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Netiesa, kad teisiamieji ko

munistų vadai norį teismą 
tęsti amžinai. Jie sako,v”kad 
viskas, ko jie nori, tai pilnai 
ir aiškiai nušviesti savo po
ziciją. Jie nori, kad teismas 
pasibaigtų, kaip tik tas bus 
padaryta. Teismas komunis
tams labai daug kaštuoja, 
apie šešis tūkstančius dolerių 
į savaitę.

1 Tuo tarpu, kas prokurorui 
ir teisėjui? Jiems valdžia 
gerai apmoka žmonių pini
gais.

Civilinių Teisių Kongresas, 
kuris šiame teisme komunis
tus gina, vėl prašo plačiosios 
visuomenės paramos. Neten-

* ka abejoti, jog demokratijos 
mylėtojai nuoširdžiai tą at
sišaukimą parems.

★ ★ ★
Visa Amerika diskusuoja 

valstybės departmento pa
skelbtą “Baltąjį Popierį.” To
je didelėje, tūkstančio pusla
pių knygoje, valdžia aiškina
si, kaip ji baisiai norėjo čian- 
go režimą Kinijoje išgelbėti, 
bet niekas neišėjo. Bilijonų 

” ir bilijonų dolerių vertės pa
ramos buvo sukišta bėgiu tre
jeto trumpų metų, bet tas re- 

► žimas eina velniop.
Truman as ir Acheson pri

pažįsta, kad nebėra jėgos 
čiango kailiui išgelbėti.

Jeigu čiango armijai nesi
seka, tai ne dėl stokos ginklų. 
Ją puikiai apginklavo Ameri
ka savo ginklais.

Nesiseka todėl, kad čiango 
klika prarado pasitikėjimą 
žmonėse ir kad čiango armi
jos kariai atsisako kraują lie
ti už svetimus reikalus!

Tai ir viskas. Tas šventa 
tiesa.

* O tas tik parodo, kad mū
sų valdžia sunkiai nusidėjo 
prieš visą žmoniją, o labiau
sia prieš Kinijos žmones, rem- 
dama čiango režimą. Jei ne 
mūsų ginklai, jis seniai būtų 
nusikraustęs pas Hitlerį ir 
'Mussolinį. Milijonai gyvybių 
būtų buvę sutaupyta.

★ ★ ★
Neduosite tikintiems sakra

mentų, eisite į kalėjimą.
Toks dabar patvarkymas 

ČechoslovakijOje ir Lenkijoje.
Kunigai išsigandę. Vienas 

jau nuėjo kalėjiman. Kiti ne
nori tokios duonos. 1

Istorija jau taip parėdė: 
komunistams tenka ginti ti
kinčiųjų įsitikinimus. Kuni
gai jų nepaiso, jeigu jie at
sisako šokti pagal Vatikano 
politišką muziką. Bet komu
nistai paiso. Jie tiki pilna są
žinės 'laisve — laisve tikėti 
ir laisve netikėti.

Klerikalų Garse smarkiai 
vaptelėjo koks ten Dr. B. 
Bieliauskas. Jam irgi parūpo 
net “filosofiškai” vargšus ka
talikus gelbėti nuo komunis- 
tų.

Dr. Bieliauskas’talkon pasi
šaukia patį Kristų. Labai la- 

i bai seniai, prieš beveik porą 
tūkstančių metų, kada dar 
Kristus gyvenęs ir vaikštinė
jęs ant mūsų griešnosios že
mės, jie vieną sykį smarkiai 
supykęs ir pasakęs: “Kas ne 
su Manimi, tas prieš Mane.” 
(G., rugp. 4 d.^

O tai, girdi, reiškia, kad 
visi, kurie netiki Kristumi, 
turės po mirties keliauti tie
siai peklon.

Taip tvirtina Dr. Bieliaus
kas ir grūmoja ne bedieviams, 
bet katalikams. *

★ ★ ★
Skaitai žmogus šio “dakta

ro” filosofiją ir galvoji: 
vargšas turėtų be atidėlioji- 

M mo traukti pas tikrą daktarą.
(Tąsa 5-tam pusi.)

Graikų Partizanai
Išdaužė Naująsias
Fašistų Atakas
Monarcho-Fašistai Buvo Persimetę Albanijoj] 
Ir Per Sieną Bombardavo Partizanus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Senatvės Pensijų 
Gerinimas Būsiąs 
Atidėtas iki 1950
Ši Kongreso Sesija “Neturi Laiko” Pensijom 
—Per Daug Užsiėmus Kariniais Planais

London. — Demokrati
niai graikų partizanai Gra- 
mmos kalnuose per penkias 
dienas užmušė 760 Graiki
jos monarcho-fašistų karei
vių ir oficierių ir sužeidė 
2,085, kaip praneša Laisvų
jų Graikų radijas.

30,000 fašistų kariuome
nės rugp. 2 pradėjo ofensy- 
vą prieš partizanus.

Partizanų atmušti, prie
šai persimetė net per Alba
nijos sieną, užėmė vieną 
neapsaugotą albanų kalną 
ir nuo jo bombardavo par

Komunistų Liudytojai Sumuša FBI Šnipų 
Pasakas; Teisėjas Nukerta Liudijimus

New York. — Federalis I 
apskrities teisėjas Harol
das Medina uždraudė ko
munistų liudytojai Ellenai 
Musil’ienei iš St. Louis pa
sakyti, kokias knygas jinai 
vartojo, kuomet vadovavo 
Politinės Komunistų - Są
jungos mokyklai 1945 pe
tals. Komunistų apsigyni
mo advokatai todėl atšaukė 
šią liudytoją. Teisėjas už
gynė jai tas knygaš įvar
dinti, nes įvardinimas būtų 
sumušęs FBI šnipukų pasa
kojimą, būk jos buvo paša
lintos iš mokyklos.

Valdžios Jprokuroras Mc- 
Qohey reikalavo, kad ko
munistų liudytojas Rober
tas Manewitz išduotų kitų

Komunistas Liudijo 
Kongresmanam prieš 
Ginklavimo Bilių

Washington.— Komunis
tų Partijos įstatymiškasis 
direktorius Arnoldas John- 
sonas liudijo kongresmanų 
komisijai prieš Trumano 
reikalavimą paskirti 1 bilio- 
ną, 450 milionų do
lerių vakariniams Eu
ropos kraštams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą per 1 
metus.

Johnsonas smerkė tą Tru
mano planą kaip naują 
žingsni į trečią pasaulinį 
karą. Ton pačion nelaimėn 
tempia ir Trumano moky
mas dėlei Turkijos ir Grai
kijos, Marshallo planas ir 
Atlanto paktas, kaip sakė 
Johnsonas. Kartu jis primi
nė, kad jau bilionai dolerių 
amerikiečių taksų žalingai 
išeikvota Čiang Kai-šekui 
ir kitiems kariniams .Tru
mano planams.

PARLeKe ambasado
rius Iš KINIJOS

San Francisco. — Iš Ki
nijos atlėkė Jungtinių Val
stijų ambasadorius John 
Leighton Stuart. Jis slaptai 
praneš prezidentui Truma- 
nui apie karo eigą tarp Ki
nijos komunistų ir tauti- 

•ninku. J N, 

tizanų pozicijas, iki Alba
nijos kariuomenė laukan iš
mušė įsiveržėlius. Kautynė
se žuvo 6 albanąi ir 100 jų 
buvo sužeista.

Viena partizanų kuopa 
per 5 dienas atlaikė Anony- 
mo kalną prieš daug skait- 
lingesnius monarcho - fa
šistus. Fašistų oficieriai 
šaudė tuos savo kareivius, 
kurie traukėsi atgal.

Kapsaloje fašistai, pagal 
savo oficierių įsakymą, su
šaudė saujelę paimtų nelais
vėn partizanų.

komuųistų . vardus. Mane
witz atsisakė šnipauti prieš 
savo draugus,.

Teisėjas uždraudė čika- 
gietei Florence! Hall’ienei 
liudyti, kaip komunistai gi
na negrų teises nuo baltųjų 
šovnistų.

FBI šnipas Garfield Her
ron, prisiplakęs prie komu
nistų, išdavė Hall’ienę sam
dytojams kaip komunistę; 
todėl ji buvo išmesta iš dar
bo.

Tas šnipas melavo apie 
knygas, kurias jos vyras 
Everard Hali vartojo ko
munistinėje mokykloj. Kai
rienė dabar parodė teis
mui, kad pats šnipas atnešė 
mokyklon tūlas knygas, bet 
mokykla jas atmetė kaipo 
provokatoriškas. .

Jinai liudijo, kad jos vy
ras toje mokykloje dėstė, 
jog Komunistų Partijos 
tikslai yra ginti demokrati
ją, kovoti prieš fašizmą, už 
darbininkų reikalus ir siek
ti ramaus išsivystymo į so
cializmą. X . \

Teisėjas Medina užreiš- 
kė:

— Aš toliau neleisiu liu
dytojams kalbėti apie neg
rų teises, apie jaunuolius, 
apie veteranus, apie Kiniją, 
apie darbo unijas ir pana
šius dalykus.

Wm. Z. Fosterio 
Liudijimas

New York. — Federalio 
teismo paskirtas komisio- 
nierius Mason H. Bigelow 
apklausinėjo sergantį Ko
munistų Partijos pirminin
ką Williamą Z. Fosterį po 
valandą kasdien per ketu
rias dienas. Nurašyta 450 
klausimų ir Fosterio atsa
kymų. Dar nežinia, kada 
jie bus perstatvti teismo 
džiūrei kaip liudijimas.

Fosteris yra vienas 12 
komunistų vadų, kurie kal
tinami neva už suokalbį 
mokyt.ir skelbt, kad reikė
sią nuverst Amerikos val
džią jėga ir prievarta.

ORAS.—Niaukus karštis.

Washington. — Parlėkę iš Europos, trys ginkluotų 
Amerikos jėgų štabų vadai karštai ragino Kongresą pa
skirti $1,450,000,000 vakarinės Europos šalims ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą per metus.

Washington. — Filipinų prezidentas Elp. Quirino kal
bėjo bendrajai Kongreso sesijai, šaukdamas sudaryti ka
rinį Pacifiko Vandenyno kraštų sąryšį prieš komuniz
mą.

Prez. Trumanas karališkai priėmė ir vaišino Quirino.

Quito, Ekvador. — Neoficialiai skaičiuojama, kad že
mės drebėjimai Ekvadore pražudė 6,000 žmonių ir su
naikino tiek namų, kad 100,000 gyventojų liko be pasto
gės.

Washington. — Buvęs karininkas, 5-procentinis kyši
ninkas James V. Hunt gyrėsi, kad prez. Trumanas sky
ręs net aukštus valdininkus pagal Hunto nurodymus. A- 
pie tokius jo pagyrus liudijo Senato komisijai Paul D. 
Grindie, atvykęs iš Massachusetts biznierius.

Hunt išgaudavęs karinių valdžios darbų užsakymus 
tūloms kompanijoms už 5 nuošimčius kyšių iš jų.

Montanoj ir keliose kitose gretimose valstijose dar 
tebepleška gaisrais keliolika tūkstančių akrų miškų.

Maskva. — Pravda užginčija anglų-amerikonų pasa
kojimus apie vergiškų darbų stovyklas Sovietų Sąjungo
je; iš savo pusės, primena vergišką negrų būkle pietinė
se Amerikos valstijose ir faktiną vergiją Anglijos kolo
nijose. ’

Washington. — Farmos mažiau augina produktų, 
nes jie atpigo.

Washington.— Jugoslavijos valdovas Tito prašo $250,- 
000.000 paskolos.

šanghai, Kinija. — Pavėluotos žinios sako, jog viesulo 
užnešti vandenys Pootung-Nanhwei srityje nuskandino 
iki 2000 žmonių. ' 'c

London. — Skelbiama, kad naujieji rakietiniai Angli
jos lėktuvai galį vienu pradėjimu skristi iki 12 valandų.

St. Paul, Minn. — Valstijinis teismas pripažino nedar
bo pensijas 1,073 Fordo auto, fabriko streikieriams.

Washington. — 1948 m. valdžia surinko $54,500,000,- 
000 taksų, tai yra, vidutiniai po $372 nuo kiekvieno ame
rikiečio.

Praga. — Čechų džiūrė pripažino sovietinius judžius 
geriausiais.

VYSKUPAS KALTINA KARDINOLĄ
Washington. — Protestantų metodistų ' vyskupas 

Bromley Oxnam kaltino kataliku kardinolą Spellmaną, 
kad jis, reikalaudamas pinigu bažnytinėms mokykloms, 
užmušė bilių dėl paramos viešosioms mokykloms.

Kinų Liaudininkai Triuškina 
Kelis Tautininkų Frontus

Kanton, Kinija.— Valdi
ninkai ir turčiai urmu lekia 
iš laikinosios kitu tautinin
kų “sostinės” Kantono į 
Čungkingą bei Formozos 
salą, pasiimdami auksą, si
dabrą ir kitus brangius 
daiktus. Bijo, kad komunis
tu - liaudininkų armija ne
užkluptu jų Kantone.

Amerikonai kąro tėmyto- 
jai lemia, kad Liaudies Ar
mija greitai sutriuškins 
tautininkų frontus pietų

Trygve lie Šankia Rytus ir 
Vakarus Bendradarbiauti
Lake Success, N. Y.-Jung. 

Tautų sekretorius Trygve 
Lie ragino rytus ir vakarus 
susitarti ir bendradarbiau
ti pasaulinei taikai ir gero
vei.

Jisai sake:
Geistina ir galima Sovie

tams ir jų draugams, iš

Kiangsi ir pietų Hunano 
provincijose.

Tautininkų k o m anda 
Kansu provincijoje taipgfį- 
sakė “nereikalingiems” val
dininkams išsikraustyti į 
Lančova, toliau į šiaurva
karinę Kiniją.

Komunistai - liaudininkai 
artėja prie Hunan-Kwangsi 
geležinkelio, gręsdami už
kirst tautininkų armijai pa
bėgimą iš Hengyango sri
ties, vidurinėje Kinijoje.

vienos pusės, ir Amerikai ir 
kitiems vakariniams kraš
tams, iš antros pusės, tai
kiai išspręsti ginčijamus 
klausimus.

Washington. — Tūli re- 
publikonai senatoriai taip 
pat ketina priešintis gene- 
ralio prokuroro Clarko sky
rimui į Aukščiausią Teis
mą.

Washington. — Kongres
manų lėšų komitetas dali
nai užgyrė prezidento Tru
mano pasiūlymą paplatinti 
ir pagerinti senatvės pensi
jas.

Bet patys trumaniškų de
mokratų vadai lemia, jog 
dabartinė Kongreso sesija 
“nepaspės” senatvės pensi
jų padidinti. Kongresas ga
lėsiąs jas pataisyti tiktai 
1950 metais. Dabar jis per 
daug užsiėmęs kariniais 
planais prieš Sovietų Są
jungą ir komunizmą.

