyta ir pa
tikrinta šimtams keleivių, 
plaukiant per audringas 
jūras.

Nėščioms moterims daž
nai “supyksta širdis”, be
važiuojant gatvekariu. Kai 
kurie žmonės, lėktuvu 
skrisdami, “pjauna ožius.”

Dramamine apsaugo jas 
ir juos nuo tokių nesmagu
mu.

Iki šiol buvo šimtai viso
kių receptų nuo jūrinės li
gos. Be to, yra daug pata
rimų, ką laive gerti bei val
gyti, o ko burnon neimti, 
norint išvengti koktumo ar 
vėmimo.

Dramamine pradęda pa
vaduoti tuos skaitlingus re
ceptus, kaipo sėkmingiau
sias vaistas. Jo išradėjas 
dr. Gay sako:

“Nuryk pusę Dramamine 
piliukės, kai laivas išplau
kia .iš uosto, o paskui po 
pusę piliulės kas 4 ar 6 va
landos, ir valgyk, kas tik 
patinka.”

1 Dramamine taipgi tar-

Andrew Johnson, prezi
dentavęs Jungtinėms Vals
tijoms nuo 1865 iki 1869 
metų, pirmiau uždarbiavo 
kaip rūbsiuvis. Jis kriau- 
čiavo per ištisus 17 metų.

Fr. D. Rooseveltui prezi
dentaujant, 1942 metais ta
po pastatytas Johnsonui 
gražus paminklas Green
ville mieste, Tenn. valsti
joj, toje vietoje, kur buvo 
Johnsono siuvimo dirbtu
vėlė. Apart Johnsono pavi
dalo (biusto), paminkle ar
tistiškai atvaizduota ir jo 
siuvyklėlė.

Europoje gazolino kainos 
automobiliams kai kur dvi
gubai ir daugiau aukštes
nės, negu, Amerikoje. Skai
čiuojant amerikiniais cen
tais, gazolino kainos galio
nui sekamose šalyse yra to
kios:

Italijoj 65 centai už ga
lioną; Danijoj 58 centai, 
Šveicarijoje 53c., Franci jo
je 51 c., Belgijoje 51 c., 
Anglijoje 35 centai.

Daktaras John A. Faiel- 
la, pirmininkas Yonkers 
Profesionalų Ligoninės, 
N. Y., praneša, kad gegu
žės mėnesį šiemet buvo sėk
mingai padalyta savotiška 
operacija * toje ligoninėje, 
pakeičiant 23 metų mergi
ną į vyrą.

Jinai, kaip mergina, au
go, mokėsi ir paskui tarna
vę atlikdama stenografės 
- sekretorės darbą raštinė
je.

Praeitą gegužės mėnesį 

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 9, 1949

naujai kaip vaistas nuo pa
prasto galvos svaigimo.

Daugelis Amerikos laivy
no oficierių dėkojo dakta
rui Gay, kad tiktai jo išra
dimas, pagaliaus, apsaugo 
juos nuo “ožių pjovimo” 
kelionėse per jūrą. N. M.

GINTARO SENUMAS
Gintare, kuris randamas 

Lietuvos ir Latvijos pajū
riuose, pasitaiko skurzdžių 
ir kitų vabaliukų. Pirmiau 
buvo manoma, kad tie gy
vūnėliai prieš 8 ar 9 milio- 
nus metų pateko į pušų sa
kus, kurie paskui suginta- 
rėjo.

Pastaraisiais laikais bent 
du žymūs amerikiniai mok
slininkai, iš naujo tyrinėda
mi gintarą, atrado, jog- šių 
vabaliukų veislė gyveno 
pirm 55 iki 60 milionų me
tų. Tiedu mokslininkai yra 
Harvardo Universiteto en- 
tomologijosxprof. Frank M. 
Carpenter ir Jungtin. Val
stijų Nacionalio Muziejaus 
geologas dr. J. P. Marble.

Daugelyje farmų Ameri
koje šienaujama šlapias šie
nas, 
mas 
mis, 
orą,

Sukrovus, jis perpučia- 
tam tikromis mašino- 
smarkiai varančiomis 
ir taip išdžiovinamas.

Iš anglies galima paga
minti valgomus riebalus.

mergina smarkiai susirgo 
vidurių ‘ skausmais. Kada 
buvo nugabenta į ligoninę 
ir gydytojai padarė tyri
mus, paaiškėjo, kad mergi
na yra gamtos apdovanota 
dviguba lytim — vyro ir 
moteries.

Darant operaciją, prisiė
jo pašalinti vieną lytinių 
savybių. Kai daktarai už
klausė, katrą lytį palikti, 
mergina _ greitai atsakė, 
“vyro”, ir pridūrė:

“Jau 23 metus išgyvenau 
kaip mergina, o dabar pa
gyvensiu kaip vyras.”

Buvusioji mergina pilnai 
pasveiko ir dabar’ vadinasi 
John. Pavardė 
ma.

Dabar Johnas 
ruošiasi vykti
valstijas, kur nėra jiem pa
žįstamų. y

neišduoda-

sų tėvais 
į pietines

vadinami
(Baltai-

Praeita pavasari prezi
dentas Trumanas davė nu- 
maliavoti savo namus In
dependence miestelyje, Mi
ssouri valstijoje, kur ' tie 
namai taipgi 
“White House 
siais Rūmais).

Maliorių prezidentas pa
sisamdė neunijista. Darbo 
Federacijos ir CIO unijos 
smarkiai protestavo prezi
dentui, esą. prieš “skebo” 
samdymą; bet nieko nelai
mėjo. Vis tiek neunijistas 
numaliavojo Trumanui ną- 
mus.
- Dabar smalsuoliai laik
raščiu reporteriai pastebė- ' 
jo, ' kad neunijisto malio- 
riaus atliktas darbas yra 
prastokas.

Ne kokį darbą atliko ir 
kardinolo Spellmano kleri- 
kai streiklaužiai Kalvarijos 
kapinėse. Kada darban su
grįžo streikieriai, turėjo 
pertaisyti visus betvarkius 
streiklaužiu išrausimus.

Kazys Bevardis . .



Parašė P. VERS1GORA
5-26-49

GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Vertė N. ZIBERTAITĖ

Pas Mūsų Brolius Lietuvius Farmerius
> Rašo P. Š.

(Tąsa)
— Reikia juk leisti ir jiems paka

riauti. Mes taupome jėgas būsimiems 
smūgiams, o jie tegu pakariauja dabar. 
Tiesa, ar tu įspėjai kaimynus apie mūsų* 
išvykimą.

Aš atsakiau, kad tai padarė štabo vir
šininkas Grigorijus Jakovlevičius.