Republikonai Siūlo dar 
$200,000,000 Čiangui

Washington. — Republi
konai kongresmanai John 
Davis Lodge ir Francis 
Walter įnešė bilių, kuris 
reikalauja paskirti Kinijos 
tautininkam 200 milionų 
dolerių naujos karinės pa
ramos prieš komunistus- 
liaudininkus.

Lodge ,pareiškė: -
— Valstybės departmen- 

tas su savo Baltuoju Popie
rių dvasiniai pastiurino ki
nų komunistus. Todėl aš 
siūlau šį bilių, kad galima 
būtų sumažinti tą padrąsi
nimą, kurį Baltasis Popie
ris suteikė komunistams.

Susirinko Vadinama Europos 
Taryba prieš Sovietus

Strasbourg, Franci j a. — 
Atsidarė susirinkimas va
dinamos Europinės Tary
bos. Dalyvauja Anglijos, 
Francijos, Belgijos ir sep
tynių kitų vakarinės Euro
pos kraštų užsieniniai mini
strai. Jie planuos įsteigti 
“Jungtines Europos Valsty
bes”, nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą. Nutarė pri
imti ir Turkiją.

Toliau būsiąs ' sušauktas 
bendras seimas, kuris susi
dės iš atstovų nuo visų mi
nimų šalių seimų.

Protestai prieš Clarko 
Skyrimą į Aukšč. Teismą

•Washington. Advoka
tų Gildija, Progresyvių 
Partijos veikėjai, įvairios 
unijos ir kitos organizaci
jos atsiuntė protestus, kad 
prez. Trumanas skiria ge- 
neralį * prokurorą Tomą 
Clarką į Aukščiausiojo Tei
smo teisėjus.

Dauge jan tie j i protestai 
reikalauja, kad Senatas at
mestų Clarką; nurodo, kaip 
jis slopino pilietines teises, 
ir primena, jog praeityje 
Clarkas uoliai tarnavo ži
balo trustui.

Iranas prašo 200,000 to
nų kviečių iš Amerikos; sa
ko, gręsia badas.

Pagal komiteto priimtą 
planą, turėtų būti priimta į 
senatvės apdraudą dar 11 
milionų žmonių — valdinių 
įstaigų darbininkai-tarnau- 
tojai, namų tarnai' ir tar
naitės, profesionalai ir į- 
vairūs biznieriai. Bet ko
mitetas atmeta Trumano 
siūlymą įtraukt į senatvės 
apdraudą ir 9 milionus far- 
merių ir farmų darbininkų.

Kongresmanų komitetas 
pataria sekamai padidinti 
mėnesines pensijas žmo
nėms, sulaukusiems 65 me
tų amžiaus:

Mokėti ne mažiau kaip 
$25 per mėnesį vieton da
bartinių $10 minimu. Ki
tiem sekamai pakelti pensi
jas:

Jei žmogus per 10 metų 
vidutiniai gaudavo po $150 
ar daugiau algos per mėne
sį, tai duoti jam $57.50 mė
nesinės pensijos vieton da
bartinių $33. Jeigu viduti
nis jo uždarbis buvo $200 
per mėnesį, tai pakelti pen
siją nuo dabartinių $38.50 
iki $63; o uždirbusiam po 
$250 per mėnesį padidint 
pensiją nuo $44 iki $68.25.

Įvedant pensijų padidini- • 
mą, būtų t pakelti ir darbi
ninkų ir samdytojų įmokė- 
jimai į tą fondą.________ •
Čiang Laukia Jankių 
Įsiveržimo Kinijon 
Ar Pasaulinio Karo

Kanton, Kinija. — Tauti- 
ninku diktatorius Čiang 
Kai - šėkas yra nusigabenęs 
daugumą Kinijos aukso, si
dabro ir vertingų užsieni
nių pinigų į Formozos salą. 
Jis ten perkraustė ir $125,- 
000,000 vertės amerikinių 
ginklų ir amunicijos.

Čiango pavaduotojas Li 
Tsung-jenas prašė iš Čian
go pinigų ir ginklų Kanto
nui ginti; bet Čiangas at
metė prašymą — jis su
pranta,^ kad tautininkai vis 
tiek negalės apgint Kanto
ną nuo komunistų.

Čiangas numato, jog ko
munistai - liaudininkai už
ims visą Kiniją, ir tautinin
kams teliks tiktai Formo
zos sala. Jis todėl ketina 
laikytis Formozoje, iki 
Jungtinės Valstijos atsiųs 
savo kariuomenę Kinijon 
prieš komunistus arba iki 
kils naujas pasaulinis ka
ras. Tuomet tautininkų ar
mija iš Formozos, girdi, 
persikels į Kinijos sausumą 
ir atkurs savo valdžią išti
soje Kinijoje, kaip svajoja 
Čiangas.

New Delhi, Indija. — In
donezijos premjeras Moha
mmed Hatta reikalavo pil
nos savo kraštui nepriklau
somybės nuo Ho landi jos.
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“Baltoji Knyga” Kinijos Klausimu
Bėgyje pastarųjų keleto mėnesių buvo sakyta, jog 

mūsiškis valstybės departmentas tuoj išleis “Baltąja 
Knygą” arba “Baltąjį Popierių”, nušviečiant Kinijos pa
dėtį ir mūsų krašto link jos nusistatymą.

Na, ir, pagaliau, tokia “knyga” buvo išleista, buvo pa
skelbta praėjusios savaitės pabaigoje. Još vyriausiu au
torium yra Dean Acheson, valstybės sekretorius, bet, ži
noma, ne jis vienas dokumentą gamino. Jį gamino visa 
eilė didžiulių galvų.

Pirmiausiai tenka pasakyti, jog šis dokumentas, —la
bai neskani piliulė, patiekta Čiang Kai-šekui. Kaip jis ją 
prarys, — sunku pasakyti. Ją prarijęs, mūsų nuomone, 
Čiangas turės pasitraukti iš smunkančios Kuomintąngo 
vadovybės, nes vargiai bėra kita jam išeitis.

Esminiai, “Baltoji Knyga” pasako tai, ką pažangieji 
žmonės visame pasaulyje sakė per pastaruosius dešimt 
metų. Mes esame dalimi progresyvės visuomenės; mes, 
taigi, sakėme tą patį.

Tegu skaitytojas atsivers mūsų laikraščio egzemplio
rius, išėjusius prieš šešeris, prieš aštuoneris ir prieš de- 
sėtką metų, ir jis suras, kad mes tuomet apie Čiangą ir 
jo režimą sakėme tą patį, ką nūnai sako Achesonas!

Mūsų dienraštis, beje, dar 1927 metais, kada Čiangas 
Kuomintangą pavertė kontr-revoliucijos įrankiu, kada 
Čiangas masiniai žudė Kinijos komunistus, rašė, jog šis 
budelis negalės visuomet viešpatauti, jog liaudis susior
ganizuos ir kontr-revoliucines govėdas sutriuškins, jog 
liaudis pati bus savo krašto, Kinijos, valdytoja.

Bet mūsų krašto viešpačiai kitaip manė. Teikdami Či- 
angui ir jo budeliams pagalbos, jie skelbė, būk Kuomin- 
tangas ir jo vadovybė yra Kinijos liaudies dalis, būk 
Kuomintangas Kiniją “sudemokratins’’. Apie Čiango re
žimą, beje, jie sakė tai, ką šiandien sako apie Vakarų 
Europos buržuazinius režimus.

Dabar “Baltoji Knyga” pripažįsta, jog Čiang Kaį-šeko 
režimas.yra savanaudiškas, sugedęs, supuvęs; jam duoti 
Amerikos bilionai dolerių buvo savanaudiškai sunaudo
ti; amerikiniai ginklai, teikti Kuomintango valdžiai, pe
rėjo į rankas Kinijos komunistų. Čiangas nesiskaitė su 
jokiais Amerikos patarimais ir reikalavimais;, jis ne
klausė Amerikos militarinės vadovybės; jis nepaisė tų 
draugiškų nurodymų, pagal kukiuos Čiangas turėjo pa
daryti reformas savo valdžioje. Net ir karinėje strategi
joje kare prieš Kinijos komunistus Čiangui buvo patar
ta daryti vienaip, o jis darė kitaip. Prieita prie to, kad 
šiandien Kinijos komunistai baigia Kiniją užkariauti, — 

s jie * jau išlaisvino pačius didžiausius miestus,, pačias 
turtingiausias ir pramoningiausias sritis, pačias strafe- 
gingiausias bazes! Visą Čiango strategiją šuo ant uode
gos nusinešė!

Ir, akiregyj to, Čiangas ir jo šaika nuolat prašo ir pra
šo dar vis daugiau pinigų, nežiūrint to, kad jis dar turi 
apie $300,000,000, kuriuos išsivežė (pasivogęs) iš Nan- 
kingo į Formozą. Jis nori daugiau bombonešių, kuriais 

' galėtų bombarduoti išlaisvintuosius Kinijos miestus ir 
žudyti nekaltus civilinius žmones; jis nori daugiau gink
lų, kuriais galėtų šian ir ten pamanevruoti ir, ilgainiui, 
prieš savo norą, perleisti komunistinėms armijoms!

Mums neaišku, kodėl “Baltojoj Knygoj” Kinijos komu
nistai yra pavadinti “Rusų imperializmo agentais”? Juk 
tai nėra teisinga! Kinijos revoliucija juk eina savo ke
liu! Kinijos revoliucija, pradėta Sun Yat-seno, nebuvo 
privesta iki logiškos išvados! Čiang Kai-šekas ją nu
traukė, bet liaudis, įkvėpta ir vadovaujama komunistų, 
prieš jį sukilo ir šiandien baigia Kiniją išlaisvinti ir da- 
baigti tai, ,ko nedabaigė velionis Sun Yat-senas — staigi 
mirtis nutraukė jo darbą. Iš kur, kaip tuomet Acheso
nas Kinijos komunistinę valdžią vadina ’’Rusijos impe
rializmo agentu”? Jis tam neturi jokio įrodymo, jokio- 
fakto. • '■ l 1

Kad Kinijos komunistai gali būti geri, artimi Tarybų 
Sąjungos talkininkai, — sutinkame. Atsiminkime: Sun 
Yat-senas visuomet stovėjo už glaudžią santarvę tarp 
revoliucinės Kinijos ir Tarybų Sąjungos.

Apie 500,000,000 gyventojų tauta negali būti “Rusijos 
agentais”. Revoliucinė Kinija, kai ji susitvarkys, atsista- 
tys, tegali būti tik tvirta Tarybą Sąjungos talkininkė— 
talkininkė tiek taikos metu, tiek karo metu.

Revoliucinė Kinija tegali būti milžiniškas varyklis vi
sos Azijos link progreso, link pirmynžangos.

Revoliucinė Kinija gali būti kelio rodytoja visoms 
Azijos tautoms, lig šiol kenčiančioms vergijos priespau
dą, — dažniausiai imperialistų priespaudą.

Įdomu ir tai, ką Achesonas ir kiti “Baltosios Knygos”- 
autoriai siūlo daryti?

Jie siūlo remti Kinijos kontr-revoliuciją, kilusią už
frontėje. f 1 ą i

Jie siūlo remti paskyrius generolus, paskyras grupes-
• govėdas, kovojančias prieš revoliuciją.

Jie siūlo leisti milijonus dolerių “užfrontiniam karui” 
tvirtinti Kinijoje.

Turime atsiminti, jog išlaisvintuose Kinijos plotuose 
negi visi žmonės pritaria naujai santvarkai — liaudiškai

DAR Iš VERGIJOS 
BELGIJOJE

Kokią baisią klaidą pada
rė pabėgėliai, kurie negrįžo 
Lietuvoj bet davėsi būti 
nuviliotais į Belgijos “ro
jų”, galima spręsti kad ir 
iš korespondencijos, tūpu
sios / Drauge. Rašo tūlas 
Pranas Žaidys. Jis sako:

Atvykę iš stovyklų vyrai 
vėl pateko Į dar blogesnius 
buvusių vokiečių belaisvių 
barakus. Pradžioj guodėsi, 
kad tai tik laikinai, girdi, 
netrukus perkels į geresnes 
patalpas. Kol kas jiems bu
vo svarbiau gero dūmo už
traukti, kurio Vokietijoje 
buvo taip maža. Dar netu
rėdami pinigų rinko nuorū
kas." Pav., K. G. man pa
sakojo :

—Radau ant kelio įlgą 
cigaro nuorūką. Apsidairiau, 
ar kas nemato, čiupau ir 
Įsidėjau Į kišenę. Grįžęs į 
barakus užsirūkiau, kaip 
smagu pasidarė ir užtrau
kiau “Tu Lietuva, Tu ma
no...” Tos nuorūkos užteko 
trim kartam.—

Kiek apsipratę su nauja 
aplinka vyrai ėmė jausti, 
kad niekas neina geryn; su
kišo Į barakus ir laiko iš
tisus mėnesius, vietomis dar
gi spygliuotų vielų nenuim- 
dami. O kai ateina savait
galis, žiūrėk atskaitė už bu
tą, lyg atskirą kambarį tu
rėtum, nors gyveno dešimts. 
Taip mėnesiui išskaitydavo 
kiekvienam po 3-4 dol. Vy
rai ėmė nerimauti: eiti į po
liciją. Į savivaldybę, į sindi

katus, i ministerijas, visur 
skųstis, bet niekas nė piršto 
nepajudino. Atvažiavo vie
ną kartą ministerijos atsto
vė, pasidairė ir tuo viskas 
pasibaigė. Nuo to niekam 
geriau nepasidarė. Taip 
vyrai, išdirbę 8 vai. požemy, 
grįžta “namo,” o ir čia ne 
kuo geriau: oro ir to maža, 
o apie poilsį sunku ir kal
bėti. Juoba, kad vieni dir
ba dieną, kiti naktį: vieni 
grįžta iš darbo, kiti miega, 
treti ruošiasi — žodžiu, nėr 
ramybės nei dieną, nei nak- 
tį.

Visa tai ėmė gadinti nuo
taiką. 6000 iš visų PD Bel
gijoj grįžo tuoj pat Vokie
tijon. lakusieji pasiryžo 
baigti dviejų metų sutartį, 
kad ir blogose sąlygose. Vie
nur kitur šeimoms įrengė 
erdvesnius barakus, o vien
gungiai liko ir toliau krū
vomis.

Likusiųjų kasyklose šūkis 
buvo:' “ištęsėsim!” Jie gar
bingai baigė sutartį ir tada 
pasinaudoti duotais paža
dais. Besibaigiant sutarčiai 
ėmė plaukti aliarmuojančios 
žinios, girdi, Belgijos dypu- 
kai yra visiškai atkirsti ir 
apsupti, jokios vilties nėra

Kinijos respublikai. Yra kapitalistų, yra dvarponių, yra 
visokių buvusių “aukštų žmonių”, kuriems tapo sparnai 
pakirpti. Prie pirmos progos šitos rūšies elementai ban
dys “iš vidaus” kariauti, bandys griauti viską, ką liaudis 
stato, bandys durti iešmą revoliucijos nugaron.

Dar yra didžiuliai plotai, kuriuos valdo paskyri gene
rolai kurie .nėra išlaisvinti.

Šitiems visiems elementams Achesonas žada teikti pa
galbą, juos ginkluoti.

Atrodo, tai bus tokie patys “bandymai”, kokius Ame
rika, Anglija, Francūzija ir Japonija darė 1918-li921 me
tais Rusijoje.

Bet mums neatrodo, kad tokiu būdu Amerikos impe
rialistams pavyktų Kinijos liaudies valią ir ryžtą su
tramdyk kad jiems pavyktų Revoliucijai kelią pastoti.

Mums rodosi, nuo dabar Amerikos politika link Kini
jos turėtų būti tokia: tuojau pripažinti naują Kinijos 
valdžią — liaudišką valdžią, — kai tik ji oficialiai susi
darys ir pasiskelbs.

Pradėti su nauja Kinija prekybą, palaikyti su nauja 
vyriausybe draugiškus; prieteliškus santykius.

Bendradarbiauti su nauja Kinija visokiais būdais, nes 
tai eitų naudon abiem šalim lygiai.

Amerika galėtų ir turėtų suteikti naujai, liaudiškai 
Kinijai paskolų, kad pastaroji juo greičiau galėtų at
statyti sugriautus miestus ir fabrikus, kad ji juo pasek- 
mingiau galėtų vesti prekybą su Amerika. Tai sumažin
tų nedarbą Amerikoje. Tai pakeltų Amerikos vardą Ki
nijos liaudyje.

išlįsti nei iš kasyklų, nei iš 
barakų! žįpios, pasirodė, 
buvo teisingos. Pirma žinia, 
užpylusi šalto dušo, buvo., 
Amerikos DP įstatymas: 
Belgijos DP negali emigruo
ti Amerikon. Antra žinia, 
pritrenkusi ir pačius ryžtin
giausius, buvo: Belgijos DP 
po starties nebegali grįžti 
į Vokietijos stovyklas, nes 
laikomi galutinai įkurdin
tais. Trečia žinia: Belgijos 
DP negali pasirinkti kito 
darbo dėl padidėjusio ne
darbo. Ketvirta žinia: Bel
gijos DP negali emigruoti 
IRO lėšomis. (D., rugp. 5 d.)

JAU KANEVEIKIA 
DIDŽIOJO KOVOTOJO 
ATMINTĮ

Žymusis amerikietis 
menševikas August Claes- 
sehs, Social Demokratų Fe
deracijos sekretorius, pasi- 
mojo purvais apdrabstyti 
didžiojo Amerikos darbinin
kų judėjimo vado Eugene 
Debs atmintį. Jis rašo:

Tiesa, Debsas savo tempe
ramentu, jausmais ir ideologi
ja buvo kairiasparnis. Pas jį 
būdavo* prošvaisčių ir jisai 
dažnai svyruodavo, paskaitęs 
arba išgirdęs kitos pusės ar
gumentus. Bet Debsas retai 
teturėdavo laiko skaityti ir, 
kaip aš žinau gerai, jisai pa
prastai bdūavo sujaudintas ir 
perdaug godus kalbėti ir pa
prastai niekad neklausydavo, 
kai jo dėmesiui būdavo pateik
ti svarbūs dalykai..

Vadinasi, Debsas nežino
jo, ką jis sako, nes buvo 
neapsiskaitęs, dalykų gi
liau nestudijavęs, vadovavo
si jausmais.

Su šiuo Dėbso atminties 
išniekinimu pilnai sutinka 
Naujienų redaktorius. Dar 
nuo savęs jis.priduria: “so
cializmo teorijos Debsas 
niekad giliau nesuprato. Ji

❖ PASTABOS,
“Naujienose” tilpo tūlo 

dipuko, pasirašiusio J. Ž., 
laiškas iš Anglijos. Jis sa
vo laiške nurodo sunkų di
pukų gyvenimą Anglijoj' ir 
laukia “išganymo valan
dos”. O ta “išganymo va
landa” ve kame: ♦

“ Pas mus irgi bedarbė 
pradeda jaustis ir netoli 
vieno miliono priskaito be
darbių. Mes patys, laukia
me karo su ruskiais, nes tik 
karas grąžins mums laisvę 
ir taiką.”

Pirma bažnyčiose giedo
davo: “Nuo pavietrės, ba
do, ugnies ir vainos išgel
bėk mus, viešpatie!”

Dabar, veikiausiai, dipu

sai buvo jausmo žmogus, 
kuris daugiau jaudinosi, ne
gu svarstė.” Ypatingai Deb- 
sas Grigaičiui nusidėjo, 
kad jį Rusijos spalių revo
liucija “buvo sužavėjusi.”

Grigaičiui Debsas ne tik 
neturęjo laiko skaityti, bet 
ir galvoti (N., rugp. 4 d..). 
Išeina taip, jog Debsas vi
są savo gyvenimą pašventė 
darbininkų judėjime nepa
galvojęs! 1
AR BUS KITAS 
POPIEŽIUS?

Pittsburgh© Lietuvių Ži
nių redaktorius esąs gerai 
sužinojęs net per Šveicari
jos spaudą, kad atskilę nuo 
Vatikano bažnyčios katali
kai turės ir savo “rytų po
piežių.” Jau esąs numatytas 
ir kandidatas tai aukštai 
vietai. O prieš Vatikano po
piežių sukilimo centras esąs 
Čechoslovakijoje. Čechoslo- 
vakai turį ir kandidatą į 
rytų popiežių.”

Lietuviij Žinios rašo:
Dar viena aplinkybė vertė 

pasirinkti Pragą. Čekai galė
jo pastatyti tinkamą “kandi
datą į popiežius.” Kun. Juozas 
Plojhar, dabartinis Čekijos 
liaudies sveikatos ministeris, 
jau 1948 m. vasario mėn. yra 
parodęs komunistams didelį ir 
lemiamą pasitarnąvimą. Jo dė
ka taip pat čekų katalikų 
liaudies partija, visiškai suar
dyta bei demoralizuota, pasi
traukė į absoliutinį neveiklu
mą, kuris buvo labai pagei
daujamas komunistams. (L. 
ž., rugp. 5d.).

Ką popiežiaus ekskomu
nikuoti arba išmesti katali
kai darys, dabar dar sunku 
pasakyti. Labai galimas 
daiktas, kad jie organizuos 
nuo Vatikano nepriklauso
mą bažnyčią.

kai gieda: “Pavietrę, badą, 
ugnį ir vainą atsiųsk mums, 
viešpatie!”

“Draugas”, apžvalgoj, a- 
gituoja Amerikos lietuvius 
kurti kooperatyvus ir net 
kolkozus. Jis sako:

“Sudarykime dešimtį že
mės ūkių kolonijų, kur gy
ventų ir dirbtų tūkstančiai 
lietuvių.”

Kuomet Lietuvoj organi
zuojamos ūkių kolonijos, 
tąi “Draugas” ir jo bičiuliai 
ugnimi. spiaudo, bet patys 
čia, Amerikoj, jau pradeda 
agituoti už. organizavimą 
ne tik ūkių, bet ir pramo
nių ir prekybos. Mat, jeigu 
čia pavyktų suorganizuoti, 
tuomet tokių kolonijų ir 
kooperatyvų komandieriai 
būtų kunigėliai ir jų klap
čiukai, o Lietuvoj pati liau
dis tvarkosi. *

Iš Vokietijos dipukai lai
vais ir orlaiviais plaukia į 
šią šalį. Bet daugelis jų jau 
kartoja: “Jeigu būtume ži
noję, kad Amerikoj tokia 
padėtis, būtume nevąžia- 
vę.”

Vieni jų negauna darbo, 
nes bedarbė vis didįnasi, o 
kurie ir gauna, taf prisieina 
dirbti amerikoniškai, o ne 
lietuviškai ir jie nepakelia 
amerikoniškos darbo siste
mos.

Lietuvių kunigų organi
zacija, kuri rūpinasi dipu
kų gabenimu į šią šalį, jrgi 
turi bėdos. “Drauge” kun. 
K. A. Matulaitis atsišaukia 
į'visas lietuviškas organiza
cijas sudaryti komitetus, 
tik, žinoma, klebonų vado-

MURRAY SVEIKINA 
DARBO SEKRETORIŲ %; 

i

CIO prezidentas Philip 
Murray labai giria val
džios darbo department© 
sekretorių Maurice Tobin. 
Vardu 'CIO United Steel 
Workers unijos, kurios 
Murray taip pat yra prezi
dentu, jis sveikina sekreto
rių už naujus patvarkymus 
plieno pramonėje.

Sekretorius«Tobin išleido 
patvarkymą, kad plieno 
kompanijos, kurios nori 
gauti iš valdžios kontrak
tus, turi mokėti savo darbi
ninkams minimum algas. 
Patvarkymas liečia tris 
krašto sritis. Tolimuosiuose 
vakaruose V Calif orni joje ir 
visam Pacifiko pakraštyje) 
darbininkas turi gauti į va
landą nemažiau kaip $1.23; 
vidurvakarinėse valstijose 
— $1.1i9, ir pietinėse valsti
jose — $1.08.

Murray teigia, kad šis 
patvarkymas yra labai iš
mintingas ir naudingas 
plieno darbininkams. Pa
prastai, kompanijos, gavu
sios, iš valdžios kontraktą, 
stengdavosi pasidaryti pel
no nukapojant darbinin
kams algas. Dabar jos to 
padaryti nebegalėsiančios. ’ 

NAUJIEJI IMIGRANTAI 
IR DARBO UNIJOS

Tūkstančiai pribuvusių ir 
pribūnančių iš Europos 
žmonių, karo audrų iš
blokštų iš savo žemių, su
siduria su darbo klausimu. 
Jie turi susirasti darbą. Jie 
tik iš darbo galės gyventi.

Pagal valdžios patvarky
mą, samdytojas negali' at
leisti seną darbininką ir jo 
vieton priimti naują ateivį. 
Naujieji ateiviai turi susi
rasti darbus ten, kur nėra 
išmetami’ iš darbo kiti dar
bininkai. O tokie darbai 
daugiausia randasi neorga
nizuotose arba menkai or
ganizuotose ( pramonėse. 
Daugiausia jų ateiviai su
randa pas turtinguosius 
žmones už tarnus ir tarnai
tes.

Bet vieną dalyką naujie
ji darbininkai, jų tarpe 
tūkstančiai lietuvių “dipu
kų”, turi suprasti, būtent, 
kad jeigu, jiems šiandien 
nereikia dirbti vienuolikos 
ar keturiolikos valandų į 
dieną, arba dirbti beveik tik 
už pavalgymą, tai ačiū or
ganizuotų darbininkų dau
gelio metų pastangoms. 
Reikia žinoti, kad už kiek
vieną pagerinimą darbo są
lygų, už kiekvieną sutrum
pinimą darbo valandų, už 
kiekvieųą pakėlimą algų 
buvo ilgai ir sunkiai kovo
ta, streikuota ir alkį kęsta, 
Dąugęlis organizuotų dar
bininkų net ir galvas padė
jo tose kovose. .

Naujieji imigrantai turi 
žinoti, kad jękia šalis pa
saulyje nėra mačiusi tiek 
daug ir tokių žiaurių strei
kų. Mes, senesnieji ateiviai, 
esame ne tik matę savo a- 
kimis, bet ir pergyvenę 
daug tų kovų.

Dar daugiau. Reikia ži
noti, kad ir šiandien,, jei ne 
darbo unijų judėjimas, 
samdytojai -nesidrovėtų ir 
algas nukapoti, *ir daębo va
landas1 prailginti, ir visaip 
kitaip pasunkinti Amerikos ___________ _________ j__  
vybėje ir jieškoti dipukams 
darbų.

Ne vienas dipukų, važia
vusių į šios šalies “rojų”, 
graudžiai užtrauks: “Ver
kit aniuolai, verkit dvasios 
šventos.”

V. Paukštys

darbininkų būklę. Tiktai or
ganizuotų darbininkų armi
ja Jų prie to neprileidžia.

Išvada, tėra viena: Jei 
dipukas gauna darbą tokio
je vietoje, kurios darbinin
kai jau organizuoti į darbo 
uniją, jo pareiga tuojau 
tapti unijos nariu. Ne tik 
reikia tapti unijos nariu, 
bet susidomėti josios veik
la. Reikia dalyvauti unijos 
susirinkimuose, mokėti 
narines duokles ir t.t.

Tie gi, kurie gauna dar
bus neorganizuotose įmo
nėse,-neturėtų būti paskuti
niais pradėti uniją organi
zuoti. Šiandien Amerikoje 
jau sunku surasti tokią 
pramonę, kurioje nebūtų 
darbo unijos. Kai kur tos 
unijos tebėra labai silpnos. 
Bet jos vistiek gyvuoja. Ne
organizuotos įmonės darbi
ninkai turi užmegsti ryšius 
su unija ir pradėti organi
zuotis. Tas dipukas, kuris 
pradės tą darbą, labai gra
žiai patarnaus visai darbi
ninkų klasei. Niekas* negali 
pavaduoti darbo unijos. 
Kovoje už darbininkų būk
lės pagerinimą dirbtuvėse 
jokia organizacija negali 
užimti darbo unijos vietos.

Mes karštai raginame 
lietuvius dipukus nebūti 
paskutiniais stoti darbo u- 
nijon, kovoti už savo ir vi-- 
sų darbininkų reikalus.

NEPRIĖMĖ DELEGATŲ, 
BET PRIĖMĖ REZO

LIUCIJĄ
Syracuse mieste . ’ eina 

New Yorko valstijos Darbo 
Federacijos konvencija. Ją 
pilnai kontroliuoja dešinie
ji. Daugelis kairiųjų unijų 
delegatų konvencijon neįsi
leista. Tarpe jų yra delega
tai Jewelers Local No. 1. 
Bet konvencija priėmė to 
paties lokalo pasiūlytą re
zoliuciją prieš Kongresan 
įneštą Mundt - Ferguson - 
Nixon bilių.

Unijos konvencija teisin
gai pareiškia; kad šis bi- 
lius, tapęs įstatymu, sunai
kintų Amerikos žmonių de
mokratines teises.

STREIKAS PRIEŠ SAM
DYMĄ “DIPUKO”

Omaha, Nebraskoje, bu
vo nepaprastas atsitikimas. 
Čionai pribuvd iš Europos 
republikono kongresmano 
Stefan giminaitis, kaipo di
pukas. Jis gavo darbą plie
no fabrike Omaha Steel 
Works. Bet tam pasiprieši
no Amerikos Darbo Federa
cijos Structural Steel Wor
kers ir paskelbė streiką. 
Streikan stojo 250 darbi
ninkų. Kompanija nusileido 
ir dipuką Eugene Stefan 
atleido.