Mūsų sumanymas buvo paprastas ir 
rėmėsi tuo, kad sutraukti ant mūsų gal
vos vokiečiai puolimą prieš mus ruošė 
rytdieną, o mes išvykome šiandien per 
visiškai neperžengiamą Burštiko pelkę. 
Sausio šalčiai sustingdė ant jos gana pa
tvarią plutą. Nužygiavusi apie dvylika 
kilometrų pelke, kolona sustojo. Kol iš
aiškino to priežastį, prie kolonos galvos 
prijojo Rudniovas ir Senis Šaltis, lydi
mi būrio berniukų ryšininkų.

Čeriomuškinas šaižė kelio vadovo nu
garą rimbu, tačiau naudos iš to buvo ma
ža. Tuo tarpu mus pasivijo Michailas 
Kuzmičius. Nesustodamas jis nušoko į 
mūsų roges. Prijaukintas arkliukas iš 
karto pasekė paskui roges, vežančias jo 
mažąjį šeimininką. Neveltui Siemenistas 
jam buvo sušėręs dešimtis duonos kepa
lų ir dalinęsis su juo cukrų, kurio jis vi
sada nešiodavosi kišenėse savo ištikimam 
draugui.

— Vadas atsiuntė pasakyti, kad šoni
nė apsauga užčiuopė vokiečius. Kad ko
lonoje nieks to nežinotų, aš įspėjau tik 
vadus.

Padėtis darėsi nepavydėtina. Rudnio
vas susimąstė.

Senis Šaltis paėjo į šalį nuo rogių vo
ros ir, lėtai klampodamas per gilų snie
gą, įsižiūrinėjo į kažką ant žemės.

— Čeriomuškinai, eikš čia, — tyliai 
pašaukė jis.

Jaunasis žvalgas pribėgo prie senio, ir 
jiedu pasikeitė keliais žodžiais. Kolona 
stovėjo tylėdama.

Rudniovas liovėsi mosavęs rimbu ir, 
vos tik jiedu atsigręžė veidu į koloną, su
komandavo :

— Gelsvąjį pirmyn!
Paskui mus, aplenkdamos vilkstinę, 

šuoliais lėkė rogutės, pakinkytos augalo
tu arkliu, beveik iki pat pilvo klimpstan
čių į sniegą ir daliny žinomu savo iš
tvermingumu.

Senis Šaltis įgriuvo į jas pravažiuo
jančias nesustojant. Aš girdėjau, kai jis 
pasakė Čeriomuškinui:

•— Tavo akys jaunesnės, mano galva 
protingesnė. Imkime dirbti drauge. Žiū
rėk, neišklysk iš kelio. Nenukrypk į kiš
kio ar lapės pėdsakus. Visai susipainio- 
sim .. . Duos mums Kovpakas garo...

Toliau kolona ėjo vilko pėdsakais.
Po dviejų valandų mes buvome jau iš

orinėje vokiečių žiedo pusėje. Dabar 
mums ir velnias buvo ne brolis.

Ūsočius Lenkinąs, kaip visada, jojo 
kolonos priešaky. Jis tylėjo, o paskui, nu- 
sispiovęs, sumurmėjo savo mėgiamąjį 
priežodį:

— Naktis tamsi, kumelė juoda, joji, 
joji, ir apsičiupinėji — ar tik ne velnias 
veža!

— Tai velniava, ar negalima bent 
degtuką brykštelti, — sujudo Korobo
vas, sėdėjęs greta manęs rogėse.

— O kam tau?
— Juk tai ištisa pastraipa. Tautosaka, 

partizanų tautosaka. Už tokią nesąmonę 
brangiai moka... Ar negalima brykštelti 
degtuką?

— Negalima, — tariau aš egoistiškai.
— Saša, pagreitink žingsnį!
— Naktis tamsi, kumelė juoda, — ir 

Ūsočius mostelėjo rimbu.
Kadaise, nerūpestingais, alkanais stu

dentavimo laikais aš mėgdavau muziką. 
Studijavau ją, vadovaujamas Kosto Lan- 
kevičiaus, pianisto ir žymaus ukrainie
čių kompozitoriaus. Mėgdavau ištisas va
landas sėdėti koncertinėje konservatori
jos salėje ir užsimerkęs pasiduoti gar
sams. Nuo jos man kildavo neaiškių 
vaizdų...

(Bus daugiau)

Gavęs porą savaičių atosto
gų pabaigoje birželio mene
sio, nusprendžiau aplankyti 
savo jaunų dienų draugą An
taną Ptašniką (dabar vadi
namą Paukščiu), gyvenantį 
Romulus, Mich., miestelio 
apylinkėje, ši vieta yra už 
18 mylių nuo Detroito į pie
tus, tai yra netoli didelio ke
lio iš Detroito į Toledo, Ohio. 
Apylinkes čia gražios; laukai 
lygūs, daugiausiai nedideles 
farmos, taipgi yra ir taip va
dinamų tik “daržininkų,” ku
rie turi apsipirkę po kelis 
akrus žemes, pasibudavoję 
stubą, garadžių bei kokį tvar
telį ir gyvena sau ramiai toli 
nuo miesto, žinoma, iš to 
šmotelio žemes gyvenimo ne
gali padaryti,—visi jie dirba 
Detroite, daugiausiai pas For
dą.

Mano minėtas draugas irgi 
turi nusipirkęs 30 akrų žemės 
arba, geriau sakant, miško. 
Tik mažą dalį to miško pra
skynęs daržovėms sodinti; 
taipgi stubai ir keliem kitiem 
trobesiam,—kitkas — gražus 
miškas įvairių medžių.
Per Mėnesį Lietaus Nebuvo

Nuvykus į Romulus pasku
tinę dieną birželio menesio, 
visur matėsi sausros ženklai: 
pakelėse žolė, javai ir daržo
ves ne žaliuoja, bet viskas 
pilka nuo dulkių. Kai pra
važiuoja automobilius, tai su
kelia didelį debesį dulkių, 
per kūriau nieko nesimato per 
kelis blokus. Pirmas vietinių 
gyventojų nusiskundimas, tai 
—lietaus nėra, viskas džiūs
ta, bulvės visai neauga,; šul
niuose vandens gali -pritrūkti 
ir tt. O tas karštis, kad svi
lina, tai svilina: Vištos slan
kioja povaliai ir visos išsižio
ję; šunys liežuvius iškišę, ro
dos, dešros kavalkus įsikandę 
nešioja. . . Mano draugo žmo
na Marijona labai prakaituo
ja ir vis skundžiasi, kad greit 
kris ir numirs nuo karščio, 
gi Antanas parvažiuoja namo

iš Fordo dirbtuvės, tai taip 
kaip iš vandens ištrauktas. 
Visi labai pasiilgę lietaus, ir, 
žinoma, vėsesnio oro,
Mieste Lyja, ’o ant 
Farmų Nei Lašo