Iki šiol niekur nebuvo 
girdėtis, kad unijos priešin
tųsi samdymui naujųjų imi
grantų.

PLIENO DARBININKŲ 
BALSAS

Clevelando United Steel
workers unijos Local 1519 
nutarė pridėti savo balsą 
prie reikalavimo, kad pre
zidentas Trumanas į Aukš
čiausią Teismą skirtų neg
rą. Šis lokalag, turįs 1,500 
narių, yra tos nuomonės, 
jog keturiolika milijonų gy
ventojų turi teisę turėti 
nors vieną atstovą šalies 
Aukščiausiame Teisme.

Generalis jflokuroras Clark 
sako, kad jis negali deportuoti 
4,000 nepilifcčių komunistų, ka
dangi valdžios nepriima depor
tuojamųjų.-
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2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-rTreč., Rugp. 10, 1949
I



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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1

PrišiminusWilmą Jokubkaitę Mūsų Grožė ir Sveikatą/ Šeimininkėms
Visiems yra žinoma, kad 

kas gimsta tas ir miršta. 
Bet tūkstančiai gyvasčių 
kas metai būtų išgelbėta, 
jei valdančioji klasė trupu
čiuką daugiau rūpintųsi 
žmonių geresniu gyvenimu 
ir sveikata. Jei tuos mili
jonus dolerių skirtų moks
lui ir medicinai, vieton gin
klams ir žudynėms nekal
tų žmonių, tai tokios bai
sios ligos, kaip džiovos, vė
žio, širdies ir kitos jau bū
tų seniai suvaldytos. Ta
čiau, kol kas tiems reika
lams skiriama tik trupi
niai, kaulinami dešimtu
kais iš visuomenės.

Mūsų visų mylima Wil
ma Jokubkaitė irgi mirė 
nuo retai pasireiškiančios 
ligos ir iki šiol nežinomos 
kaip nugalėti, tai “Spinal 
meningitu” su kombinacija 
džiovos bakterijų.

Pirmą ligos krizį pergy
venus Wilma pafodė viltis 
sugijimui ir tėvelis drg. J. 
Jokubka siūlė gydytojui 
savo vieną akį, kad perso
dintų Wilmai, bet gydyto
jas paaiškino, kad ne akys 
Wilmai genda, bet nervai 
užpakalyje akių, kur bak
terijų ' perai ėda, ir jokia 
operacija neįmanoma. Ir 
taip Wilma kankinosi iki 
ją visą sunaikino, ir nie
kas negelbėjo, nors dėtos 
visos pastangos.

Wilmos .mirtis sujaudino 
visus, kas tik ją pažinojo 
ir buvo girdėjęs apie ją.

Wilma gimė Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste, apie ke
turiolika ir pusė metų at
gal. Ji iš pat kūdikystės 
pastebėdavo skirtingus da
lykus. Ji dažnai klausdavo 
savo tėvelių panašių daly
kų : kodėl vieni žmonės gy
vena puikiuose palociuose, 
o kiti sulūžusiose lūšnose?' 
Šiuos ir panašius klausi
mus statydama ji gaudavo 
aiškų išaiškinimą nuo savo 
tėvelių. /

Ir taip Wilma augo bręs
dama fiziškai ir sąmonin- 
damosi klasių skirtumo su
pratimą.

Atvyko į šią šalį Wilma 
su mamyte pas tėvelį, aĮrie 
metai ir pusė atgal. Daug 
kartų pastebėjau Wilmutę 
sėdinčią ramiai parengi
muose, ir savo didelėmis 
gražiomis akimis žvelgiant 
į publiką lyg norėdama vis
ką sugerti į savo vaizduotę 
ir padaryti savas išvadas.

Wilmute labai gabiai mo
kinosi. Į trumpą laiką pra
moko anglų kalbą. Be to, ji 
gražiai kalbėjo lietuviškai 
ir portugališkai. Visomis 
kalbomis godžiai skaitė li
teratūrą. Ji paliko didelį 
archyvą knygų visomis jai 
žinomomis kalbomis. Gabi 
buvo vaidintoja ir gražiai 
jausmingai deklamuodavo.

Pirmą kartą jai dekla
muojant portugalų kalba 
apie bedalį berniuką, kuris 
popierius rankiojo šiukšly
ne, kad užsidirbti centą ki
tą, fr maitinosi išmatomis, 
drg. Jokubkai išvertus , ei
les į lietuvių kalbą, nevieną 
šiurpas nukrėtė. ‘ Ji dekla
muodavo lietuvių kalba Jo
varą, Valsiūnienę ir, kar
tais, Maironį'.

Mačiau ją vaidinant dra
moje “Aušrelė,” kur vaidi
no našlaitės rolėje, Nepa-

kęsdama pamotės skriaudų 
atėjo pas motinos kapą, ver
kė ir, maldavo ją išgelbėti 
iš to likimo. Verkė visa pu
blika su ja.

Liaudies teatre x Wilma 
taipgi veikė.

Savo liuoslaikf- praleisda
vo Vilnies raštinėje šį-tą 
dirbinėdama. Nekartą pa- 
liuosuodavo knygvedę bei 
administratorių valandžiu
kei kitai.

Ji aktyviai dalyvavo At
eities Žiedo Vaikų Draugi
jėlėj ir į trumpą laiką įsi
gijo daug draugių ir drau
gų-

Kada jos kas paklausda
vo, ką manai veikti, kai 
baigsi mokyklą, atsakyda
vo: būsiu Vilnies knygvedė.

Jai mirus, verkė maži ir 
suaugę tiek daug žadėju
sios ateičiai.

Priename prie išvados, 
kad nedaro skirtumo, kiek 
ilgai ar trumpai asmuo .gy
veno, bet svarbu, ką atliko 
gyvendamas. Šimtai miršta 
kasdien, vieni yra gerbiami 
visuomenės amžinai, kiti su 
ta diena būna pamiršti.

Wilma jau buvo nevien 
draugų Jokubkų duktė, bet 
duktė visuomenės. Todėl 
taip širdingai visuomenė 
atjautė mirus Wilmai ir 
jos tėvams padėjo, kiek ga
lėjo.

Didelis kreditas drau
gams Jokubkams už išauk
lėjimą Wilmos darbininkiš
koje dvasioje, kas šimtams 
mūsų draugų turėtų būti 
pavyzdžiu. Jūs, brangūs 
draugai, pasitikim, kad 
mokėsite pergyventi šį 
smūgį ir darbuotis dar 
daugiau tai idėjai, kuriai 
auklėjote Wilmutę.

K. Abekiene.

Žolės Plėniai Rūbe, 
Kurio Negali Plauti

Praėjusią savaitę šiame 
skyriuje buvo minėta, kuo 
ir kaip geriausia išimti žo
lės plepius ' iš skalbiamųjų 
baltų ir iš skalbiamų spal
votų drabužių. Čia žodis ki
tas apie tai, kaip valyti žo
lės - plėmą iš neskalbiamo 
drabužio. '

Nusipirk vaistinėje valo
mojo skysčio (cleaning 
fluid) arba miltelių (pow
der), juomi vilgyk suteptą 
vietą. Po to vilgyk skiedi
niu iš 1 dalies denatūruoto 
alkoholio ir 2 dalių vandens. 
Paskiausia vilgyk šaltu 
vandeniu ir nusausink.

Pirm valant bile kokį 
plėmą iš neplaunamo dra
bužio, kur nors nematomo
je jo siūlėje išbandyk, ar 
tas audinys ir jo spalva at
laikys valymui vartosimą 
chemikalą, ar bent k*bkį na
minį valymą. Jeigu ne,' gal 
pigiau atsieis atiduoti eks
pertui’valy tojui užmokestį 
už išvalymą drabužio, negu 
to drabužio netekti5.

Kitos visiems neplauna
miems drabužiams valyti 
pagelbstinčios taisyklės y- 
ra:

Vienoje rankoje, drabu
žio apačioje, tiesiai po plė
niu, turėk rutuliuką šva
raus, minkšto audinio, kita 
ranka, iš viršaus drabužio, 
minkšta kempinėle vilgyk 
plėmą skysčiu ar pudra. Jį

Kokius išteklius, kokią laimę ir ateiti begalės savo 
vaikams suteikti. Ted Fedigan vienas iš tūkstančių to
kiu darbininkų, kuriuos gręsia išmesti iš darbo Inter
national Harvester firma. Kompanija pagrąsino už
daryti savo šapas Auburn, N. Y., tikslu sudaužyti 
CIO United Farm Equipment Workers. Ji paskelbė, 
kad ji šapą ir darbą iškraustys j Memphis, j Rock 
Falls, Į Louisville ir i kitus miestus. Ji. tai darys tiks
lu suverbuoti neunijistus darbininkus, juos daugiau iš
naudoti ir tuomi darytis sau daugiau pelno, nes senie
ji darbininkai jau susiprato, susiorganizavo ir buvo 
pagerinę, savo būvį. Visas miestelis sujudo protestuo

ti, nes iškėlimas šapos paliečia veik visus.

Ir Jo Motina Jį Mylėjo
Mano vaikai dingo Pir

mojo Pasaulinio karo ne
saugume, pokarinėje krizė
je, nedarbe ir klasiniame 
persekiojime — likosi din
gusioje negimusių amerikie
čių gėntkartėje. Rodosi, ko 
čia man būtų sielotis apie 
vaikus. O visgi mano širdis 
sudreba, pamačius kur nors 
ant šaligatvio padriką krau
juose jauną vyrą, ar veda
mą kalėti jauną vyrą ar 
moterį, įtartus vagystėse, 
apiplėšimuose, prekyboje 
narkotikais, ar savimi.

Man skaudu ir pikta da
rosi, pamačius šiukšlynu a- 
lėjose gulinčius žmones, ku
rių dabar vėl pilnėja ne 
vien tik New Yorko Bowe- 
rė, bet ir ištisi mūsų miestų 
darbininkų kvartalai.

Dėl ko jie turėtų būti 
šaudomi, kalinami? Dėl ko 
jie turėtų purve voliotis? 
Argi mūsų šalis per siaura, 
ar ji per biedna, kad negali 
teikti jiems namų, duonos, 
naudingo užsiėmimo, žmo
gaus būvio? Ar jūs kada 
nors apie tai galvojote?

Ar galvoja ta motina, 
kuri šiandien glamonėja 
savo garbeniuotąjį riebučkį 
vaiką, kad jis kada nors ga
li rastis tame tarpduryje, 
kuriame dabar guli purvi
nas nežinomas jaunuolis ir 
kurį jinai dabar keikia už 
gadinimą susiedijos kredi
to? Ar ji sužinojo, kokios 
sąlygos, kas prie to šį gu
lintįjį atvedė?

Man baisu už jį. Juk ir 
jis kada nors buvo ūiažas, 
turėjo motiną. Jį kada nors 
glamonėjo, mylėjp — gal ir 
dabar kur nors j o. tebelau
kia, apie jį tebesirūpina, 

daužyk, ne brink,' nuolat at
sukdama apačioje turimo 
audinio švarų šoną, kad iš
daužytas plėmo me'džiagas 
sugertų. Plėmą pradėk nai
kinti iš vidurio, varyti link 
krąštų. Tuo būęlu drabužy
je mažiau liks žymu valyto
ji vieta, kuri po ne atsar^ 
gaus valyino kartais atrodo 
blogiau už patį plėmą.

V—a.

Gal dar randasi toji, kuri 
per purvus išbučiuotų, kaip 
didžiausią savo laimę, kuri 
vėl šveistų grindis, plautų,' 
prosytų svetimiems balti
nius bile tik galėtų iš naujo 
savo sūnelį atsteigti į gy
venimą. Gal?

Tačiau didžiuma 'iš jų 
veltui lauks sūnaus, nes ne 
vienas ir atsidūrė ten, kur 
jis yra, dėl to, kad ųeturėjo 
spėkos jaunu būdamas iš 
pavargusios, dreban č i os 
rankos bandyti misti, deng
tis ir jausti, jog vis viena 
neįsikurs žmoniškai gyven
ti. Nupuolė ne vienas ir iš 
tų, kuriems buvo numestas 
vergiškas darbas už trupi
nius,’už skurdžiaus ateitį.

Nupuolė juo daugiau jau
nimo dėl to, kad mato nie
kad nedirbančių gaujas sau
jomis žarstant kitų prakai
tu sukrautą turtą, už tą 
turtą galint tapti garsiu ir 
teisiu, visą galinčiu ir “iš
manančiu” — vaduojantis 
gerai apmokamų patarėjų 
protu.

Apie kovą už savo^ teises 
ir progas ne kiekvienas ir 
tegirdėjo — kelintasis jau- 
has žmogus yra matęs dar
bininkų spaudą, išgirdęs, 
supratęs jos šaukimą būti 
žmogumi, kovoti už savo 
teises. Nuo to jaunimą pui
kiai tebeapsaugo mūsų ša
lies popierinė užlaida, tebe
apsaugo kiti fabrikantų ir 
milijonierių agentai: val
džioje, sakyklose, oro ban
gose. O jei ir sužinotų apie 
darbininkų kovas, juk kovo
ti nėra saldu — tai ne silp
nų, bet didvyrių darbas. Ne 
kiekvienas ištesės būti ko
votoju už darbininkų reika
lus ir*būti persekiojamu ir 
niekinamu taip, kaip perse
kiojami ir niekinami darbi
ninkų vadai komunistai, da
bar teisiamieji ant Foley 
Square, New Yorke.

Keista! Man vis viena 
gailiau mūsų santvarkos 
sutremptųjų blogdarybėse, 
negu tų, kurie persekioja
mi už kovą dėl žmogaus tei
sių ir laisvių. Pirmieji, silp
ni, jie žus. O kovotojai ka-

Per radiją mes girdim 
labai daug garsinimų. Rei
dui pasigražinimų. Muilo 
kompanijos garsina viso
kius muilus, kosmetikų 
kompanijos — kosmetikus. 
Ir vis veidui pagražinti. 
Sako: — prauskis tokiu ir 
tokiu muilu, tai būsi tokia 
graži, kad kaip nueisi šo- 
kiuosna, visi vyrai į tave 
žiūrės ir gėrėsis tavo gra
žumu.' Kosmetikų kompani
ja tą patį sako: — vartok 
tokius ir tokius kosmeti
kus, pajaunėsi.
'Kad veidą reikalinga pri. 

žiūrėt, tą kiekviena mote
ris turėtų suprast, nes vi
sam kam reikalinga priežiū

ra. Bet nei muilai nei kos
metikai nepajaunina. Tik 
natūraliai gamtos apdova
notam asmeniui, su gera 
sveikata ir gražia išvaizda, 
ateina į pagalbą ir muilai 
ir kosmetikai. O gamtos 
biskį nuskriaustiems sun
kiau ir su pagražinimais.