Liepos 4 dieną po pietų į 
Detroito pusę matėsi mėlynas 
debesys kylant. Laukiame vi
si ir žiūrime į debesį, norė
dami, kad jis tik greičiau ant 
mūs užgultų ir žemelę šiek 
tiek palaistytų. Debesys at
rodo šturmingas, bet taip lė
tai kyla aukštyn, kad nusibo
do laukt. Marijona Paukštie
nė, žiūrėdama į debesį, “atsi
kreipė” prie dievo, sakyda
ma: “Jei tu, Dieve, nors kiek 
paisai mūs, būk toks geras ir 
greičiau pastūmėk tą debesį 
ant mūs”... Bet pasirodė, 
kad tas senas Dievulis jos ne 
paisė: debesys, vietoj kilti ant 
mūs, nuslinko Kanados pu
sėn. Ant ištroškusių laukų 
ir žmonių anei lašelis neiškri
to. Gi tuo pačiu kartu Detro
ito mieste tiek pripylė van
dens, kad gatvėmis upės be 
go. . .
Kiti Tos Vietos Lietuviai

Skersai kelią (Jim Daly 
Road) nuo mano draugo vie
tos gyvena gerai žinomi ne 
tik detroitieČiam, bet ir šiaip 
mūsų laikraščių skaitytojam, 
tai Smitrevičiai. Kuomet Smi
trevičiai gyveno Detroite, jie 
veikė vietos organizacijose; 
ypač draugė Smitrevičienė 
kelis kartus atsižymęjo “Vil
nies” vajaus darbuotėje,—ji, 
rodos, yra gavus dovaną už 
gavimą naujų skaitytojų.

Smitrevičiai ten apsipirkę 
keliolika akrų žemės. Įsitaisę 
stubą taip, kaip mieste: vis
kas moderniškai, su maudyne 
ir kitais parankumais. Val
gius verda ir’ kopa ant elek
trinio pečiaus, ką mažai kas 
mieste turi. Jie turi karvę, 
vištų, zuikių ir balandžių. 
Vieta nedidelė, bet graži, 
tinkama nedideliem išvažiavi
mam. Turi gražiai įreng

tus kelis miegruįmius, su vi
sais parankumais. Yra vtetos 
bile kam praleisti savaitę ki
tą atostogų tyrame ore.

Draugė Smitrevičienė skun
dėsi, kad jai, iš vienos pusės, 
smagu gyventi tyrame ore ir 
tykumoj, bet, iš kitos pusės, 
nesijaučia gerai, kad dabar 
gyvenimas privertė juos visai 
atsitraukti iš veikimo organi
zacijose. Per toli atsiskyrę 
nuo darbininkų judėjimo cen
tro — Detroito’. Smitrevičius 
taipgi dirba Detroite. Į dar
bą nuvažiuoti ima apie valan
dą laiko.
Maikis ir Barbute Šimkaičiai

Šalia Smitrevičių gyvena 
vienas seniausių Detroito gy
ventojų Maikis šimkaitis 
(“V.” skaitytojas). Jisai sa
kė, kad jau “peršokęs” per 
septintą dešimtį metelių; jo 
Barbutė taipgi apie tiek pat 
jaunumo. Seniau šimkaitis 
dirbo dirbtuvėje, vėliau far- 
meriavo ,o dabar — ant pen
sijos gyvena. Šimkaičiai turi 
karvę ir kiek vištų. Jie gy
vena gerai ir gražiai.

1 Nors metų nemažai turi 
Maikis, bet atrodo drūtas, 
kaip dzūkijos miškų ąžuo
las... Kiti sakė, kad, kuomet 
Šimkaitis buvo jaunas, turė
jo sloniaus stiprumą; ne bile 
kas drįso kibti jam į akį... 
Seniau jis turėjo automobilį 
ir mylėdavo “smarkiai” pava
žinėti farmų keliais. Kuomet 
apylinkės gyventojai rytais 
rasdavo savo paštinių dėžių 
stulpus išvartytus, tai žinojo, 
kad Maikis buvo išvažiavęs 
pasivažinėt. . .

Dabar vakarais, tankiai pas 
Šimkaičius užvažiuoja svečių; 
mat, jis turi plačią pažintį 
dar nuo jaunų dienų. Atva
žiavę svečiai, žinoma, atsive
ža ir “amunicijos.” Susėda 
po dideliu medžiu prie ilgo 
stalo, užkandžiauja, .išsigeria 
ir kai kada padainuoja lie
tuviškas dainuškas. žodžiu 
sakant, ant senatvės Šimkai
čiai veda gyvenimą linksmai.
Petras ir Ona Rokiai

Netoli mano draugo Antano 
sodybos “gyvena lietuvis Pe

tras Rok is su žmona Ona. Jie 
dar neseniai ten įsikūrę. Nors 
girios šmotą, rodos, 10 akrų, 
jau senokai nusipirkę, bet 
stubą gyvenimui pabūdavo jo 
tik apie pora metų atgal. Pe
tras Rokis dirba Forde; už
dirba neblogą algą; jis yra 
progresyviškų minčių darbi
ninkas. Seniau buvo “Vilnies” 
skaitytojas, bei laike stubos 
budavojimo neturėjo laiko 
skaityti, tai pertraukė. Keti
no tuoj vėl užsirašyti “Vilnį.”

Kaip man atrodo, toks gy- 
venimas yra įvairesnis, negu 
mūsų, kurie dirbame, ir gyve
name mieste. Jie turi auto
mobilius, kas rytas nuvažiuo- T 
ja dirbtuvėn, išdirba 8 valan
das, ir vėl pasivažinėja apie 
valandą laiko. Parvažiavę iš 
darbo, kol dar šviesu, visada 
turi užsiėmimo: tai daržuose, 
tai miške. Nors ir , gerokai 
nusidirba, bet atgulę poilsiui 
miega tyrame, ore, tykumoj, 
kas žmogų pifhai atgaivina į V 
6 ar 7 .valandas. /

Na, aš visgi smagiai pra
leidau 9 dienas atostogų su 
Romulus’o lietuviais.

Worcester, Mass x
Vietinė gazietukė Amerikos 

Lietuvis liepos 30 d. ant pir
mo’ puslapio išdėstė angliškai, 
kad buk ir LDS esąs komunis
tams simpatinga organizacija. 
Esą tai paimta iš valdžios 
knygos — “nemafoni regis
tracija.”

žinoma, kad Amerikos Lie
tuviui nemaloni: jog Hitle- * 
riui ir Mussoliniui tfgi buvo 
nemalonu, kas simpatizavo 
komunistams. Ir dabar tie 
lietuviai, kurie taip nekenčia 
komunistų, blaškosi po visus 
pasaulio kampus. Keikia ko
munizmą, keikia sovietizmą, 
tuo tarpu milžiniška Kinijos 
tauta žygiuoja didžiausiais 
šuoliais linkui sovietizmo.

LDS valdžioje žinomas nuo 
jo įsikūrimo, jau 19-ka metų, 
kaipo lietuvių pašalpinė orga
nizacija. LDS Narys.

CONNECTICUT APSKRIČŲ SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Apskritys 

' Įvyks Sekmadienį

Rugp., 14 Augus
\ . • . .

Programoje Dalyvaus:
VILUOS CHORAS, iš Waterbury, vad. Gert. Ulinskaitės 
LAISVES CHORAS, iš Hartfordo, vad. Wilma Hollis 
Kalbės A. BIMBA, Laisvės redaktorius, iš Brooklyno ANTANAS BIMBA

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Lietuvių Parke
LIGHTHOUSE GROVE

Blast Hartford, Conn.
Bušų Stotis 23-čia 
Glastonbury Line

Geras Orkestras Gros Šokiams

Pradžia
12-tą Valandą Dieną

Programa
5 Vai. Po. Pietij

DIDELIS GASPADINIŲ 

su daugybe rūšių įvairiausių valgių
STALAS

Visi didieji miestai—Bridgeportas, New Havenas ir Water
buris — yra pasiruošę masiniai dalyvauti šiame piknike.

Jie specialiai suorganizavo daug automobilių 
važiavimui į šių iškilmę.

Kviečiaime
i

visus dalyvauti šiame pikniko ir paremti mūsų 
laisvę ginančiųjų spaudų. •

Pikniko Rengimo Komisija. WATERBURIO V ILIJOS CHORAS



"■ v-

PO CALIFORNIA PASIDAIRIUS
LOS ANGELES.—^NAPCP, 

didžiausia negrų organizaci
ja šioj šaly, savo konvencijoj 
čionai, apkaltino • ir 81-mą 
Kongresą ir prezidentą Tru- 
maną už nepaisymą civilių 
teisių.

Trumanas prieš rinkimus 
daug žadėjo. Įdėjo į demo
kratų platformą civilių teisių 
klausimą, bet nieko nedarė 
pildyti pažadus.

Floridoje šiuo metu gaujos 
baltveidžių terorizuoja ne
grus, bet valdžia nesuima, ne
baudžia jų.

LOS ANGELES—Musų po- 
licija vėl turi skandaliuką. 
Nors District Attorney ofisas 
saugojo “gemblerių karalių” 
Micky Cohen, šis vistiek pa
šautas. Paleista daug šūvių. 
Kiti trys asmenys pašauti sy
kiu.

Eina kalbos, kad pati mies
to policija tai- padarius, ar su 
jos žinia kas tai padarė.

Pas mus tokie dalykai nėra 
naujanybė.

IIOLLWO ODAS.—Kino ga
mintojų protinis leksikonas,

Tikrai Būkite Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienrašti Laisvę

šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves

Įvyks Sek maderų,

Rugpį. 14 Augus

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 New Yorkb. lietuvių 

piknikas, paramai dienraščio Laisves.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

teįcfonuokite:
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.

matyti, visai išsisėmė, ypatin
gai kada prašalinti intelegen- 
tiški, pažangūs rašytojai ir 
direktoriai.

Niekados pirmiau nebuvo 
tiek judžių gaminama apie 
arklius, kaip dabar. “Vaka
riniai” judžiai, kuriuos tūli 
vadina “arkline opera,” nes 
juose daugiau arkliai veikia, 
kaip žmonės, įr kurių svar
biausias požymis tai smarkus 
šaudymas, šiuo tarpu turbūt 
yra pirmoj vietoj. Antroj— 
arkliai. Visokių judžių ga
minama apie arklius. Išmo
kinus keletą arklių visokių 
“triksų,” dabar vienas po ki
tam pilasi judžiai.

Gal būt kino magnatai bent 
sąžine lengvesne tuos judžius 
gamina. Išleista keletas ti
krai piktos rūšies judžių. Ar
klių operos po anų judžių 
yra “vaizdas dievams.”

SAN FRANCISCO. — čio
nai National Union of Mari
time Cooks & Stewards kon
vencija užgyrė CIO unijų ne
priklausomybę, prieš CIO 'na- 
cionalės tarybos padiktavi- 
mus.

Unijos galva Hugh Bryson 
sakė, jis su pasididžiavimu 
priima kairiojo titulą. -Jį ne
baugina ir pavadinimas jo 
komunistu.

Bryson rūsčiai- .kritikavo 
CIO ir AFL lyderius už pa
tikėjimą Trumano ’pažadam 
ir dabar laukimą iš demokra
tų administracijos ko gero.

★
SAN DIEGO.—ADF unijos 

laimėjo kovas prieš atleidi
nėjimus iš darbo darbininkų, 
neatsižvelgiant į unijos taisy
kles, šešiose kenavimo įmo
nėse.

Kompanijos turės skaitytis 
su unija. Žvalgas.

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

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę j vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2.'— Šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

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

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — Šis vaistas geras nuo 
, aklų skaudėjimo.

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

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

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

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

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

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

berlando Radio pusvalandį.

Miami, Fla.

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 f 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

I -

Funeral Home
84-0)2 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 ■„
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tėl, Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

i z i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Nedarbo Šmėkla
Švaistosi po Miestą

Siuvimo pramonė beveik vi
sai sustojo dirbusi su liepos 
pirma diena. Užsidarė neri
botam laikui, kaip bosai sakė 
darbininkams.

Viešbučių ir valgyklų darbi
ninkai paleisti nuo darbo jau 
koki 3 mėnesiai.

Skalbyklų darbininkus vie
nus paleido iš darbo iki pa
šauks atgal, o kitiems sutrum
pino darbą iki 3 dienų savai
tėje.

Miami Transit Co. vienus 
darbininkus paleido, kitiems 
algas numušė. Su apkarpyto
mis algomis darbininkai dar 
vis dirba 6 dienas j savaitę. 
Minimos kompanijos mecha
nikas, busų taisytojas, sakė 
man, kad jiems, mechani
kams, numušė $15 savaitėje. 
Nors tas pačias valandas dir
ba, kaip ir pirmiau.

El e k tri k in ink ai siek u o j a 
nuo ąeniai, taipgi ir namų 
statytojai, nes namų statymas 
šiame mieste žymiai sumažė
jo.
Visa Valstija Bėdoje

Taip paliesta nedarbo ne 
tik M i am ės miestas, bet visa 1 
valstija. Miamės miesto gal
vos “rūpinasi,” kas reiks da
ryt su bedarbiais, kur jiems 
darbus gaut bet tik “rūpes
čiais” ir palieka. Valstijos 
sostinėj gubernatorius ir ki
ti aukšti; valstijos pareigūnai 
planuoja įvesti projektinius 
darbus, kur gautų darbą ke
lios dešimtys tūkstančių dar
bininkų. Vieną, iš projektų 
numato pradėt vykdyt, tai 
Floridos potvyniam užtvaras 
daryt ir prašalint potvynius; 
bet valstija per biedna savo
mis lėšomis tai padaryt, krei
pėsi į Washington, D. C., pra
šydami paramos. Bet ten la
bai visi dabar užimti Euro
pos, Azijos reikalais ir nė 
nekalba apie suteikimą valsti
joms savo šąlyje paramos.
Išsibaigus Pašalpa

Paleisti iš darbo darbinin
kai gauna, kurie įeina į So
cial Security Act, $15 į sa
vaitę; per kiek savaičių gau
na po $15, priklauso nuo už
darbio : daugiau uždirbai, už 
daugiau savaičių gausi po 
$15.