Ypatingai dabartiniais 
laikais darbininkės moterys 
turi labai daug vargų, rū
pesčių. Na, o vargai, rūpestis 
kenkia žmogaus sveikatai 
ir greit atsiliepia ir ant iš
vaizdos. Brangios draugės 
moterys, nuoširdžiai pata
riu jums prižiūrėti veidą 
tinkamai, vartojant pasi- 
gražinimus. Būtinai reika
linga “night cream,” būti
nai ir “cleansing cream,” 
taipgi svarbu ir “powder 
base” vartoj ančioms pud
rą. Ir kožną kartą dedant 
pasigražinimus veidas turi 
būti švariai nuvalytas.

“Night cream” reikalin
gas todėl, kad per dieną iš
vargusio veido oda pasida
ro sausa (kam ji pasidaro 
sausa), tad iš uždėto 
“njght cream” oda gauna 
maisto.

Tačiau neužmirškit vie
no dalyko — būtinai turite 
apžiūrėti savo sveikatą, nes 
jeigu kas nors bus netvar
koje su visa sistema, pir
miausia atsilieps ant iš
vaizdos.

Gražinkitės! Bet, susi- 
mildamos, netikėkit tiems, 
kurie tiek daug garsina 
“stebuklingus” veido pa
gražinimus ir traukia pini
gus iš biednų darbininkių.

Kosmetikų kompanijos 
parenka gražiai nuaugu
sias, gražios išvaizdos mo
teris ir siunčia iš miesto 
miestan demonstruoti jų 
prekes. Ta gražuolė, gerai 
lavintu liežuviu, moka iš
vilioti paskutinius centus iš 
tų vargšių" moterėlių, už 
menkos vertės kosmetikų 
dėžutę lupa didelius . pini
gus. /

Kartą vaikščiojau po de- 
partmentinę krautuvę. Žiū
riu, būrys moterų ir vyrų 
sustoję žiopso, kaip de
monstruoja pagražinimus. 
Sustojau ir aš pažiopsoti. 
Čia pat, greta manęs, stovi 
viduramžė moteris, labai 
suvargusios išvaizdos ir ____ ’_______  N
da nors laimės. Jiems pri
klauso ateitis. Dėl to jais 
galima tik pasididžiuoti. Ir 
jiems galima pagelbėti dar
buojantis už tas pačias idė
jas, už kurias jie .kovoja, 
taipgi aukomis paremiant 
jų gynimą. M-te

a ty džiausią! tėmija, kaip 
ta gudruolė atgituoja už 
kokį “stebuklingą” veido 
pagražinimą ir pajaunini- 
mą. Girdi: tik pirkite, 
trumpu laiku tapsite daug 
jaunesnėmis.

Pirkėjų randasi pusėti
nai. Ir ta suvargusi mote
rėlė, kuri greta manęs stovi 
ir rankoje laiko labai nu
dėvėtą piniginę mašnelę, 
atsidarė ją ir iškratė pas
kutinius centus, kuomet 
gražumynų pardavėja pa
sakė kainą, “tik $5.” Ji 
juos sumokėjo už tuos “ste
buklingus” tepalus.

Pažiūrėjus į tos moterė
lės veidą matosi, kad jai 
reikalingi ne kosmetikai, 
bet gydytojo priežiūra, ge
ras maistas, vitaminai. Jei
gu nebūtų bizniu paremta 
mūsų santvarka, už tokius 
apmonijimus turėtų būti 
baudžiami.

Suprantama, kad kiekvie
nas norim būti jaunas ir 
gražus, bet turim skaitytis 
su gamta. Gamta — labai 
graži, bet ir žiauri — ap
dovanoja žmogų jaunyste, 
gražumu, vienok už trum
po laiko tą viską atima. 
Jeigu nenorim, kad taip 
greit atimtų, turim kiek 
galint patys save prisižiū
rėti.

Geras maistas, patogios ir 
malonios darbo ir gyveni
mo sąlygos, švarus užsilai- 

Įkymas daug reiškia. Pa
vyzdžiui : pasodinkit kokį 
augmenį. Jeigu atitinka
moje vietoje ir žemėje pa
sodinsiu gerai prižiūrėsit, 
gerai augs ir gražiai atro
dys. Bet jeigu tik netinka
mai pasodinsit, arba nepa- 
laistysit, bereikalingas ša
kutes neiškarpysit, tai iš
augs į kažin kokį kerėplą 
ir greit pasens. Tai taip ir 
žmogus, jeigu su gamta 
susitaiko — iš jaunų die
nų turi tinkamą priežiūrą, 
tai ir senatvė taip greit ne
prikimba.

Visa bėda yra tame, kad 
mūsų šalies santvarka ne
leidžia pradėti laiku apie 
save rūpintis. O tūlas, kad 
ir išgalėdamas, nesaugumo 
įbaugintas, atidėlioja. Kiek
vienas pradėjęs blogiau 
jaustis turėtų greit nueiti 
pas. gydytoją ir sužinoti 
priežastį, nelaukti kol ga
lutinai suklius, nes žmo
gaus sveikata, kaip ir ko
kia mašina,’ iš pradžios pa
taisius dar gali ilgai tar
nauti. E. K. Sliekienč.

Oro Policistai Buvo 
Patekę Bėdon

Išskridę ant jūrų pratimams 
neva submarinų gaudyti, pora 
Civil Air Patrol papulkinin
kių pajuto, jog su jų lėktuvu 
kas nors nebegerai (o gal taip 
turėjo ir būti). Pagaliau, lėk
tuvas nukrito. Juodu iššoko 
vandenin. Kitas iš dviejų 
su jais skridusių lėktuvų nu
metė juodviem guminę val
tį. Ant - jos juodu išsilaikė 
pusantros valandos . iki iš 
Floyd Bennett atsiųstas pajū
rio sargybinių lėktuvas juos 
pargabeno ant sausžemio.

Šį Skyrių Veda E. V.

PINEAPPLE GĖRIMAS 
SU PIENU

3 puodukai pieno
2 puodukai, pineapple 

sunkos
pusė puoduko Smetonos 
ketvirtadalis puoduko 

cukraus
keli lašai “peppermint 

extract”
biskelis druskos
biskis lemono sunkos.
Supilk viską kartu ir iš

plak iki putos. Supilk j 
aukštus 'stiklus, uždėstyk 
po kiek mėtų lapų (jei tu
ri) ir duok gerti. Užteks 
šešiems.

Jei patinka -šaltas, pir
ma palaikyk šaldytuve apie 
valandą laiko.,* * *
TRŪKSTA VITAMINO B 

AR GELEŽIES'?
Tų abiejų galima gauti 

čielo grūdo maiste. Nega
lint gauti čielo grūdo duo
nos, gaukite “wheat germ” 
(kviečių daigų). Juos dai
gina vartoti tūluose patie
kaluose. Tačiau šviežus - 
žali ne bile kur gaunami, 
tad tenka naudotis džiovin
taisiais. Yra maltų ir pa
spragintų (flaked), skanu 
užbarsčius ant gatavųjų 
šaltų arba ir namie virtų 
karštų grūdinių patieka
lų pusryčiams.* * *

Ar bandėt virti pastip
rintų ir paskanintų košių 
pusryčiams, jeigu šeima 
nemėgsta pasnikiškų?

Įmaišytas j avižinę košę 
(oat meal), baigiant virti, 
kiaušinis ją žymiai paska
nina ir pastiprina maistin
gumą. 0 tai trunka, dar 
apie pusę minutės prie su
vartotų apie 4-5 minutų 
košei išvirti.

Daug kas mėgsta įmai
šius džovintas, iš vakaro 
pamirkytas, supjaustytas 
datules, razinkas, slyvas.

Today’s Pattern

' 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 10, 1949

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

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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Sietyno Kelionė j Meno Apskrities Pikniką 
Waterburyje ir įspūdžiai

(Tąsa)
Todėl mano smegenyse visada 

sukeldavo nenustelbiamą simfonijos įspū
dį ir Šie begaliniai perėjimai, kai sude
rinta, harmoniškai organizuota kovinė 
grupė įsirėžia, lyg aštrus peilis, į priešo 
užnugario kūną ir perkerta akmeninius 
plentų kaulus, geležinkel. plieninius rau
menis. Ir kai tolumoj, prasidėdama at
skirais šūviais, sausu automatų traškėji
mu, patrankų vamzdžių būgnišku trenk
smu sklisdavo naktinio mūšio preliudija, 
— nervai truputį įsitempdavo ir, atrodė, 
skambėjo kūne, lyg stygos, štai jau tren
kė batalionų minosvaidžių litaurai. Kuo 
ne Bethovenas, Musorgskis, Rachmani
novas !

Priešais pakilo raketa ir apšvietė pies
tu atsistojusį kelio pavijy Sašos Lenkino 
arklį su besiraitančia virš jo galvos rim
bo gyvate.

— Ugnies! — sukomandavo Ūsočius.
Žvalgytos automatai sutratėjo, nu

šluodami priešo patrulius, metusius ra
ketą. Po to serijos ėmė poškėti iš šonų, 
lyg vėduokle nuvalydamos ties pervaža 
užimtą placdarmą.

Kampu per lauką ėjo devintoji kuopa, 
dengusi iš dešinės, o kairėj greitai slin
ko palęi pylimą penktoji. Artileristai bu
vo jau ištraukę prieštankinę patran- 
kiūkštę ir pastatę ją vidury bėgių. Dan
gos, paėjusios apie pusantro ar du ki
lometrus į šalį, sugulė šonuose. Prieša
ky minininkai skubiai dėstė minas. Šar- 
vuotininkai statė savo sunkiuosius gink
lus ant atsarginių žuolių.

— Vilkstine, risčia pirmyn! — suko
mandavo Bazima.

—' Saša, tempk kolonos galvą, pirmyn!
— Aš savo padariau. Linkėjimų fricų 

bobutėms. Ė-ech, naktis tamsi', kumelė 
juoda...

Ir raitųjų žvalgų būrys pasileido šuo
liais.

— Klasiškas darbas! Koksai stilius! 
Aš esu jau penktą kartą priešo užnuga
ry, tačiau nieko panašu dar nesu matęs!

— žavėjosi Korobovas.
— Palauk, dar ne tiek pamatysi, — 

kalbėjo Bazima, rimbu sušerdamas ap
snūdusį vežėją. — 'Neardyk kolonos, 
skribliau.

To tik ir betrūko Siemenistui, stovė
jusiam ryšininkų būrelio priešaky. Jie 
klykdami pasileido raiti, pliekdami atsi
likusius, bet per klaidą pataikydami ir 
važiuotojui, ir važiuojantiems. Kolonos 
suirimas žygio metu — pavojingas da
lykas. Dėl to gali atitrūkti kolonos dalis, 
dalinys persiskirti į dvi dalis. Ypač toks 
suirimas yra pavojingas formuojant prie
šo komunikacijos liniją. Mes perplovėme 
jos plieninį nervą pusiau, tačiau ji taip 
pat perpiauja mūsų kolonos gyvąjį kūną. 
Kiekvieną minutę lauk ešelonų, patrulių, 
autodrezinos, o gal net ir šarvuoto trau
kinio. Todėl ir yra brangi ta kiekviena 
minutė, o praeiti visam susivienijimui 
per pervažą — kad ir risčia, kad ir nu
valytu keliu, — reikalinga ne mažiau, 
kaip pusantros valandos. Todėl supran
tama, dėl ko mes leidome sau tą baus
mę — vertėme rimbų krušą ant užmigu
sių važiuotojų. O jų tarpe buvo meistrų, 
sugebančių miegoti kulkoms švilpiant ir 
sviediniams sprogstant.

Nakties maršai nuvargindavo ir žmo
nes ir arklius. Todėl nenuostabu, kad 
dažnai užmigdavo ir vieni ir antri, už
tvenkdami judėjimą masės žmonių ir ve
žimų, nutįsusių užpakaly per keliolika 
kilometrų.

Išsiuntinėjęs kolonos ryšininkus nuva
lyti kelio, patikrinti “švyturių” (“švy
turys” judėjimo reguliuotojas kelių san
kryžoje) bei išstumti kamščių, Bazima, 
ūmai virtęs išdykusiu vaikinu, mosavu
siu rimbu, sušuko man:

— Petro! Mašinėlė ėmė suktis! 
Dumk! Akis išversk, ausis ant pakaušio. 
Teisingai sakė senis. Vargu ar pavyks 
Adolfui mūsų uodegos, pauostyti!

Aš puoliau į roges, ir jos nulėkė.
(Bus daugiau)

Nedėldienio rytas apsinau- 
kęs, lyja. Atsikėlęs anksti 
mąstau sau, kad jau sveiki 
dingę. Tačiau žinau, kad ši 
vasara sausa, tai tik taip sau 
lynoja laikinai ir greit praeis. 
8 valandą išvažiuojam iš na
mų, vis lynoja. Nu vykstam 
sutarton vieton laiku, huso 
nėra. Šaukiam į jo raštinę, 
gaunam, atsakymą, kad busa$ 
išvažiuoja.^ Pasirodė, kad bu- 
so vairuotojas apsižiopsojo. 
čia jau pusvalandį susitruk- 
dėm. Manau sau: jau iš pat 
pradžios nevyksta.

Visgi busas atvyksta ir mes 
jau išsijudinam ilgokon ke
lionėn, kad ir vėliau. Pasie
kiam New Yorką ir p e r jį 
persiritam, vis dar baugina, 
nors ir iš lengvo lynoja. Pa
siekus Boston Post Road, sau
lutė pasirodė, išsiblaivė. Jau
čiamės smagiau ir, net prasi
deda linksmi anekdotai ir 
“sveikas su rytmetine.” .

Pasiekus Connecticut vals
tiją, isalkom pusryčių. Radę 
vietelę, sustojom. Vėl bėda: 
alaus turi, kavos nėra; Greit 
Žukauskienė susiranda gaspa- 
dinę, bet ta turi kavos vir
dulį tik 8 puodukų didumo. 
Vieniems išverda, kiti laukia, 
šiaip taip apsimalšinę, pasi
ganę, traukiam toliau.

Pasiekus Bridgeport^, šalia 
jo kiek suklystame. Vietoj 
po dešinei kelią paimt, va
žiuojam po kairei. (Mat, pro
gresyviai netiki į dešiniuo
sius!) Greit gaunam mudu 
su d. Mikioniu nevisai sma
gių komplimentų nuo važiuo
tojų. kam mes prastai diri
guojant kelią. (Mat, mudu 
priešakyje sėdėjom.) Tiesa, 
šitas kelias toliau pasirodė 
.visai necivilizuotas: aukšti 
kauburai, kai kupranugario 
kupra. Kelias siaurutis, lyg 
gaidžio skiauturė, ir vingiuo
tas, kaip gyvatės uodega. Pa
šile lausiam farmerio, kurį už

Philadelphia, Pa.
Kas Bus Pirma, Negu 
Gaideliai Sugiedos?