Daug darbininkų jau tas 
nedarbo pensijas pabaigė im
ti už 1948. Dabar turi lauk
ti, kada pradės mokėt už 
1949 m. Na, ir priversti 
laukti dantis padžiovę.
Apgavingi Raminimai

Darbininkai girdime įvai
riausių raminimų kas link ne
darbo, kad tai tik laikinas 
atoslūgis, tuojau ir vėl bus 
geri laikai. Bet iš kur tie, 
clarbai atsiras ir kaip tie geri 
laikai grįš, tai nė vienas ne
pasako tikrai. Ir šitiems mo
liams daug žmonių patiki, net 
ir. rodos, progrėsyviški žmo
nės, bet tais plepalais tiki, o 
ypač Miamėje, sąko, “ateis 
žiemos . sezonas, pradės sve
čiai čia atvažiuoti, tai ir vėl 
pražydės gyvenimas ir bus 
daug darbo tuomet.”

Bet mažai tiesos tame yra. 
Gal kiek ir pagerės darbai, 
kaip privažiuos svečių, bet, 
ėftsižvelgiant į visašališką pa
dėtį, kad per visą šalį siau
čia nedarbas, tai per daug ir 
svečių čia ne$tivažiuos iri 
Floridos nuo nedarbo neiš
gelbės.
Ir ant Biznio Atsiliepia\

Real Estate biznis taip pat 
nupuolė. Namų pardavimas 
dabartiniu Laiku visai neįma
nomas. Realestateriai nusi
skundžia, kad nėra pirkėjų. 
Nors ir nėra pirkėjų, bet gy
venami narni vistiek brangūs. 
Daug ir lietuvių yra Real 
Estate biznyje, o keli lietuviai 
pasistatė sau1 dideliu namus ir 
manė juos greitai parduot, 
uždirbt daug pinigų ir taip 
pralobtu kaip patarlė sako, 
“dievui nežinant.” Tokių lie
tuvių nusistatymas buvo biz- 
niškas. Nusipirko palocius

keliolikos kambarių; to nega
na, pasistatė naujus palocius 
dėl pardavimo. Bet jau. visas 
beveik metas nesiranda pir
kėjų, ir jau žmoneliai bėda- 
voja, palociai vieni tušti, kitų 
neparduoda. Jau net naują 
paskolą ' žmonės užsitraukė 
ant palocių.

Tai stambūs lietuviai re- 
publikonai, visus kitus tik 
šiukšlėmis vadiną. O yra to
kių, kurie pasistatė, stubą ir 
sakė parduosime, uždirbsime 
daug pinigų, ir tuojau naujas 
Packard’as įslinks į garadžių. 
Bet kaip nėra pirkėjų, namo 
neparduoda, tai vieton naujo 
Packard o į vairuot į garadžių 
patys stubos statytojai susi
kraustė į garadžių gyventi ir 
gyvena jau kokie 4 mėnesiai.

Yra žmonių, kuriems nie
kad negana pinigų, pamėg
džioja kapitalistus.

Apsileidome
Nuo ankstyvo pavasario 

Miamės demokratiški lietu
viai nieko neveikia. Nutarė 
LLD susirinkimų nelaikyt per 
visą vasarą, rodos, iki spalių 
mėn. Vieni išvažinėjo’ kur 
atostoguot, kiti, pasilikę mies
te, nieko dėl organizacijos 
labo neveikia, nes susirinki
mų nelaiko. Ateityje tokio 
tarimo venkime, nes susirin
kus grupei draugų į būrį, at
siras ir darbų dėl apšvietus, 
ir abelnai dėl darbo klasės 
reikalų.

Mikio Švogeris.

Per pastaruosius šimtą 
metų padvigubėjo žmonių 
skaičius pasaulyje. 1850 
metais buvo skaičiuojama 
tik 1,01,000,000 žmonių vi
same žemės rutulyje.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
uždarė 25 vokiečių laikraš
čius Bavarijoje, kurie pa
kritikavo jankius.

Jau 400 metų kai įsikūrėDetroit. — Fordo auto. Jau 400 metų kai įsikūrė 
darbininkai oficialiai bal- pirmoji portugalų kolonija 
suos, ar streikuoti. Brazilijoje.
_______________________i.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5-l.os kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugp. •— Augusi 
10-tą, pradžia 8-tą vai. vakaro, 73£ 
Fairmount Ave.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, pasimokėkite duokles ir 
atsiveskite naujų aplikantų į orga
nizaciją P. Walantiene, sekr.

(179-1804, .

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 12 d. rugpjūčio, 
8 vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, 
315 Clinton St. Visus narius ir na
res kviečiame dalyvauti, nes bus 
daug svarbių reikalų, jų tarpe ir 
nominacijos j Centro Komitetą kan
didatų.—H. Ž., Kp. Sekr. (180-181)

ROCHESTER, N. Y.
Pikniką rengia Gcdemino Drau

gystė pas Joną Markūną (Morcan), 
Island Cottage, įvyks .sekmadienį, 
rugp. ’(August) 14-tą, pradžia 1 v. 
po pietų, tęsis iki vėlumos nakties. 
Visus Rochesterio lietuvius kviečia
me dalyvauti šiame piknike, bus ge
ra, muzika ir bus skanių valgių ir 
gėrimų. Todėl neprileiskite progos 
gražiai pasilinksminti. - Pikniko 
Komisija. (180-181)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 14736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under \ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Livonia Aventie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL }VACHTELL.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
C832 lias been Issued to the undersigned 
to Isell beer at wholesale under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9703 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER BEVERAGE CO. 
(A partnership) VINCENT J. TO F ARIE LEO 

& MICHELIS FERRANTE

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to ,the undersigned 
(o sell beer at wholesale under Section 107 of 
tflie Alcoholic Beverage Control Law at, 
129-431 Watkins St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed oif- the 
premises.

MAX SHOENFELD 
dba Sheen fold Beverage Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 148)0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section; 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 167 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PEARL GUTTADAURO

NOTICE ijj hereby given that License No. 
GB 6625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE & 
JAMES CHARLES ROCHE, dba

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

s',

DETROIT, MICH.
Prašome Visų Įsitėmyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

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 šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

M*
1113 Mt. Vernon Si.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

:■ 405 SO. 4th ST.,
JDor. Hewes St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tęl. EVergreen 7-6288

MATTHEW A.
BUTUS ■ • 

(BUYAUSKAS) 

□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I * ,

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 •

4 ūimnfflinnniinmninnnniiiininnimiifflini

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8681

S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL home
ALBERT J. BĄLTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
lyiūdėsio 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, Li th. baily)-— Antr., Rugp. 9, 1949
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Kliubiečiu Žinios Leido Dar Pakelti Busy Ferą “Caras Išmainė Skūrą”
Rugpjūčio 5 d. įvyko Lie

tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo susirinkimas. Jį atidaręs, 
pirmininkas K. Kreivėnas pa
kvietė užrašų sekretorių jau
nąjį Linkų perskaityti iš pra
ėjusio susirinkimo užrašus. 
Sekė ligonių lankytojų prane
šimas — sergančių kliubiečių 
nėra daug ir jų padėtis nėra 
blogiausia.

Mūsų kliubo senas veikėjas, 
bdvęs ilgoką laiką vice-pirmi- 
ninku, Antanas Linkus, mūsų 
užrašų sekretoriaus tėvas, pa
sitraukė iš vice-pirmininko 
pareigų. Jo vietoje likosi iš
rinktas V. Bunkus. Linkaus 
pasitraukimo iš kliubo veiki
mo priežastis — nesveikata. 
Kliubiečiai linki jam laimin
gai pataisyti savo sveikatą ir 
vėl grįžti darbuotis kliubui.

Iš kliubo išvažiavimo busais 
pranešimas dar nebuvo pil
nas, tebebuvo dar neišskajt- 
liuoti valdiški taksai. Paja
mų įėjo $1,555, apmokėjus iš
laidas liko $110. Pilnas pa
sekmes praneš ateinančiame 
susirinkiMe.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas turi savo vajų verba
vimui į kliųbą naujų narių. 
Beliko 5 mėnesiai laiko, ku
riuo gali ir senesnio amžiaus 
vyrai tapti kliubo nariais. 
Tad, gerbiamieji lietuviai, pa
sinaudokite proga tapti kliubo 
nariu - dalininku. Yra pašal- 
pinis skyrius: ligai ištikus, 
narys gauna pašalpą. O mi
ręs aprūpina savo laidotuvių 
iškaščius arba palieka savo 
artimiesiems, mylimiesiems 
pomirtinę apdraudą.

Reikia priminti, kad ir biz
nio skyrius yra pusėtinai tvar
kingai vedamas, kas padidina 
svarba visiems kliube priklau
syti. žodžiu sakant: kliubas 
yra Brooklyno lietuviams cen
tras, ir iš tolimesnių kolonijų 
atvykusioms į Brooklyną lie
tuviams yra žinoma užeiga.

J. Stakvilevičius.

Svečiai
Penktadienį, Laisvės rašti- 

nėn užėjo George ir Lillian 
Lukas, jaunavedžiai. Jiedu 
pasikalbėjo su laisviečiais, 
apžiūrėjo spaustuvę, išeinant 
nusipirko dvi bonkas medaus. 
Sako, kad Jurgio švogeris 
vyksta į Nanticoke, Pa., pasi- 

• svečiuoti pas gimines, tai ta 
proga perduos 
Petrui, medų.

Jaunavedžiai 
veno Nanticoke,
apsigyveno Brooklyne. Kaipo 
jaunavedžiams, linkime jiems 
geriausio pasisekimo gyveni
me.

Jurgio tėvui,

kadaise gy-
bet dabar

MIRĖ
Catherine Rustmann, 73 

metų amžiaus, gyveno 783 
Grand St., Brooklyne, mirė 
namuose, rugpjūčio 6 d. Kū
nas pašarvotas Matthew P. 
Ballas Funeral Home, » 660 
Grand St., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugpjūčio 9 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko našlį ir sūnų. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home.

Antanas Lelis, 69 metų am
žiaus. Gyveno 2005 Palmet
to St., Brooklyn. N. Y. Mirė 
namuose, rugpjūčio 6 d. Kū
nas pašarvotas J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugpjūčio 9 d., šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Pauline, sūnų 
Joną, dukterį Ann ir vieną 
anūkę. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi J. Garšvos įstaiga.

Rugpjūčio 9-tą, New Yorko 
uostan atvežami dar 1,356 
išvietintieji. »

New Yorko valdinė Public 
Service Commission leido 
Surface Transportation Cor
poration linijoms pakelti dar 
vienu centu autobusų fėrą, 
viso iki 8 centų. Pakėlimas 
jau įvykdytas nuo pusiaunak
čio iš sekmadienio 
dienį.

Firmos autobusai 
ja apie 1,800,000 
kas dieną 
Bronxe.
tu vardu, yra 
Avenue Transit

Privatiškoms 
dus kelti fėrą, 
tai bus įvadas 
ir ant miestavųjų linijų.

j pirtna-

aptarnau- 
keleivių 

Manhattan ir 
Firma, nors po ki- 

dalimi Third 
Corp, 
firmoms 
įžiūrima, 
kėlimui

lei-
jog

fėro

Vaiky Paralyžius 
Tebesiautėja

praėjusios 
susirgimų 
raportuo

Paskiausiomis 
savaitės dienomis 
vaikų paralyžiumi 
ta kas dieną 42 iki 58. Me
nama, kad dėl to sumažėjusi 
publika priemiesčio rezortuo- 
se — garsiajame Coney Is
land, taipgi Rockaways ir 
kitur sekmadienį turėta tik 
apie pusė tiek lankytojų, kiek 
paprastai turėdavo gale sa
vaitės.

Vaikų paralyžius, kaipo už
krečiama liga, baugina žmo
nes. .Tačiau dar nėra tikrų 
davinių, kokiu būdu ja užsi
krečia daugiausia. Yra su
sirgimų tarp biednuomenės, 
yra ir tarp pasiturinčiųjų. Re
kordai rodo, kad yra sirgusių 
ta liga iš tų, kurie niekur ki
tur iš namų neina apart užsi
ėmimo ir krautuvės, ir yra 
tokių, kurie, kaip sakoma, vi
sur esantieji.

Kadangi susirgimai vyriau
sia plinta karščių sezone,, tad 
menama, kad gal prie ligos 
plitimo prisideda ir musės, 
kurių vasaromis labai daug 
prisiveisia ir kurios nesiren
ka, ant kurio maisto jos sė
dasi, nesiklausia, ar tas žmo
gus eina kur iš namų, ar na
mie sėdi.

žodžiu—mokslas dar tikrai 
nežino, kuriuo būdu* ta liga 

’labiausia plinta, vienok žino 
jau tiek, kad ji užkrečiama. 
Ir jau išmoko ją greit pažin
ti, taipgi šį tą nusimano apie 
gelbėjimą ja susirgusių. Ta
čiau apsaugoti visuomenę nuo 
susirgimo dar neišmoko, nors 
to tyrinėjimui praleidžiama 
didžiuma kas metai sukeliamų 
aukų į March of Dimes fon
dus.

Gelbsti ir Ligoniams
Tačiau geroka dalis fondų 

išmokama ir pagalbai, tos li
gos ištiktų, kaip parodo Na
tional Foundation for Infant
ile Paralysis newyorkiecio 
skyriaus pirmininko pašto vir
šininko Albert Goldmano pra
nešimas Laisvei, pateiktas šio
mis dienomis.