Dideli rūpesčiai, sako, žmo
nes daugiau vargina, negu 
darbas. žmonės jau plačiai 
kalba, kad Philadelphijoj bus 
perstatytas puikus veikalas 
“Gieda Gaideliai.” Taip, tas 
atsibus lapkričio 26, R. U. B. 
A. Hali, 414 Green St. Dėl 
to rūpintis daug nereikia, tik 
ateiti į svetainę ir pąsigėrėti- 
pasiklausyti. . .

Visų didžiausias rūpestis, 
tai kas įvyks rugsėjo 4 dieną. 
Tai nedėldienis, prieš Darbo 
Dieną (Dabor Day), ir jau 
per virš dvidešimts metų tą 
dieną čia atsibūna didžiausias 
Laisvės piknikas.

Jis atsibūdavo skirtingose 
vietose, bet vis tą pačią die
ną. Ir visuomet būdavo la
bai skaitlingas svečiais iš to
limų miestų ir miestelių. Lier 
tuvių svetingumas, susieiti se
nus pažįstamus, seniai maty
tus, pasikalbėti, pasivaišinti, 
dar nepradingo.

Šių metų pokylis žada bū
ti turtingas svečiais iš toliau. 
Taigi sudaro rūpesčio rengė
jams, kaip čia prisirengti, 
kad viskas būtų kuo pavyz
dingiausia. Stalų ir krėslų 
bus daugiau, negu seniau. 
Valgių ir gėrimų taip pat ne
truks. Rūpinamasi, tik pora 
svarbių dalykėlių. Pirma, kad 
tik nelytų. Kiti sako, labai 
seniai mūsų didįjį pikniką 
sulijo... Taip, šiemet nesu- 
lis, bus graži diena pagal 
“leistrus” šimtmetinio kalen
doriaus... Kita, tai rūpina
masi, ar turėsime pakankamai 
patarnautojų-darbininkų!

Nemažai gerų darbuotojų 
ir rėmėjų Laisvės ir abelnai 
progreso išmirė. Kiti nesvei
kuoju, skundžiasi visokiais ne
galavimais. Bet kaip tik pri
simena apie svarbą pažangio
sios spaudos, ypač šiuom re
akcijos siautėjimo laiku, tai 
sako: dirbsiu, kiek išgalėda
mas ir ką galėdamas, kad 
piknikas būtų sėkmingas ir 
pavyzdingas.

tikom, ant mūsų laimės, krū
mokšniuose vargstant; sako, 
kad nebus taip bloga: va
žiuokit šita gyvatės uodega, 
rasit kelią po’ dešinei, vėliau 
rasit geresnį po kairei, tai ir 
bus tas, kurio jums reikia.

Piknikas
Atvykę pikniko vieton, ra

dom jau keturis busus, tarp 
kurių ir savo kaimynus ai- 
diečius, kurie mums stalą 
prie savęs saugoja. Tarpe 
šių dviejų stalų gražus me
dis, kur stovi iškaba: Aido 
Choras. Mums čia atsiradus, 
greit ant iškabos sutapo ir 
Sietyno Choras. Tai du ne
atskiriami meno-kultūros ne
šėjai N. Y. ir N. J. valsti
jose. Greit draugė Žukaus
kienė paruošė pietus, o Stan
ley—išsigert. 

/
Prasideda programa. Ga

biai pirmininkauja per gar
siakalbį Waterburio choro 
mokytoja jaunutė gražuolė 
panelė Ulinskaitė. Dainuoja 

į Hartfordo choras, Waterbu
rio, Aidas, ant galo Sietynas. 
Viduryje programos mūsų 
jaunas veikėjas Harry Mit
kus pasako prakalbėlę, kvies
damas jaunimą ir suaugusius 
dalyvauti vasarinėj mokykloj 
—vakacijose, kur jau šiomis 
dienomis yra Worcester, 
Mass. Gražiai jaunuolis kal
bėjo apie šią mokyklą-vakaci- 
jas. Bravo, Harry!

Visi keturi chorai labai 
gražiai - skambiai sudainavo 
po 3-4 daineles įvairaus turi
nio.

Bet veikiausia Aidiečių Pe
tras ir Alekas nusinešė visą 
programos vainiką su savo 
duetu “Ta stora boba Bar
bora—tumb-ba, tum-ba.” .

Oras buvo puikus, nešiltas, 
žmonių daug, gražiai, links
mai laiką praleido. Na, svei
ki, lauksime ateinančių metų 
pikniko. G. Albinas.

Dar viena pričinėlė, tai tin
kamas išgarsinimas, čia vis 
sunkėja tas darbelis. Seniau 
buvo* įprotis įdėti- didesnius 
skelbimus į lietuviškas užei
gas, ir norinti pasiekti 
pikniką tuom pasinaudoda
vo. Dabar lietuviškų už
eigų savininkai vis daugiau 
to vengia, nežinia kodėl. Oro 
bangomis tai jau niekuomet 
mums neteko pasinaudoti. 
Bet tai niekis, kaip noras yra, 
tai ' ir atsiranda galimybių.

šiemet rengėjai parūpino 
nemažai atviručių, pateikian
čių visus nurodymus. Visi 
Laisvės prieteliai yra prašomi 
įsigyti tų atviručių ir užadre- 
suoti savo pažįstamiems, o tai 
bus didelė pagalba norintiems 
atvykti į tą pikniką. Ten 
atspaustas kelrodis ir kitkas. 
Todėl, kas tik linkite gerų 
pasekmių darbininkiškai 
spaudai, tai kreipkitės pas 
komisijos įgaliotinę drg. A. 
Zalner, 1009 Jackson St., ar
ba pašaukite IIO 3-7226, tai 
bus prakilnus darbas.

Iš tolimesnių kolonijų, ku
rie dar nebuvo ar pamiršo, 
verta įsidomėti šias informa
cijas: Laisvės piknikas įvyks
ta rugsėjo 4 d., Crescent Pic
nic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Važiuodami per Delaware 
upės tiltą,' Camdene, arti or
laivių porto,, sukite po deši
nei Crescent Blvd. (Route 
130). Važiuokit' iki Nichol
son Rd., kur ant vieno kam
po gatvės yra Betty’s Music
al Bar, o ant kito Atlantic 
Gas stotis. Čia pasukite po 
dešinei, ir už vieno bloko, po 
kairei, piknikas.

Iš Philadelphijos busais va
žiuoti galima persikėlus per 
upe Market St. Ferry, paeiti 
biskį po dešinei, paimkite bu- 
są No. 2 su užrašu Gloucester 
Heights, kuris daveš iki pik
niko, o busų važiuos nemažai.

Taigi, iki pasimatymo pik
nike ! * “L.” Prietelis.

šiemet automobilių yra 300,- 
000 daugiau, negu 1948 m. bu-

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

o?

m #,

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Įvyks Sekmadienį

Rugp., 14 August
Programoje Dalyvaus:

VILIJOS CHORAS, iš Waterbury, vad. Gert Ulinskaitės 
LAISVĖS CHORAS, iš Hartfordo, vad. Wilma Hollis 
Kalbės A. BIMBA, Laisvės redaktorius, iš Brooklyno

Pradžia
12-tą Valandą Dieną 

įžanga 25c ? ’

Programa
5 Vai. Po. Pietų

to™

Lietuvių Parke
LIGHTHOUSE GROVE

East Hartford, Conn. 
Busy Stotis 23-čia 
Glastonbury Line

Geras Orkestras Gros Šokiams

STALASDIDELIS GASPADINIŲ
su daugybe rūšių įvairiausių valgių

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

daug automobilių 
iškilmę.

Jie specialiai suorganizavo 
važiavimui i šią

Kvicčiaime visus dalyvauti šiame 
laisvę ginančiąją

piknike ir paremti mūsų
spaudą*

Pikniko Rengimo Komisija. '

j*

ANTANAS BIMBA

WATERBURIO V ILIJOS CHORAS .



DETROITO ŽINIOS
CIVIL RIGHTS KONGRESAS

•Jau ir rugpjūtis. 21 dieną 
rugpjūčio (Aug.) atsibus Ci
vilių Teisių Kongreso pikni
kas, Budkas Picnic Grounds.

Kadangi visas šio pikniko 
pelnas eis apgynimui tų 12- 
kos teisiamųjų New Yorke, 
tai mūsų Detroito lietuviai ne
turėtų pasilikti nuo kitų tau
tų su dalyvavimu šiame pik
nike.

Pakol kas, rezultatai tik 
♦ matomi iš darbuotojų West 

Sides, o pagarsėjusios East 
Sides dar neteko girdėti, kiek 
jie pardavė tikietų.

Šiame klausime West Sidė 
iššaukia East Sidę j dvikovą.

East Sides veikėjai, nejau
gi pasiduosite West Sidei? 
Dar laiko yra. Manau, kad 
jie pareikalaus bilietų iš cen- 
tralinės buveinės, o ji randasi 
140 Cadilac Square, Room 
424, arba telefonu galima pa
šaukti — CA. 6278.

Beje, prie didelio pikniko 
reikia ir daug tokių, kurie 
apsiimtų piknike padirbėti.

v Lietuviai turėtų pašaukti te
lefonu J. Dantą ir pranešti 
jam, kas apsiima padirbėti 
piknike. Jo telefonas: TE-
4- 2698.

★
Kreipiama atyda visų pi

liečių klausime Bill S-2311. 
Teisių sub-komitetas užgyrė 
pataisytą Mundt Bilių.

Šis bilius yra dar pavojin
gesnis, negu kad buvo Mundt- 
Nixon Bilius.

Faktinai, šis naujas bilius
5- 2311, turėdamas visą pama

tą senojo Mundt Biliaus, liko
si pataisytas taip, kad admi
nistracija turės galią panai
kinti organizacijas, su kurių 
mintimis ji nesutinka, ir pą- 
dėti tokių organizacijų narius 
ant persekiojimo.

Protestuokite prieš šį bilių, 
rašydami Į Senate Judiciary 
Committee, Senator Pat Me- 
Carren, Chairman, Washing
ton, D. C.; taipgi Senatoriui 
H., Ferguson, kuris įeina į ko
mitetą iš Michigan. D.

Iš LLD 52 Kuopos

Outingų liga baisiausiai yra 
prasiplėtus tarpe mūsų kuo
pos narių. Nekurie net pa
miršta ir susirinkimus, nes 
prie ežero, sako, “geriau pi- 
naklį pagrajyti.” Bet taip 
nusigyventi aš ne vėlinu nie
kam.

Buvo nominacijos blankos į 
Centro Valdybos urėdus, nė 
to neatliko. Rodos, buvo su
sirinkimas, tai kiek buvo, 
tiek, nors nominacijas galėjo 
atlikti.

šį mėnesį b,lankos turi būti 
grąžinamos į Centrą su> 25 d.

Jeigu jau nedėldieniai vi
siems nariams neparankūs su
sirinkimams, tai suėjus dau
guma lai nutaria parankesnį 
laiką, bet jau pastoviai ap
leisti susirinkimus, kada esa
ma svarbių dalykų, tai negra
žu. Iš moterų narių labai 
mažai tesimato susirinkimuo
se, o jų yra apie 70 52 kuo
poj. Tai kame dalykas, kad 
į Moterų Pažangos Kliubą

DETROIT, MICH.
Prašome Visų Įsitemyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK 
I 

✓

Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 
mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

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

— ..................................................................—■.------------------------------------■■ ■  ■

. Augusi 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.

jos sueina, bet į LLD 52 kp. 
ne? 1• v

Darau tą pastabą vien dėl 
to, kad teko girdėti iš mote
rų narių, kad “jūs nieko ne
veikiate.’’

Veikimas randasi visur, bet 
reikia ir*- kitų narių, kad jį 
padaryti didesniu. Tada ir 
bus apčiuopiama. O veikimui 
dirva plati. Tik daugiau rei
kia veikėjų. .

Esu išrinktas kuopos kores
pondentu, ir jau teko girdėti 
per susirinkimą, kad nieko 
nerašau apie kuopos veikimą. 
Bet ne mano kaltė tame. Pa
matysiu gerus žygius, gerus 
tarimus, bus kuoplačiausiai 
aprašyta. i

Kadangi neturėjau ką rašy
ti apie gerąją pusę, tai kad 
negaučiau pipirų už nerašy
mą, parašiau nors apie mūsų 
trūkumus.

Atleiskite.
Korespondentas.

Cleveland, Ohio
P. P. Lietuviu Kliubo Nariams

Progresyvių Partijos Lietu
vių Kliubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, rug
pjūčio 11 d., paprastoje vie
toje. šis susirinkimas privalo 
būti skaitlingas, nes yra daug 
dalykėlių aptarimui. Reika
linga prisirengti prie žiemi
nio sezono su kokia nors pra
moga, kad pasidarius nors 
kiek įeigų. Jeigu jau kliubas 
vienas negalėtų surengti tin
kamo parengimo, tai yra pro
ga prisidėti prie LLD 15-tos 
apskrities, kuri jau rengiasi 
prie parengimo svetainėje, 
kaip tik oras pasidarys vė
sesnis.

Čia būtų vietoje pastaba 
ne vien eiliniams kliubo na
riams, bet ir valdybai už ne
atsilankymą į susirinkimus. 
Nejaugi mes dar nepajėgia
me suprasti Progresyvių Par
tijos rolės šių dienų Ameri
kos žmonių gyvenime! Jau 
visiems turėtų būti žinoma, 
kaip Progresyvių Partija su 
Henry A. Wallace priešaky
je, labai daug veikia prieš re
akcijos įsigalėjimą Jungtinėse 
Valstijose, už taiką ir už pa
prasto žmogaus civilius ir pi
lietinius reikalus. O tą su
prasdami mes privalome tu
rėti už garbę prigulėdami 
prie. Progresyvių Partijos ir 
veikdami kartu su visais A- 
merikos progresyviais žmonė
mis. L N. S.

Houston mieste, Texas, be
darbių skaičius jau siekia 17,- 
200 ir vis didėja.

PRANEŠIMAI
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 į Centro Komitetą kan
didatų.—H. Ž., Kp. Seku. (180-181)

rochešterTn. y.
Pikniką rengia ęedemino Drau

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

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

/ Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

'Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
■Tel. Virginia 7-4499

Waterbury, Conn.
Dainų Dienai Praėjus1

Ši diena bus ilgoj atminty
je, mat, viena, kad oras, taip 
ilgai kaitinęs, šutinęs, pasi
keitė, atvėso, šutnumas dingo, 
o antra—nagi, čia va ta metinė 
dainų šventė, tai visi dailės 
mylėtojai traukė į Lietuvių 
Parką. Kurie anksti pribuvo, 
tiem buvo gražios vietos par
ke pasistatyti mašinas, bet 
vėlybesniem vietos pritrūko. 
Kai kurie,negalėdami įvažiuot 
į parką, gal apsisuko ir nu
važiavo savais keliais. Prisi- 
pildžius parke vietai, statėsi 
mašinas pakelėj, taip toli ma
šinom nusitiesė pasistatymas, 
kad prasti ukvatniųkai pae- 
jėt atgal į parką nekaip jau
tėsi. Bet pakelė gerokai bu
vo nustatyta mašinomis.