Bėgiu 7 mėnesių, pasibai
gusių liepos 31-mą, newyor- 
kietis skyrius gelbėjęs 2,018 
ligonių. Iš tų ^,604 buvo su- 
sirgusieji pernai ir seniau, 
kurie vis dar tebebuvo reika
lingi pagalbos, o 414 naujai 
suisrgusieji.

•Šiuo tarpu, sako Mr. Gold
man, - “skyrius išleidžia po 
apie $60,000 per mėnesį, pa
lyginus su pernai tuo pat lai
kotarpiu išleistais po 
$40,000 per mėnesį.”

Išmokesčiai, sako jis, 
lop šių metų turės žymiai pa
daugėti, nes šiemet yra dau
giau susirgimų.

Organizacijos fondai gelbs
ti tiems, kurie serga ilgą lai
ką, sunkiai, ir liekasi sužalo
ti, reikia ilgų bandymų at- 
steigti sąnarius. Kadangi tlėl 
to kožnam gydomajam reikia 
•speciališkos priežiūros, tad vi
sa tai atsieina taip brangiai, 
jog ne tik biednoji, bet net 
gerokai pasiturinti vidurinės 
klasės šeima viena neatlaiky

apie

ga-

to kėlimo vengsią iki majori- 
nių rinkimų, bet, tikriausia, 
jis ateis tuojau’ po rinkimų, 
jeigu darbiečiai, kurie kovojo 
ir tebekovoja prieš kėlimą 
fėro, nebus laimėję miesto 
valdžioje vietų ar bent gavę 
tiek balsų, kad O’Dwyer ad
ministracija būtų priversta 
skaitytis su darbiečių protes
tais prieš kėlimą fėro.

Majoro O’Dwyerio adminis
tracija, kaip jau visi žinome, 
įvesdino Į subways 10 centų 
fėrą vietoje per dešimtmečius 
buvusio 
d i no ne 
kuriuose 
nekelti.

5 centų fėro. Jves- 
už ilgo po rinkimų, 
buvo prižadėję fėro

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 4 d. įvyko^LDS 
1-mos kuopos susirinkimas, 
Laisvės svetainėje. Kuopos 
pirmininkui A. Veličkai jį 
atidarius, sekė sekretoriaus 
M.1 Stakovo skaitymas užra
šų, finansų sekretoriaus A. 
Gilmano ir iždininko P. Ka- 
picko raportai apie iždo sto
vį. Visi valdybos raportai 
priimti.

Parengimo komisija prane
šė, kad, jeigu bus galima gau
ti svetainę, turėsime “beer 
party” rugpjūčio 21-mą. A. 
Velička sakė, kad anksčiau ar 
vėliau, vistiek parengimą tu
rėsime. Kiti komisijos nariai 
sutiko.

Per mūsų centro sekretorių 
J. Siurbą buvo pranešta, kad 
jau esantieji kuopos nariais, 
arba ir nauji, jauni žmonės— 
nuo 26 iki 40 metų—-gali ap
sidrausti ant 20 metų už la
bai mažą mokestį, tik $32 
per metus už $2,000 pomirti
nės . Labai 'pigiai mūsų or
ganizacija suteikia tokią pro
gą darbininkams, tad, drau
gai ir draugės, kurie esate 
dar jaunais amžiumi, nepra
leiskite tokios geros progos.

Sekretorius prąnešė, kad vis 
dar randasF susjspendavusių 
narių. Draugės ir draugai, 
mes turėtume būti dėkingi 
mūsų finansų sekretoriui, kai 
jis apsaugo mus nuo išsibrau- 
kimo iš organizacijos paragi
nimu užsimokėti ar pabarimu, 
kuomet mes užsimirštame lai
ku užsimokėti. Jis už pamir
šimą atsiteisti kuopai apibarė 
ir šios korespondencijos rašy
toją. Už tai ačiū tau, drau-, 
ge A. Gilman!

Ligonių turim 3. Visiems 
linkiu greit pasveikti.

Kitas7 susirinkimas įvyks 
rugsėjo 1-mą, . 7:30 vdkaro, 
Laisvės svetainėje.

Kuopos Korespondente.

Nauja Karščių Banga 
Užklupo Miestą

Praėjusį šeštadienį New 
Yorko mieste temperatūra 
buvo pakilusi ‘iki 87 laipsnių. 
Sekmadienį pašoko iki 92.8 
laipsnių. Pirmadienį tebesi
tikėjome kitos kaitrios die
nos, nes vėsiausiu rytmečio 
laiku tebebuvo arti 80 laips
nių, pavėsyje. .

ties

Pervaža Nebeveiks 
Šeštadieniais

Daug lietuvių vartoja
Cortlandt St. esančią pervažą 
(ferry) susisiekimui tarp 
New Yorko - New Jersey 
(Weehawken). Pradedant 
rugsėjo 3-čią, šeštadieniais tos 
pervažos nebebus. Tačiau 
kitomis dienomis veiks, kaip 
dabar veikia.

to skiria-
Jin kas

visą šalį

tų iškaščių. Tiems iškaščiams 
padengti įsteigtas ir palaiko
mas fondas greta 
mojo tyrinėjimams, 
sausio mėnuo ' po 
renkamos aukos.

Praėjusį sekmadienį užėjo į- 
senyvas 

esąs An- 
Coaldale,

į kiemą, 
daug šil-

Laisvės spaustuvę 
žmogus ir persistatė 
tanas Lakickas iš 
Pa. Sakau:

—Eikime, drauge, 
nes spaustuvėj per 
ta.

—Nešilta, tik skūra teka,— 
šyptelėjo prakaituotas sve
čias ir pridūrė:—Po Rusų-Ja
ponų karo, rusų sukilimų me
tu, caras man skūrą išmainė, 
bet davė daug prastesnę, tai 
ji dabar ir teka.

čia d. Lakickas plačiau pa
pasakojo, kaip caro raiteliai 
ji suėmė ir tolokai iki nuova
dos varė nagaikomis kapoda
mi.

—Nusisprendžiau, — sako, 
nė neaiktelt, nors ir iki mir- 

Kiek pavarę, 
nuo arklių ir 
aš apsivilkęs, 

lyg to visiškai 
Buvau 

ties užkapotų, 
raiteliai nulipo 
apžiūrėjo, kuo 
kad plakamas, 
nejausdamas, nerėkiu,
apsivilkęs tik lengvu žiponu- 
ku. Užsėdę ant arklių, jie ir 
vėl mane plakė vydami. Pra
dėjau rėkt, manydamas, kad 
gal paliaus plakę, bet negel
bėjo. Buvau nuteistas kai et,- 
o vėliau išvarytas ant “volnos 
poselenijos.” Atvykęs Ame
rikon, pradėjau dirbt anglių 
kasyklose, o kadangi nebuvau 
vergiškas, tai ir čia nebu
vau glostomas — būdavau 
stumdomas į prasčiausius dar
bus. Nežiūrint visko, jau da
gy venau iki 78-tų metelių.