Kadangi publikos buvo ga
nėtinai, tai buvo ir entuzias
tiška, malonaus nusiteikimo. 
Matėsi, kaip vieni kitus my
lėjo ir su tolimais svečiais, 
pažįstamais kalbėjosi. O to
limesnių svečių juk netrūko, 
todėl,kad buvo Aido Choras ir 
graži grupė su jais iš Brook- 
lyno, gi Sietyno Choras su> sa
vais draugais iš Newarko.

Matėsi ir kur kas tolimesnių 
svečių, tai iš Pittston, Pa., A. 
Valinčius, fotografistas, ir su 
juomi J. Grušeliūnas. Iš 
Worcester, Mass., J. Skliutas, 
Janulienė, Pilkauskai, vienas 
jaunuolis, o gal kas ir dau
giau.

Mūsų pačių plačios apie- 
linkės graži atstovybė daly
vavo šioje dainų dienojo. 
Ypač Bridgeport©, New Ra
velio draugams tenka pagar
ba už atvežimą žmonių bu- 
sais. Čia matėsi keli ir nau
jakuriai lietuviai, atvykę iš 
Vokietijos. Kaip jiem pir
mu kart dalyvaujant mūs 
dainų dienoje patiko, sunku 
spręsti, nes toko truputį kal
bėtis tik su vienu—savo gimi
naičiu.

Bruklyniečiąi su newarkie- 
čiais, kitaip sakant, Aidas su 
Sietynu, užėmė parke ilgą 
stalą ir vaišinosi, linksminosi 
visą dieną, kartais prisitrauk
dami vieną kitą pašalietį. O 
d. Grabauskas buvo jų bar- 
tenderys, gražiai savo grupei 
pasitarnaudamas.

Velička, Kapickas tik sveiki
nos su pažįstamaisiais water- 
buriečiais ir kitais seniai ma
tytais draugais, neatsitikdama 
ir Jeskevičiūtė ir kiti. Jau
nesnieji, aišku, buvo užimti 
prie muzikos, sukinėjosi įgy
dami naujų pažinčių.

Trumpai teko pasikalbėti su 
Aido Choro pirmininke Ami- 
lia Burba, su choro vedėju G. 
Kazakevičium, o su .Sietyno 
Choro vedėju' W. Žuku tik 
rankas paspaudėme ir viskas. 
Norėjosi susitikti su meno 
angliško skyriaus vedėja M. 
Stensler, bet nepasitaikė toji 
proga. Na, tai kitu kartu.

Tik dąinų programai užsi
baigus, pribuvo iš Bridgepor
to Mureikienės duktė su žen
tu. Jie atvežė glėbį gėlių ir 
padalinėjo dainininkams, šis 
surprizas tikrai sukėlė nepa
prastą entuziazmą, ypač tar
pe jaunimo. Vis kas mors 
tokio naujo, nesitikėtino, ne
paprasto.

Apie programą tiek šiuo 
syk galima pasakyt, kad LMS 
trečios apskrities visi keturi 
chorai ėmė dalyvumą dainavi
me. . Programos tvarkdarys 
buvo Vilijos Choro vedėja G. 
Ulinskaitė, waterburiete. Vi
si chorai gražiai dainavo, 
priedan Grabauskas su Velič
ka, duetu, gražiai prijuokino 
klausytojus savo komiška dai
nuška, kuriai visa publika 
garsiai dainuodama pritarė. 
Apie dainas palieku patiems 
menininkams parašyti. Pro
tarpyje Harry Mitkus iš New
ark, N. J., pakalbėjo apie 
LMS būsimą atostoginę mo
kyklą Worcesteryj ir primi
nė, jug LMS 3-čios apskrities 
komitetas išleidinės bulętiną 
savo vienetų nariams ir toms 
organizacijoms, kurios yra 
prisidėjusios su metine duo
kle, dar paragindamas tverti 
naujus chorus ten, kur’jų ne-

1

KRISLAI

CHARLES J. ROMAN

Laidotuvių Direktorius
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Tel. EVergreen 8-9770

pa- 
apie

Komercinėje 
mokslininkai”

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5045

spaudoje 
diskusuoja

Telefonas
EVergreen 4-9407

Juk tokią nesąmonę šiuo
se laikuose gali laikraštyje 
skelbti tik daktaras, kuriam 
tikbai reikia gydytis.

NewyorKiecius tebekaitina. 
Pirmadienį vėl buvo 92.8 ši
limos popietį ir nuo ryto veik 
iki vidurnakčio išbuvo aukš
čiau 80 laipsnių.

ti i 
mo. 
tyt

Bet jeigu norime ne 
naikinti, bet . tik

tos bombos tikslas 
i “priešo” fabrikus,

ap-
Todėl chorų 

G.' Ulinskaitė 
Waterburio, G.

Chorą, Hart-

BECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

khi CIO va- 
kūnu atsida- 

ir Truma-

Chora,V 7

Laisvės
G. Kazakevičius Aido
Brooklyno, W. Žukas

bomba, mesta ant 
gali nušluoti viską 
ketvirtainių mylių

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. *

ja. Mokėdavo 
reakcijonierius..

Bet šiandien, 
d ai su dūšia ir 
v ė demokratams
nui, PAC pavojingai apsirgo 
džiova.

Netikus politika naikina or
ganizacijas. New Yorke, sakoma, esamą 

falšyvų ir šimtadolerinių 
banknotų, ne tik dešimkių ir 
dvidešimkių.

Savo laikais CIO Politinės 
Veiklos Komitetas (PAC: 
Political Action Committee) 
buvo labai veikli organizaci- 

gerai kovoti

Manager

JOHN A. PAULEY,
Licensed Undertaker

sporto iš- 
kaimo vietovėse, 

kolektyviniuose 
suorganizuota 109

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas 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

■ a .T. >T. a .T. J* Jama JamabL a a•p VTW Y!w —a* “ T. TP "

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

siranda, ir kitas nqeno, kaip 
dramos, grupes ir t. p.

šios dainų dienos, 31 d. 
liepos, dainavimas buvo kaip 
ir lenktynės tarpe visų 
skrities chorų, 
vedėjai, kaip 
Vilijos 
Galen 
fordo, 
Chorą,
Sietyno Chorą, Newark, mokė 
kuogeriausia! Kurie atsižy
mėjo gražiau, ne man spręst.

Waterburiečių komisijai, 
aišku, buvo sunkaus darbo 
prirengti šią dainų dieną — 
pikniką, o dar daugiau prisi
ėjo jame padirbėti, kuomet 
mes, svečiai, taip sau liuoso- 
mis rankomis sukinėjomės po 
parką ir šnekučiavomės su 
pažįstamais ir visais priete- 
liais bei menininkais.

Kitais metais, jei bus ren
giama kita dainų diena ir 
šioje, vietoje, menininkai turi 
įnešt ką nors naujesnio, įdo
mesnio no vien į programą, 
bet per visą dieną, kad la
biau' užinteresuoti ir patrauk- 

tokį pokylį daug jauni- 
Neužmirškit tą pasvars- 

savo posėdžiuose.
Meno Draugas.

Tąsa nuo 1 p.)
Iš virš dviejų zbilijonų 

šaulio gyventojų, tik 
300,000,000 yra katalikų,
klausančių Vatikane sėdinčio 
popiežiaus. Vadinasi, dau^ 
•giau kaip penki šeštadaliai 
žmonių, kurie Kristaus ne
pripažįsta, yra amžinai pra
keikti !

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Statybinės Medžiagos 
Naujoms Statyboms

Lietuvos respublikos staty
binių medžiagų pramonės 
Įmonės sėkmingai įvykdo ga
mybinį planą. Jos jau viršum 
plano pagamino per milijoną 
plytų bei čerpių naujiems gy
venamiems namams ir pramo
ninėms įmonėms statyti.

Stambiausioj i Pabalti j y.į e 
plytų ir čerpių gamykla “Pa
lemonas” (Kauno apskritis) 
ėmė dirbti ištisa para. įmo
nė yra visiškai, elektrifikuo
ta, molio kasimas bei plytų 
piaustymas mechanizuoti.

šiemet plytų ir čerpių ga
myba respublikoje padidės 
vienu trečdaliu

Atėjus vasaros sezonui, vi
suose stadijonuose bei sporto 
aikštelėse užvirė sportinis gy
venimas. Lietuvos futbolinin
kai, gimnastai ir krepšininkai 
jau turėjo pirmuosius susiti
kimus. Lietuvos TSR futbolo 
pirmenybėse jau įvyko susi
tikimai Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžy
je — iš viso 17 respublikos 
miestų. šių metų sporto se
zone bus daug įdomių kūno 
kultūros kolektyvii susitikimų 
ir rungtynių.

Birželio mėnesį įvyko moks
leivių spartakijada. Joje da
lyvavo dešimtys tūkstančių 
moksleivių. Pirmą kartą Lie
tuvoje šiemet organizuojamos 
kaimo ir studentų jaunimo 
spartakijados.

Ypatingai didelis dėmesys 
šiemet skiriamas 
vystymui 
Lietuvos 
ūkiuose 
sporto kolektyvai.

Respublikoje pravedamas 
paprasčiausių sportinių įren
gimų statybos kolektyviniuo
se ūkiuose mėnuo. Laike to 
mėpesio daugelyje' respublikos 
apskričių bus įrengtos spor
to aikštelės kiekviename vals
čiuje.

Sporto darbui organizuoti 
kaime į kolektyvinius ūkius 
siunčiami sporto meistrai ir 
Kūno Kultūros Instituto stu
dentų brigados. Penkiuose 
miestuose organizuojami in
struktorių - visuomenininkų 
kursai kaimo kolektyvams.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

atominės bombos ateitį. Vįe- 
ni sako, kad ji turi būti to
bulinama ir didinama iki vie
nos užteks nušlavimui pusės 
vidutiniai didelio krašto.

Kiti gi teigią, kad užtenka 
tokios, kokią jau turime. Da
bartinė 
miesto, 
penkių 
plote.

Jeigu 
sunaikinti 
tai tokios bombos pilnai už
tenka, 
fabrikus 
žmones žudyti, tai jos didi
nimui nėra jokių ribų.

Ir taip atvirai ir šaltai dis- 
kusuojaipa, kaip geriau nai
kinti miestus ir milijonais 
žmones žudyti.

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

MATTHEW A, 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IĖ ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

BES. TEL.
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Veteranai Pikietuos 
Foley Square 
Šį Penktadienį

Veteranu organizacijos, ku
rios praėjusį penktadienį siun
tė delegaciją pas teisėją Me
dina prašyti išlaisvinti ne
kaltai, be teismo įkalihtą ve
teraną, bet nebuvo įleisti su 
teisėju pasimatyti, mobilizuo
ja masinę pikieto liniją. Pi
kietuos dėvėdami savo “over
seas” kepures, su visomis de
koracijomis.

Veteranų pikietavimas teis- 
mabu-čio įvyks šį penktadienį 
per pietus, rugpjūčio 12-tą. 
Foley Square randasi ties 
naujuoju teismabučiams pa
statu, arti nuo BMT Cham
bers St. stoties, IRT Lexing
ton Ave. Brooklyn Bridge 
stoties, arba 3rd Ave. Cha
tham Sq. stoties.

Antrojo Pasaulinio Karo 
veteranai, dekoruoti už nuo- 
veikius kare už demokratiją, 
sako, kad praėjusį penktadie
nį jie ‘įsisteigė “civil rights 
beachhead” ant Foley Square 
ir kad pikietas šį penktadienį 
bus tęsinys jų kovos už iš
laisvinimą veterano, komunis
to vado Winstono ir kitų dvie
jų jo draugų — Gus Hali ir 
Gilbert Green’o.

Bowlingas 
Kultūriniame Centre

MIXED SUMMER LEAGUE 
BOWLING STANDINGS 

Including games of Aug. 3, 1949.
Won Lost

1. Team No. 3 18 8
2. Team No. 2 16 10
3. Team No. 1 15 11
4. Team No. 5 11 15
5. Team No. 6 9 17
6. Team No. 4 9 17

RESULTS OF GAMES BOWLED 
AUGUST 3, 1949.

Team No. 5 12 3 Totals
M. Grigas 76 91 125 292
Vai. Kazakevich 97 97 97 291
H. Zablackas 96 102 123 321
Tony Navickas 161 161 161 483

Handicap 32 32 32 96
Totals 462 483 538 1483
Won

Team No. 1 1 2

zzz

3 Totals
G. Norkus 156 125 134 4f5
Amelia Burba 101 109 98 308
Joe White 97 145 97 339
Ch. Jankaitis 170 112 120 402

Handicap 35 35 35 105
Totals 559 526 484 1569

Won . ZZZ V zzz

Team No. 2 * 1 2 3 Totals
S. Večkys 155 190 110 455
Blind 81 81 81 243
Alex Nevins 144 167 162 473
Wm. Skodis 92 136 147 375

Handicap 39 39 39 117
Totals 511 613 539 1663

Won

Team No. 4 1

zzz

2

zzz

3 Totals
Use Bimba 101 101 101 303
H. Yeskevich 121 98 114 333
Grace Guido 111 65 85 261
G. Sadauskas 165 165 165 495

Handicap 30 30 30 90
Totals 528 459 495 1482

Won

Team No. 6

zzz

1 2 3 Totals
V. Žilinskas 102 105' 94 301
Adele Grannas 83 86 119 288
Sh. Sipowitz 162 101 113 376
Geo. Prentis 181 114 167 462

Handicap 2 2 2 6
Totals 530 406 495 1433

Won

Team No. 3 1 2

•

3 Totals
V. Gogas 96 96 , 78 270
Pop Navickas 104 101 104 312
Mary Dobinas 156 121 136 413
Al Dobinas 212 162 171 545

Handicap 18 18 18 54
Totals 586 501 507 1594

Won zzz zzz zzz

INDIVIDUAL AVERAGES
1. Gene Sadauskas 165

. Y Tony Navickas 161
3. George Prentis 159
4. Al Dobinas 154
5. Alex Nevins 143
6. George Norkus 135
7. V. Žilinskas , 131
8. Chas. Jankaitis 129

'• 9. Mary Dobinas 121
10. Wm. Skodis 120
11. S. Večkys 118
12. Helen Yeskevich 117
13. Chas. Sipowitz 115
14. Helen Zablackas 107
15. V. Gogas 106
16. Joe White 107
17. Pop Navickas 104
18. Use Bimba -101
19. M. Grigas 99
20: Valerie Kazakevich 97
21. Amelia Burba 97
22. Adele Grannas 89
23. Grace Guido 80

♦ ____ _____

ALDLD 2-ros Apskrities
Kuopų ir Narių Atydai!

Tie nariai, kurie buvote pa
ėmę platinti dovanų bilietu
kus dėl gegužės 22 d., 1949, 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
niko, Linden, N. J., kuris ne
įvyko dėl lietaus, malonėkite 
visus tuos bilietukus grąžinti

Miesto Valdininkai Užgiria 
Rend^i Kėlimą

Ne visai tais žodžiais, bet 
užsimiršimu net paminėti 
bent kokį protestą prieš kė
limą miesto gyventojams ren- 
dų, miesto majoras O’Dwyer, 
Miesto Tarybos didžiumos va
das Sharkey ir kiti Tamma- 
nės valios prisilaikantieji val
dininkai ir miestui įstatymų 
leidėjai, taipgi tų įstatų vyk
dytojai, užgiria kėlimą ren- 
dų iki 15 nuošimčių.

Už tai jie visai nei nesitei- 
sina. Tačiau, kad gyvento
jai jų nepabartų, juos, nesu
draustų nebebalsavimu už 
juos ateinančiuose rinkimuo
se, jie pasistatė didžiausiais 
rendauninkų geradariais. Jie 
reikalausią įstatymo, kuris ne
leistų kelti rendas aukščiau 
15-kos nuošimčių, jeigu...— 
Jeigu savininkui nėra didelių 
sunkumų.

Demokratų Nominalai Susirūpinę 
Rinkimais, Nori ALP Užgyrimo

Demokratų nominalai įvai
rioms valdvietėms* ir New 
Yorko Miesto Tarybon miesto 
atskirose susiedijose susirūpi
nę, kad jie nesiliktų tiktai 
nominuotais, užleidusiais vie
tą kitiems. Daugelis iš jų 
norėtų gauti Amerikos Dar
bo Partijos užgyrimą kaipo 
garantiją, kad jie bus iš
rinkti. Tačiau tam jie turi 
gauti tammaniečių demokra
tų kontroliuojamų distriktų 
lyderių užgyrimą, arba juos 
nutvos nuo baloto.

Daugelyje miesto sekcijų 
demokratai kandidatai jau iš 
anksto nuonato, kad jie nega
lėtų tapti išrinktais be darbie- 
čių užgyrimo. Tūlose vietose 
jie net atmetę liberalų par
tijos pasisiūlymus talkon, kad 
tiktai gauti] American Labor 
Party užgyrimą.

Brooklyne keli distriktų ly
deriai prašę iš Brooklyn© pre
zidento John Cashmore tokio 
leidimo veikti išvien su dar- 
biečiais, bet Cashmore to ne
leidęs. Tačiau tūlų distriktų 
lyderiai veiksią glaudžiuose 
santykiuose su ALP, nežiūrint 
neleidimo.

Tūkstančiai Pasirašo 
Peticiją už Davisą

New Yorko ' Harleme gale 
praėjusios savaitės pradėjo 
rinkti parašus uždėjimui ant 
baloto iš naujo išrinkti į Mies
to Tarybą kaunsilmaną Ben
jamin J. Davis, komunistą, 
vieną iš dabar teisiamųjų ant 
Foley Square . Trimis dieno
mis surinkta 6,000 parašų. 
Yra nusistatę surinkti 15,000 
parašų iki rugsėjo 15-tos.

Rinkime- parašų dalyvavo^ 
tūkstantis savanorių, eidami 
po namus porose. Vietos ko
munistai sako, jog atsiekta 
rekordas gavime parašų tokiu 
trumpu laikotarpių.

Queensboro Tiltas, baigiąs 
sudėvėti prieš 10 metų jam 
uždėtąjį aprėdą, gauna nau
ją — permaliavojamas. Jam 
sunaudosią 30,000 galionų 
maliavų. Jei nuolat prie jo 
dirbtų šimtas maliorių, dar
bas užtruktų ‘ dvejus metus. 

d. Lideikienei, ALDLD 2-ros 
Apskrities sekretorei,. Laisvės 
piknike šį sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., Linden, N. J. 
Čia įvyks ir tų dovanų pada
linimas.

A. GILMANAS,
LDLD 2 Apskr. Pirm.

Tas jeigu ir bus ta skylė, 
per kurią išlįs kiekvienas ban
kas ir apdraudų firma, tu
rintieji milijonų vertės neju- 
domo turto, lupantieji iš gy
ventojų aukštas rendas už ne
prižiūrėtus, nemaliavotus, ne
taisytus apartmentus. Firmos 
visuomet gali parodyti turin
čios didelių sunkumų. Jos 
gali net subankrutuoti ir iš 
bankroto išeiti turtingesnėmis.

Valdininkų kaltinti negali
ma — 15 nuošimčių savo 
rendos pridėti jiems visai nie
kis — jie pasikėlė sau algas 
tūkstantėliu kitu. Kas kita 
eiliniam žmogeliui, kurių la
bai retas gavo algos pakėli
mą ir labai didelis nuošimtis 
gavo algos numušimą — jeigu 
ne tiesioginį, tai trumpesniais 
darbo sezonais, arba visuoti
nu nedarbu. T—as.

Tūlas buvęs Cashmorės uo
lus rėmėjas paskaitė jo nusi
statymą “paiku1 ir saužudin- 
gu.” Jis sako, kad toks nu
sistatymas “neišvengiamai 
ves mūsų partiją prie skubaus 
nykimo kas liečia jos įtaką 
nepriklausomuose, progresy
viuose balsuotojuose.”

Ar toks nusistatymas yra 
griežtai paties Cashmorės, 
sunku tikrinti. Jis ima savo 
įsakymus nuo valscijinio de
mokratų partijos- pirmininko 
Paul Fitzpatrick, kuris, anot 
lietuvių patarlės, “geriau su
sileistų, bet nenusileistų” pro- 
gresyviams, ypač darbiečiams, 
kurie atstovauja mases unijis- 
tų ir kitų darbo žmonių.

Amerikos Darbo Partija, 
visuomet kooperavusi su kito
mis partijomis ten, kur ben
dri kandidatai reikštų nors 
šiokius tokius laimėjimus pro- 
gresyviškesniesiems kandida
tams, nežiūrint, kurios jie bū
tų partijos, sutinkanti -su tais 
prielankiais demokratų kan
didatais derėtis dėl progra
mos, kandidatų ir bendros 
rinkimų kampanijos.

Ir Vyksta ir Nevyksta
Dr. . A. Petriką rašo iš 

Adirondacks kalnynų, kur jis 
su žmona Margareta leidžia 
atostogas:

“Gyvenimas kalnuose slen
ka ramiai ir smagiai. Oras 
puikus, sausas, vėsus, o nak
tys net ir gana vėsokos.

“Bandžiau grybauti bei 
uogauti, bet dėl sausros tų 
gamtos skanėsių veik nėra. 
Bandžiau ir žuvauti, bet pir
mas bandymas buvo nevykęs. 
Mat, jei nori žuvį sugauti, tai 
reikia būt gudresniam už ją. 
Šį kartą žuvis buvo gudresnė 
už žūki autoj ą.

“Pasimatysime š. mėn. 15 
d.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

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

, (180-181)

Brcoklyniečiai Aktyviai 
Panaujina 12-kos 
Vadų Gynimą

Šio ketvirtadienio vakarą, 
rugpjūčio 11-tą, Livingston 
Manor, Brooklyn© Borough 
Hall sekcijoje (centralinėje) 
šaukiamas masinis mitingas 
nuodugniai išsiaiškinti 12-kos 
teisiamųjų darbininkų vadų 
komunistų bylos padėtį. Aiš
ku, šiame susirinkime bus pa
naujinta ir tų teisiamųjų gy
nimo kampanija.

Pasitars, kaip tą kampani
ją gilinti ir plėsti, kaip ją 
daugiau paremti moraliai ir 
pinigiškai. Kaip greičiau iš
laisvinti veteraną Winstona 
ir kitus du jo draugus, kurie 
be prasikaltimo, be teismo, 
teisėjo Medina diktatoriško 
užsispyrimo dėlei tapo įka
linti.

Nėra lengva 'šiuo karščių 
sezonu išsėdėti normališkame 
darbe, nei malonu sėdėti mi
tinguose po darbo. Tačiau, 
kuomet prisimeni darbininkų 
vadų padėtį, jų didvyrišką’ 
ryžtingumą bylą laimėti, mū
sų užduotis lengva. Nežiū
rint tų teisme kas dieną už
gauliojimų, neteisingų jiems 
užmetinėjimų, neleidimų pa
sakyti teisybę, o paskiau., po 
teroro dienos, praleisti naktis 
tvankiose kalėjimo celėse, jie 
laikosi savo idėjų, laisvės idė
jų. Mūsų pareigėlė pabūti su 
draugais mitinge, prisidėti pa
gal išgalę pinigiškai prie by
los laimėjimo, yra tik sma
giu pobūviu, palyginus su 
teisiamųjų didžia užduotimi.

I

Lietuviai nėra išskirti nuo 
tos garbingos pareigėlės. Pra
šomi sukelti $1,000 ir tikima
si, jog garbingai tą išpildys.. 
Lietuvių organizacijos prašo
mos jau į šį mitingą, rugpjū

čio- 11-tą, Livingston Manor, 
varde savo organizacijos at
nešti pradžiai $200. Kas tuos 
pinigus priima, lietuviams jau 
žinoma iš pirmesnių kampa
nijų. Jie pasistengs, kad lie
tuvių organizacija nesiliktų 
užpakalyje to svarbaus ir 
skubaus darbo. L. K. N.

Kandidatai Kalbės 
Ispanu Mitinge

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio ir Ewart Guinier, A- 
merikos Darbo Partijos kan
didatai 'į miesto majorą ir į 
Manhattan prezidentą, šio 
ketvirtadienio vakarą kalbės 
ispanų darbininkų klubo 
(Club Obrero Espanol) su
rengtame masiniame rinkimų 
reikalams aiškinti mitinge, 
1490 Madišon Ave., New 
Yorke.

xx><xxx><xxxx>ooo<xxxxxxx>ooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu 1 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 9-8215

oooooooooooooooooooooooooo

Pakliuvęs Bėdon už 
“Bandymą Neišbudinti”

Newyorkiete Mrs. Merit iš- 
budusi anksti rytą sekmadie
nį pamačiusi svetimą vyriškį 
rausiantis po jos drabužių šė
pą. Ji visu balsu riktelėjusi. 
Tas išbudino vyrą ir vaiką. 
Tačiau jie nespėję vagį gau
dyti, tik matę jau bėgantį 
laiptais žemyn.

Nenorėdami nuogi vytis, 
vienas stebėjęs duris, kitas 
gaisrinius laiptus, o jinai pa
šaukusi policiją. Iki policijai 
pribūnant jie vis dar nematę 
vyriškio išeinant iš namo per 
duris nei per laiptus, tad po
licija krėtė butus.

žemesniajame bute, tiesiai 
po apkraustytaisiais Meritais, 
policija radusi Frank Flynn, 
22 metų, su trimis kostiumais, 
bet basą. Klausinėjamas, kur 
jo batap jis sakęsis nusiavęs 
juos subvėje, nes spaudę ko
jas. Tačiąu policija atradusi 
jam tinkančius batus Meritų 
bute. Flynną areštavo, nes 
nusprendė, kad jis tikrai tame 
bute buvęs ir nusiavęs tikslu 
Meritus neišbudinti.

Sakoma, Flynn tik prieš 5 
savaites buvęs paleistas iš 
“pataisų” įstaigos. Matomai, 
gerai buvęs “pataisytas.”

Sykiu areštavo ir savininką 
to buto, kuriame rado Flynną. 
Buto savininką John Santana 
kaltina priėmime vogtų daik
tų. Taipgi areštavo bute ras
tą svetimą 16 metų berniuką.

Edward Bielaski, būdamas 
bedarbiu, neįsivaizdavęs, kad 
dar ir pas jį kas nors užeitų i 
turto ieškoti, tad iš karto 
nekreipęs domės į šunies lo
jimą. Tačiau tam vis neper- 
stojant, sumanęs atsikelti, pa
tyrinėti. Pamatęs išbėgantį iš 
buto svetimą asmenį, jis sė
dęs mašinon, pasivijęs, pa
gavęs ir areštuodinęs.

REIKALAVIMAI
Reikalingos atrinkėjos prie vilnų 

ir skudurų. Pageidaujama patyru
sios. Valandos nuo 8 iki 4:30. 5 die
nų savaite. Nuolatiniis darbas. 
Kreipkitės pas J. Eisenberg, Inc., 
173 Hudson St., New Yd*rk City.

(181-183)

REIKALINGI KAMBARIAI
Du senyvi žmonės įieško kamba

rių, apšildomų arba ir ne, neapart- 
mentiniame name. Pageidaujama 
nuo 3-jų ir daugiau kambarių. Kas 
turite, malonėkite pranešti sekamu 
antrašu: > ' '

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

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ruoškitės Dalyvauti
PRANEŠIMAS LIETUVIU NAMO KORPORACIJOS 
ŠĖRININKAMS IR KULTŪRINIO CENTRO RĖMĖJAMS 

1 <
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 Ave., Richmond Hill. Susirinkiman kviečia
mi Lietuviu Namo Korporacijos šėrininkai ir Kultūrinio Cen
tro rėmėjai Brooklyn© 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.

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

Areštavo Skleidėją 
Falšyvą Dešimtinių

Bronxe areštuotas Salvato
re DiMari, barberys, kaltini
mu, kad jis skleidęs falšyvas 
dešimtines. Jį sugaudino tū
la kasininkė, pas kurią jis, 
pirkdamas cigarečių pakelį, 
mokėjęs dešimtine. Jai paste
bėjus, kad $10 falšyva, jis 
išbėgęs iš įstaigos ir sėdęs į 
auto, bet ji spėjusi jį pasekti 
iki durų ir užsirašyti auto nu
merį.

Policijai jį pasekus ir iš
krėtus, rasta pas jį dar viena 
falšyva dešimtinė if apie $200 
nefalšyvų pinigų, daugiausia 
$1 banknotų. Iš to spėja, kad 
jis pirm to buvęs iškaitai ioj ęs 
pluoštą falšyvų.

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 įstaiga ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

Petras Kapiskas
' PALAIKO

BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

71TDD*Q D A D 411 GRAND STREET 
/jlJi r O DAn BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

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 t

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 10, 1949

Amerik. Darbo Partija 
Užveda Protestą 
Prieš Pakeltą Ferą

Amerikos Darbo Partija 
New Yorke nutarė išbandyti 
įstatymiškumą New Yorko 
Public Service Komisijos lei
dimo pakelti buso fėrą iki 8 
centų. Partijos paskirtas as
muo pasiųstas važiuoti busu, 
bet mokėti tik 7 centų fėrą, 
ne, 8 centus. Komisijai tuo
met teks jį kaltinti prasižen- 
giml įstatymui, bet ALP nu
rodinės, jog tai neįątatymiš- 
ka, nes niekas neišleido įsta
tymo kelti busų fėrą.

Naujasis pakėlimas fėro 
įgalintas ir jau vykinamas 
Manhattane ir Bronxe prade
dant rugpjūčio 8-tą.

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A? Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

‘ pi— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TELEVISION