Svečias paliko penkinę 12- 
kos darbininkų vadų bylos 
reikalams.

Atvyko jis Brooklynan pa
simatyt su savo' brolvaikiais 
dipukais. S. V.

Svarbus LLD 1 Kp.
Susirinkimas

rug-Ketvirtadienį, 11 d..
pjūčio, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Svetainėje, 419 Lori
mer St., atsibus LLD 1 kp. la
bai svarbus susirinkimas. A- 
part kitų /reikalų, bus nomi
nacijos Cpntro Komiteto kan
didatų. Visas drauges ir vi
sus draugus kviečiame laiku 
atsilankyti.

J. THOMSONAS, 
LLD 1 Kp. Org.

Sirgęs per ištisus metus, 
Andrew Poppalardo, 44 me
tu, užsimušė krisdamas iš v z
savo buto nuo 11-to aukšto, 
New Yorke.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Patogus pri
važiavimas. Del daugiau informacijų 
kreipkitės į Happy Days Rest. 
426 Sb. j 5th St., Brooklyn, N. Y.

(180-181)
X

XXXXXXXXX>OCXXXX><X><XX><XXXXX

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato" naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig moderninės mados.

se-

BUNGALOW EXPJERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Mallavojimu ir senų namų pertaisy
mu Į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arjba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

t

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

/ Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

cxxxxxx>ooooooooooooo<>ooo<x>

Nuteisė už Ėmimą 
Nedarbo Apdraudos

Penkiolika laivakrovių bu
vo pašaukti teisman kaltini
mu, kad jie dirbdami ėmė ir 
nedarbo apdraudą. Už' tą 
prasikaltimą juos nuteisė vie
nus po 5 dienas, o kitus— 
mėnesius ir mbtus kalėti.

Kaltinamieji nesigynė ėmę 
nedarbo apdraudą, bet tikri
no, kad jie neuždirbę pragy
venimui. Vienas iš jų, Miko 
Holden, tikrino, kad jis per 
savaitę neuždirbo daugiau 
$23 ir kad su tiek negalima 
dabartiniu laiku pragyventi.

Darbininkai buvo nustebę, 
kuomet jų samdytojo rekor
dai rodė, būk jiems tuo laiku 
buvę mokama net iki $86 
per savaitę. Jie tikrino, kad 
jiems pasirašyti pakišama 
balta, nieko neįrašyta popie- 
ra ir kad jie nežino, ką bosas 
darydavo su ta popiera, ką 
jis įrašydavo paskui.

Matomai, rekordai- buvo 
sukami, nes unija, valdoma 
“karaliaus” Ryano, nieko ne
veikia darbininkus apsaugoti. 
O pavienis darbininkas negali 
apsiginti.

Teisėjas Mahoney pripaži
no, jog “daug kaltės puola 
ant algų „ išmokėjimo siste
mos.” Tačiau jis firmą atleido 
su pastaba, kad “algų išmo
kėjimo sistema turėtų būti 
pakeista, turėtų mokėti taip, 
kaip kituose bizniuose,” o 
darbininkus nuteisė.

Įdomu taipgi tas, kad tūli 
pabausti penkiomis dienomis 
kalėjimo, o negras Molden 
Belcher — metais kalėjimo.”

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Du senyvi žmonės jieško kamba
rių, apšildomų arba ir ne, neapart- 
mentiniame name. Pageidaujama 
nuo 3-jų ir daugiau kambarių. Kas 
turite, malonėkite pranešti sekamu 
antrašu: °

EDW. MARGIN,
103-14—97th Avė., Ozone Park, N.Y.
Telefonas: VI. 7-6425. (180-184)

BROOKLYN g

LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-J Į 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.J

Puikus steičius su naujausiais į

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į\ 
! Kainos Prieinamos. .5
| 949-959 Willoughby Ave. j 
g Tel. STagg 2-3842 j

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

Egzaminuojam
Rašome Receptus

Darome ir Prilaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 ‘

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name '
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ruoškitės Dalyvauti +
PRANEŠIMAS LIETUVIU NAMO KORPORACIJOS > * 
ŠĖR1NINKAMS IR KULTŪRINIO CENTRO RĖMĖJAMS

Turime daug svarbių reikalų pranešti ir su visais pasitarti. 
Tam reikalui yra -šaukiamas susirinkimas. Jis įvyks penk
tadieni, rugpjūčio 12 d., 7:30 vai. vakare, mūsų pačių name, 
110-06 Atlantic A^e., Richmond Hill. Susirinkiman kviečia
mi Lietuvių Namo Korporacijos šėrininkai ir Kultūrinio Cen
tro rėmėjai Brooklyno ir apylinkės. Kuriems tik galima, 
prašomi atvažiuoti ir iš New Jersey valstijos.

Susirinkime išgirsite pranešimą apie naujus planus ir 
pasiruošimą ateinančiam rudens ir žiemos sezonui. t

Lietuvių Namo Korporacija.
M. KLIMAS, pirmininkas. ■
P. VIŠNIAUSKAS, sekretorius.

Fašistiniai Valkatos 
Sumušė Aktorius

Gregor Taksa ir Irving 
Packewitz, newyorkieciai 
People’s Drama grupės na
riai, vaidiną veikale “They 
Shall Not Die,” tapo fašisti
nės . propagandos sukurstytų 
rasistų gaujos užpulti ir su
mušti. Juos turėjo nuvežti li
goninėn, kur susiuvo, aprai
šiojo žaizdas.

Veikalas yra apie Scotts
boro bylą, buvusią panašią 
dabartinei Trentono 6-šių by
lai.

Irving Bennett, paliegęs ve
teranas, kolegijos studentas, 
areštuotas kaltinimu, kad jis 
pardavinėjąs - skleidžias nar
kotikus. Sako, kad jis ir pats 
juos vartojąs.

Pavasarinis Medus ’ } 
f. ’ «

■
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi. 4

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

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

(Į kitus miestus nesiunciame)

TONY’S j
UP-TO-DATE" *

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TEMCTQ D A D 411 GRAND STREET 
ZUI r O dAK 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 PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Rugp. 9, 1949

Laimėjo Daugiau Algos 
Ligoninės Darbininkam

Sydenham ligoninės darbi
ninkai New Yorke, prade
dant rugpjūčio 18-ta, gaus al
gas pagal tą skalę, kokia mo
kama visiems miesto ligoninių 
darbininkams. '

Ligoninėje, praėjusio kovo 
3-čią perimtoje miesto žinion, 
algos vis dar buvo tebemoka
mos po $20 iki $50 žemiau 
miestavųjų algų. CIO United 
Public Workers, kuri iškovo
jo šį pakėlimą, žada reikalau
ti, kad tas priedas būtų iš
mokėtas ir už praėjusį laiką 
nuo kovo 3-čios, kuomet ligo
ninė tapo paimta miesto ži
nion.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

DANTŲ GYDYTQJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4 th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta




