
Kodėl bėga?
Ar suskils bažnyčia? 
Stebuklai ir stebukladariai. 
“Mylėkite” Angliją. 
Protesto teisė.

Rašo A. BIMBA

Vienas redaktorius stebisi, 
kodėl tiek daug Europos žmo
nių norėtų patekti Amerikon. 
Iš tiesų, jeigu Amerikos durys 
būtų visiems atidarytos, tai 
keli desėtkai milijonų euro
piečių užplūstų šį kraštą.

Tam žmogui atrodo, kad tai 
nuopelnas Amerikos kapital
izmo. Jis esąs sužavėjęs vi
są pasaulį. Jame gyventi vi
siems esą geriausia.

★ ★ ★
Bėda su tuo žmogum tame, 

kad jis nieko nenusimano 
apie karus. Panašiai sampro
tauja daugelis ir amerikiečių, 
žiūrėkite, sako, kokia mūsų 
santvarka puiki! Visiems ji 
patinka!

★ ★ ★
Du baisūs karai nusiaubė 

Europos laukus ir miestus. Du 
karai bėgiu vienos kartos be
veik viską sunaikino. O per 
abudu karu Jungtinės Valsty
bės turėjo puikiausią rugia
pjūtę.

Vargas Europoje po šio ka
ro labai didelis. Savo aki
mis nemačiusiam karo nunio
kotų kraštų ir išvargintų žmo
nių, sunku tikėti, kaip vargs
ta Europos žmonės.

O pavojingiausia yra tas, 
kad tie patys trumparegiški 
mūsų reakcjjonieriai sapnuo
ja, jog ir naujas atominis ka
ras atneštų šiam kraštui tik 
dar vieną rugiapiūtę. Mano, 
jog ir vėl tik mums turtai 
kiltų, o europiečiai vėl desėt- 
kais milijonų dėl mūsų mir
tų !

★ ★ ★
Vieną klaidą popiežius jau 

padarė. Jis manė, kad jo iš
leista ekskomunikacija prieš 
pažangiuosius katalikus jam 
labai pigiai atseis. Apsiriko. 
Nei komunistai, nei su jais 
dirbą pažangūs katalikai ne
išsigando. Rezultatas: jau 
keliamas klausimas apie ka
talikų bažnyčios skilimą. La
bai galimas daiktas, kad ry
tinės Europos katalikai atsi- 
mes nuo Vatikano. Taip at
siskirtu Lenkijos, Lietuvos, 
Vengrijos, rytinės Vokietijos 
katalikai.

Ar pamatęs skilimo pavojų 
popiežius “susipras” ir pra
keikimą atšauks?' Tai irgi 
klausimas, kurį europiečiai ' 
diskusuoja.

★ ★ ★
Jeigu katalikų bažnyčios 

dvasininkai puikiai moka da
ryti “stebuklus,” tai kodėl 
ortodoksu kunigai bei popai 
negali tokiu pat bizniu užsi
imti? Taip jie pagalvojo ir 
taip padarė Varšavoje. Pa
leido gandus, kad ašaromis 
staiga apsipylė kokia ten sta
tula arba koks ten paveikslas, 
žmonės buvo šaukiami pama
tyti tą stebūkla.

Bet čia kunigus ištiko ne
laimė ir visą bizni sugadino. 
Demokratinė valdžia juos pa
ėmė nagan ir “stebuklus” iš 
jų iškratė.

Ji pasakėMelstis galite, 
bet tikinčiuosius apagddinėti 
nevalia! Ir taip tos stebu
klingos ašaros nepavirto kuu 
nigams neišsemiamu įplaukų 
šaltiniu.

Kaip protinga žmonėms tu
rėti protingą valdžią!

Belgijos menševikų oraku
las Spaak kreipiasi į Mar
shall© Plano kraštų valdovus 
ir maldauja juos 'neerzinti 
Anglijos. Jis sako, kad kri
tikavimas Anglijos valdžios 
gadina visą muziką. Visi 
Angliją turi mylėti, o ne ko- 
lioti.

Ret ar tie. kurie Anglijos 
mylėti nenori, išgirs Spaako 
balsą? Labai abejotina .

Tąsa 5-tam pusi.
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Naujas, Nepartinis Komitetas 
Gins Komunistę Partijos 
Vadų Pilietines Teises
Nacionaliam Nepartiniam Komitetui Vadovauja Teisėjas 
Norval K. Harris ir Garsusis Artistas P. Robesonas

I ______

New York. — Įsikūrė 
Nacionalis Nepartinis Ko
mitetas Komunistų Vadų 
Teisėms Ginti.

Jie teisiami neva už są
mokslą skelbti, kad reikė
sią nuverst Amerikos val
džią jėga ir prievarta. Tei
sme jie parodė, jog tas kal
tinimas yra FBI šnipukų

Kiny Liaudininkai 
Daro Apsupimo Žygį 
Prieš Kantoną

Hing Kong. — Dvi kinų 
komunistų - liaudininkų ar
mijos grumiasi artyn Kan
tono, laikinosios tautininkų 
sostinės. Liaudininkai užė
mė Hoping miestą, 137 my
lios į šiaur. rytus nuo Kan
tono, o liaudiški partiza
nai atėmė iš tautininkų 
Pingyun miestą, toliau į ry
tus.

Tuo tarpu kiti Liaudies 
Armijos junginiai paėmė 
Jučengą, apie 150 mylių į 
šiaurę nuo Kantono. Nau
jaisiais žygiais liaudininkai 
tręšia iš dvieju pusių suimt 
Kantoną į reples.

Tautininkai stato apsi- 
tvirtinimus Vaiyeunge, tik 
70 mylių nuo Kantono. Jie 
taipgi bijo, kad partizanai 
gal ims Kantoną iš vidaus. 
Liaudiški partizanai jau bu
vo užėmė kelias apskritis 
Kantono apygardoj.

Maskva Smerkia Fašistinę 
Ataką prieš Robesoną

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė:

— Ataka, padaryta prieš 
Paulo Robesono koncertą 
Peekskille, N. Y., yra faši
stinio teroro pavyzdys šian
dien. Toki fašistiniai už
puolimai yra jau paprastas 
dalykas Jungtinėse Valsti
jose.

TASS, oficialė Sovietų ži-

Veteranai Gauna Blankas t
Del Apdraudos Dividendų

Washington.* — Valdinė 
Veteranų Administracija 
rugp. 219 d. pradėjo išsiun- 
tinėt aplikacijos blankas, 
pagal kurias galės gauti at- 
mokėjimų dividendus apsi- 
draudusieji ginkluotų jėgų 
nariai, vyrai ir moterys, 
tarnavusieji karinėse jėgo
se tarp 1940 m. spalio (Oc
tober), 8 ir 1948 m. sausio 
(January) 1 d.

Apšidraudusiųjų yra 16 
milionų. Viso jie gaus $2,- 
800,000,000. Skaičiuojama, 
kad vidujiniai teks po $175 
kiekvienam. Dividendai bus 
mokami visiems dabarti
niams ir buvusiems gink
luotų jėgų' nariams, kurie 
mokėjo apdraudos mokes

išmislas.
Nepartinio Komiteto pir

mininku yra Indianos val
stijos Sullivan apskrities 
teisėjas Norval K. Harris 
ir didysis dainininkas - ar
tistas Paul Robeson. Tarp 
komiteto narių yra čikagie- 
tis kunigas Clarence Par
ker, profesorė Louise Petti
bone Smith, garsusis rašy
tojas Howard Fast, CIO 
Farmų Įrankių Darbininkų 
Unijos pirmininkas Grant 
Oakes ir kiti žymūs pilie
čiai.

Šis komitetas trauks ir 
kitus, religinius ir pilieti
nius vadus kovai už komu
nistų konstitucinių teisių 
apgynimą.'

Komitetas pareiškė, jog 
pats dabartinis teismas 
prieš komunistų vadus yra 
išdavystė prieš Jungtinių 
Valstijų Konstituciją; sa
ko, visi Amerikos žmonės 
privalo pasmerkti tą pasi- 
mojimą, kuris siekia pa
smaugti skirtingas politi
nes nuomones.

Studentai Priešinasi 
Reakcinei Priesaikai

Austin, Tex. — Auga Te
xas Universiteto studentų 
bruzdėjimas prieš reikala
vimą, kad jie prisiektų va
dinamą ištikimybę Ameri
kai, pagal tos valstijos sei
melio nutarimą. , Priesaika 
taip sutaisyta, kadji smer
kia Sovietų Sąjungą, komu
nistus ir kitus kairiuosius.

Daily Texas, didžiausias 
studentų laikraštis, redak
ciniame straipsnyje šaukia 
studentus kovon dėl rau- 
donbaubiškos priesaikos 
panaikinimo.

nių agentūra, padavė Robe- 
sono žodžius:

— Ataka Peekskille yra 
dalis nacionalistų teroro 
prieš negrus ir progresy
vius žmones.

čius bent per 3 menes, lai
kotarpiu nuo 1940 m. spa
lio 8 iki 1948 m. sausio 1 d.

Dividendų išmokėjimai 
prasidės 1950 m. sausyje. 
Aplikacijos blankos tam y- 
ra gaunamos visose pašto 
stotyse, Veteranų Adminis
tracijos raštinėse ir vetera
nų organizacijose.

Dividendai susidarė iš to, 
jog kur kas mažiau apsi- 
draudusiųjų mirė, negu iš 
anksto buvo apskaičiuota; 
todėl liko įmokėjimų per
viršiai.

Mirusiųjų giminėms bei 
kitiems palikuonims taip 
pati bus išmokami dividen
dai, bet jiems nereikės ap
likacijų blankų.

Vėliausios Žinios
Praga. «■— Čechoslovakija susekė naują sąmokslą,, ku

ris siekė per ginkluotą sukilimą nuversti liaudišką če- 
choslovakų valdžią. Teisimas parodė, kad sąmokslininkai 
planavo tą žygį padaryt su vienos vakarinės valstybės 
pagalba (Amerikos ar Anglijos).

6 sąmokslo vadai už tai nusmerkti sušaudyt, o 10 kitų 
nuteisti visa amžių kalėti. i* v

Tokio, Japonija. — šeši japonai tapo nuteisti po 5 me
tus kalėti už tai, kad kritikavo generolą MacArthurą ir 
okupacinę jankių armiją.

Teheran. — Iranas siunčia savo kariuomenę ir tankus 
į Sovietų pasienį. Ta kariuomenė važiuoja šarvuotais 
amerikiniais automobiliais ir džypsais.

Irano valdžia protestuoja, kad sovietiniai kareiviai su
ėmę 11 jos rubežiaus sargų, girdi, “Irano žemėje.”

Amerika neseniai davė tranui $10,000,000 paskolos 
ginklams pirkti iš Jungtinių Valstijų.

London. — Anglijos laikraščiai karštai sveikina prez. 
Trumaną už jo pasakytą kalbą Amerikonų Legiono (ve
teranų) suvažiavime Philadelphijoj.

Trumanas philadelphiškėje* savo kalboje pasižadėjo 
draugiškai su Anglija bendradarbiauti ir padėti jai iš
bristi iš piniginio krizio. Anglijos politikai todėl tikisi 
daugiau dolerių iš Amerikos;

Trumanas taipgi kvietė amerikonus eiti su savo ka
pitalu į biznius Anglijoj ir anglų imperijos dalyse.

Washington. — Trys admirolai slaptai tyrinės įtari
mus, kad pdr visų ginkluotų jėgų sekretoriaus Louiso 
Johnsono pasidarbavimą buvo užsakyta keli tuzinai 
daugiau didžiųjų bombanešių B-36, negu pirmiau nutar
ta.

Šie bombanešiai užsakyti Consolidated Vultee kompa
nijai, kurios direktorius L. Johnsonas buvo pirma, negu 
tapo paskirtas ginkluotų jėgų galva.

Tyrinėjančioj i Senato komisija praeitą savaitę nutildė 
Cedricą Worthą, suspenduotą laivyno sekretoriaus pava
duotojo padėjėją, kuris buvo paskleidęs “slaptą” skun
dą, įtariant specialų Johnsono patarnavimą Vultee kom
panijai, Worth iš anksto suspenduotas už tą skundą. •

La Paz. — Bolivijos valdžia verstinai ima kariuome
nėn visus tinkamus vyrus kovai prieš-sukilėlius. Sukilė
liai, sakoma, kraštutiniai dešinieji, yra užėmę tris mies
tus. Valdžios lakūnai bombardavo jubs Cochabambos 
lėktuvų aikštėje.

TRUMANO GENEROLAS SAKOSI NEPADĖJĘS 
5-PROCENTINIAMS MEKLERIAMS

Washington. — Genero
las Harry Vaughan, prezi
dento Trumano padėjėjas 
ir asmeninis draugas, tei
sinosi Senato komisijai, ty
rinėjančiai 5-procentinius 
šmugelninkus. Sakė, kad jis 
“nieku specialiai nepatar
navęs” čikagiškei Verley 
kvepalų kompanijai, kuri 
davė jam 7 brangius šaldy
tuvus 1945 metais^ Tai bu
vus tik gryna draugiška do
vana. z

Vieną šaldytuvą gen. 
Vaughanas sau pasilaikė, o 
kitus padalino Trumanienei 
ir valdiniams savo drau
gams.

Pirmiau pristatyti Sena
to komisijai dokumentai 

Pasaulinis Jaunimo' Sąskridis 
Prisiekė Kovoti dėl Taikos

Budapest, Vengrija. — 
Pasaulinis ' jaunimo suva
žiavimas čia užsibaigė šau
niu paradu gatvėse. Suva
žiavime dalyvavo bent 10,- 
000 delegatų iš įvairių kra
štų; tame skaičiuje buvo ir 
200 amerikinių delegatų. 
Visi pasižadėjo kovoti dėl 
pastovios taikos įvykdymo 
pasaulyje.

Maršuodami parade, a- 
merikonai nešė jungtinių 
Tautų vėliavą. Ameriki
niams delegatams vadovavo 
Shepherd Thierah, vice
pirmininkas daktarų - In-

parodė, jog po tų dovanų 
gen. Vaughan išgavo Joh- 
nui Marogonui ir kitiems 
Verley kompanijos parei
gūnams palankius paspor- 
tus skristi kariniais lėktu
vais Europon dėl kvepalų 
biznio.

Gen.’Vaughan taip pat 
gynėsi, kad nepatarnavęs 
Calif or ni jos arklių lenkty
nių bizniui.

Valdinis gyvenamųjų na
mų direktorius Tighe 
Woods pirmiau liudijo, kad 
Vaughanas privertė jį pa
skirt medžiagas arklių 
lenktynių aikštei statyti, 
kuomet labai stokavo me
džiagų gyvenamiems na
mams.

ternų ir Medikalių Studen
tų Sąjungos, ir Grace Til
man, Pietinių Negrų Jau
nimo Kongreso atstovė.

Masinianje susirinkime 
Didvyrių Aikštėje kalbėjo 
Matthias Rakosi/ Vengrijos 
premjero pavaduotojas, ko
munistų vadas. Jam pasiū-. 
liūs, visi prisiekė:

— Mes kovosime už pa
saulinę taiką ir prieš vaka
rų karinę sąjungą, kuri 
ginkluoja pasaulį naujam 
karui.

(Vakarų sąjungos vadai 
yra Amerika ir Anglija.)

Dienraščio XXXI.

Reikalauja, kad Trumanas ir 
Gub. Dewey Ištirtų Nacišką 
Pogromą prieš Progresyvius
N. Y. Miesto Tarybos Narys Davis Ragina Pasmerkti 
Fašistinius Užpuolikus, Nubausti Atsakingus Valdininkus

New York. — Miesto ta
rybos narys Benjaminas J. 
Davis įteikė jai rezoliuciją, 
reikalaudamas, kad taryba 
pasmerktų fašistinį užpuo
limą, kurį chuliganai pada
rė prieš Paulo Robesono 
koncertą parke Peekskill a- 
pylinkėje, praeito šeštadie
nio vakare. zTą koncertą 
ruošė Civilinių Teisių Kon
gresas, progresyvių organi
zacija.

Ben. Davis taip pat atsi
šaukė į prez. Trumaną, ge- 
neralį Jungtinių Valstijų 
prokurorą McGrathą ir į 
New Yorko valstijos gu
bernatorių Tomą Dewey, 
kad ištirtų kukluksų ir kitų 
fašistinių gaivalų pogromą 
prieš Robesono koncertą. 
Davis reikalauja areštuoti 
ir nubaust Peekskillo valdi
ninkus ir policijos vadus, 
su kurių žinia ir pritarimu 
buvo padaryta kruvina-na
ciška ataka.

To reikalauja ir Ameri
kos Darbo Partija.

(Albany. — New Yorko

Valstybės Sekretorius 
Remia Paskolą Titui

Washington. — Jugosla
vijos Tito valdžia prašo 25 
milionus dolerių paskolos iš 
Amerikos; žada už paskolą 
pirkti amerikines mašinas, 
reikalingas metalų kasyk
loms.

Trumano valstybės sekre- 
torius.Dean Acheson remia 
Tito prašymą; sako, ta pa
skola pastiprintų Jugosla
viją prieš Sovietų Sąjungą.

Tito ketina Amerikai at
siteisti tokiais karui reika
lingais metalais, kaip švi
nas, varis ir cinkas.

Washington. — Praneša
ma, kad Anglija gaus iš 
Marshallo fondo $960,000,- 
000 per metus, tai $120,000,- 
000 mažiau, negu anglai 
pageidavo. ORAS.— Gražu ir šilta.
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Rytiniai Europos Kraštai
Dar Plačiau Bendradarbiaus

Maskva. — Praeitą savai
tę Sofijoj, Bulgarijoj, įvy
ko rytinių Europos kraštų 
atstovų susirinkimas dėl ū- 
kinio bend radarbiavimo: 
Susirinkime dalyvavo So
vietų Sąjunga, Albanija, 
Bulgarija, Vengrija, Rumu
nija, Lenkija ir Čechoslo
vakija.

Tos šalys priklauso Tary
bai dėl Tarpsavinės Ūkinės 
Pagalbos. Taryba įsteigta 
šių metų pradžioje.

Dabartinis jos susirinki
mas nutarė savitarpiniai 
dar labiau plėtoti tų kraštų 
pramonę ir prekybą.

Ton tarybon prašėsi ir 
Jugoslavijos Tito valdžia, 
bet buvo atmesta. Tai todėl,
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valstijos gubernatorius De
wey įsakė dviem vyriau
siem Westchesterio apskri
ties valdininkam atsiųsti 
gubernatoriui pilną rapor
tą apie razbajų, kurį ku- 
kluksai ir panašūs elemen
tai sukėlė prieš Robesono 
koncertą Peekskillo apylin
kėje.)

Graikijos Fašistų 
Pranešimai Patys 
Sau Prieštarauja

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarcho-fašistų ko
manda savo pranešime iš 
pradžios sako, kad jie su
triuškinę partizanus ištisa
me Grammos kalnyne ir 
šluoją paskutinius partiza
nų likučius.

Toliau tas pats fašistų 
pranešimas pripažįsta, jog 
partizanai stipriai laikosi 
pranašo Elijo kalne ir Ka- 
menik tarpkalnėje, arti Al
banijos sienos. Čia partiza
nai taip įsitvirtinę, kad 
monarchistai, tur būt, ne
galės tų pozicijų užimti, ra
šo New Yorko Times ko
respondentas Sedgwick.

Kaip monarcho-f^šistai, 
taip amerikiniai jų kores
pondentai pasakoja, kad 
tūkstančiai partizanų pa
laiko sau atvirą kelią, gir
di, pabėgimui į Albaniją.

Siautėja kova tarp par
tizanų ir fašistų vidurinės 
Graikijos kalnuose.

ČIANGO TAUTININKŲ 
PASIGARSINIMAS

Kanton, Kinija. — Ame
rikiniai korespondentai sa
ko, nežinia kokiais sumeti
mais kinų- komunistų ar
mija pasitraukė kiek atgal 
Hengyango srity j, Hunano 
provincijoj. Bet tautininkai 
garsinasi, kad jie pastūmę 
ten komunistus atgal.

kad šiandieniniai jugoslavų 
valdovai elgiasi kaip Sovie- 

1 tų ir kitų rytinių liaudies 
demokratijų priešai.

Pastarasis tarybos susi
rinkimas taip pat reikalavo 
paplatinti prekybos ryšius 
tarp vakarinės ir rytinės 
Europos; kaltino amerikinį 
Marshallo planą, kurįs ati
ma vakarų Europai preky
bos laisvę su Sovietais ir 
geraisiais jų kaimynais.

Washington. — Plieno 
kompanijos atmeta prezi
dentinės faktų suradimo 
komisijos siūlymąsi tarpi
ninkauti dėl sutarties su 
CIO unija.
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Kova su Fašistiniu Chuliganizmu
Šalia Peekskill miestelio Lakeland Acres parke turėjo 

įvykti koncertas pereitą šeštadienį. Programą turėjo iš
pildyti įžymusis Amerikos dainininkas baritonas Paul 
Robeson. Bet vietoje koncerto įvyko muštynės. Keletas 
desėtkų žmonių tapo sužeista, keletas atsidūrė ligoninėje.

Muštynes sukėlė, užpuolikai po skraiste “karo vetera
nų.” Kai tik pradėjo į parką rinktis žmonės koncerto pa
siklausyti, pribuvo suorganizuota gauja chuliganų, ap
gulė parko vartus, staugė visokiais balsais, plūdo daini
ninką ir nieko parkan nebeįleido. Kurie bandė eiti, tuos 
stumdė ir mušė. Užpulti žmonės gynėsi. Kilo tikros riau
šės.

Užpuolimas ant koncerto publikos prasidėjo apie 8 
vai. vakare, o apylinkės policija pribuvo tiktai apie 10 
vai. nakties. Pavieto valdžia žinojo, kad chuliganai ruo
šia užpuolimą ant koncerto. Puikiai žinojo ir pavieto ir 
vietinė policija. Bet nieko nedarė, kad gaują suvaldyti, 
kad užpuolikus sudrausti, kad ramią publiką apginti.

Apie penkiasdešimt žmonių sužeista, bet policija nė 
vieno chuligano nesuareštavo. Argi tas neįrodo, kad 
puolimas buvo padaryta su policijos žinia?

Kas juokingiausia, tai kad. valstybės prokuroras 
reiškė, jog pavieto valdžia neturi reikalo kištis į šitą 
puolimą ant koncerto, nes niekas nebuvo suarbštuota,
ra ko už tai kaltinti, arba ką dėl to tyrinėti. Tai niekas 
daugiau, kaip pasityčiojimas iš žmonių teisių.

Jau net ir kapitalistinis N. Y. Times sako, kad čia “ve
teranų” nueita per toli. Jau jei nei koncertų rengti nebe
galima, jau jeigu organizuoti fašistai gali ateiti, užpulti 
publiką, žmones sumušti ir nebus pašaukti už tai atsako
mybėn, tai ko bereikia, kad pakiltų pilnas fašizmas?

Pats Paul Robeson, Amerikos Darbo Partija ir Civili
nių Teisių Kongresas reikalauja, kad New Yorko vals
tijos gubernatorius ponas Dewey šitą chuliganų, siautė
jimą ištirtų ir jų organizatorius pašauktų atsakomybėn. 
Ar gubernatorius paklausys teisingą žmonių balso?
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Katalikų Bažnyčia ir Religijos Laisvė
Kur pilnai viešpatauja katalikų bažnyčia, ten kitų reli

gijų bažnyčioms vietos nėra. Taip buvo seniau, kuomet 
Visoje Euoropoje katalikų bažnyčia buvo viešpačiu, taip 
šiandien yra tuose kraštuose, kuriuose ta pati bažnyčia 
arba j oš agentai tebeturi galią savo rankose.

Jau visas pasaulis žino, kad fašistinėje diktatoriaus 
Franco Ispanijoje yra biauriai persekiojami protestan
tai ir kitų religijų pasekėjai. Jau visi žino, kaip jokios 
religinės laisvės ir visos teisės atimtos kitų tikėjimų pa
sekėjams Bolivijoje. Dabar sužinome, kad panašiai apie 
religinę laisvę negalima nė kalbėti ir Brazilijoje. Ir suži
nome tiesiog iš lūpų katalikų kunigo, kuris Brazilijoje 
lankėsi ir sugrįžęs pasigyrė, kaip “gražiai” tenai katali
kų bažnyčios dvasininkija palaiko to krašto žmones “ge
rais ir dorovingais.” Prelatas Ligutti pareiškė spaudos 
korespondentams, kad suprantama, “joks protestantiškų 
beprotiškų sektų atstovas negali atsistoti Pietų Amerikos 
miestuose ant gatvės ir išniekinti mūsų Panelę Švenčiau
sią, neiššaukęs kokio nors pasipriešinimo.”

Trumpai pasakius, Pietų Amerikoje, kur katalikų baž
nyčia yra valstybinė bažnyčia, protestantams negalima 
pasirodyti. Protestantiškos sektos neturi teises skelbti 
savo religiją. Katalikų bažnyčios dvasininkai tai skaito 
įžeidimu ir išniekinimu Panelės švenčiausios.

Tik įsivaizduokime, kas beliktų iš religinės laisvės 
Jungtinėse Valstijose, jeigu čia pilnai įsigalėtų katalikiš
koji klerikalijada/

Kaip tik Rytinės Europos žmonės nuvertė išnaudotojus 
ir atėmė iš katalikų 'bažnyčios hierarchijos teisę užginti 
religinę laisvę žmonėms, kaip greitai įvedė pilną religinę 
laisvę visiems, o ne vien tik katalikams, prieš juos suki
lo katalikų bažnyčios'galvos. Pats popiežius įsimaišė ir 
išleido tiems kraštams prakeikimą.

<•<

Trumanas, kalbėdamas 
Miami, agituodamas už 
ginklavimą svetimų šalių, 
išsireiškė, kad taiką nega
lima esą pigiai nupirkti.

Na, ir švaisto jis bilionus 
dolerių svetimoms šalims, 
kad “taiką” palaikius. O 
namie verda darbininkų ko
vos, kad gavus didesnį duo
nos kąsnį. Milionai be dar
bo. Ir tokią padėtį Truma
nas skaito “taikia” ir “ra
mia.” Jis visai nesirūpina 
ją gerinti.

Washingtono valdžia pa
varė iš darbo Cedric Worth 
už tai, kad jis parašeNąišką 

 

kongresiniui komitetai į- 

 

tardamas penktaproceriti- 
nius, karinį Trumano pata
rėją Vaughan ir kitus auk
štus valdininkus.

Worth, matomai, užmir
šo, kad kiekvienas valdžios 
pareigūnas privalo valdžiai 
būti ištikimas. Jeigu mato, 
kad aukštesnieji pareigūnai 
šmugeliu užsiima, kyšius 
gauną, valdžios iždą eik
voja — privalo tylėti, nes 
kitaip pasirodys neištiki
mais’ir iš vietų bus praša
linti.

‘'Dolerio Krizę” ir Politika
Mūsų valstybės sekretorius Acheson ir Anglijos užsie-. 

v nio reikalų sekretorius Bevin; pagal pranešimą iš Londo
no, priėjo bendros išvados, kad Anglijos “dolerio krizė” 
yra kietai susieta su pplitika. Jeigu jau taip chroniškai 
serga Anglijos ekonomija, tai kas nors turi būti nesvei
ka su Anglijos politika, arba Anglijos s*antykiais su Ame
rikai

Todėl, sako, jiedu susitarė, kad po to, kai Washingto
ne pasibaigs konferencija dėl dolerio klausimo, seks jų 
dviejų konferencija dėl išlyginimo politinių nesusiprati- 

įį mU- *
Dar daugiau, Acheson ir Bevin pasitars dar ir tokiais

■ klausimais, kaip Vokietija iį Austrija, Kinija ir Jugosla
vija. Kaip dabar dalykai ętovj ai, girdi, ne visuomet 

 

Bevin pataiko šokti pagal Ačhesono muziką. Jis turi sy
kį ant visados suprasti, kad jeigu jis nori Amerikos do
leriais gyventi, tai jis turi būti ištikimas ir paklusnus 
viskam, kas pareina iš Washingtono.

F
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MELUOJA IR 
NERAUSTA

Karo kurstytojai kampa
nijoj prieš liaudies demok
ratines respublikas ir ypa
tingai Tarybų Sąjungą skel
bia visokius melus ir išmis
tus. Tą pat daro ir tie, ku
rie nori įrodyti, kad kapita
listinė tvarka, tai jau ge
riausia, kad būk prie liau
dies demoki’ątinės tvarkos, 
o ypatingai tarybinės tvar
kos, tai visiems bloga, net 
patiems darbininkams.

Tikslas jų suprantamas— 
įkalbėti savo šalies- liau
džiai, kad ji nei nemislytų 
apie tai, kad gal prie darbo 
žmonių tvarkos galima bū
tų geriau gyventi, kada 
darbo pelnai eitų visos vi
suomenės gerovei, o ne į at
skirų kapitalistų kišenes.

Pastaruoju laiku komer
cinė spauda ir radijas daug 
bubnijo, pasiremiant ko
kios ten norvegų unijistų 
delegacijos raportu, kuri 
buvusi Tarybų Sąjungoj. 
To raporto neskelbė, bet ra
šė redakcinius. The New 
York Times ir kiti tvirtino, 
kad Tarybų Sąjungoj būk 
darbininkas turi išdirbti 
pusę dienos, kad nusipirkti 
kilogramą duonos. Buvo ir

daug kitų “palyginimų” su 
Amerikos darbininkų “di
deliais” uždarbiais. ‘ Ą

Faktas yra žinomas, kad 
jau pabaigoje 1948 metų 
tarybinio plieno darbininko 
vidutinis uždarbis buvo 1,- 
200 rublių į mėnesį. Tarybų 
vyriausybė savo dekrete 15 
d. gruodžio, 1947 metais nu
statė, kad kilogramo duo
nos (arti pustrečio svaro) 
kaina 3 rubl., bet po to bu
vo, dar net , du kartus kai- 
ndfc numažintos taip, kad 
dabar yra 2 rubliai ir 50 
kapeikų. Pagal tos spaudos 
tvirtinimus, ta norvegų de
legacija būk nustačius, kad 
tarybinio darbininko mėne
sinė alga yra tik 850 rub
lių. Bet ir tai juk vienos 
dienos uždarbio užtektų 
nupirkimui ne dviejų, bet 
14 kilogramų duonos.'

Kaip kvailas tas jų “ar
gumentas” .parodo ir tas, 
kad jeigu tarybinis darbi
ninkas turi už du kilogra
mu duonos atiduoti visos 
dienos, uždarbį, tai kada jis 
užsidirba kitiems savo rei
kalams, kaip tai, apsiu
vams, rūbams, kitokiam 
maistui, buto lėšoms ir 1.1.? 
Ir kodėl Tarybų Sąjungoj 
į vieną dieną darbininkai

PASTABOS

išperka už apie 15 bilionų 
rublių valstybinės pasko
los? Kaip darbininkai tą 
galėtų padaryti, jeigu jų 
visas uždarbis eitų vien 
duonos nusipirkimui?

Ir kodėl tarybiniai darbo 
žmonės, jeigu jiems jau 
taip bloga gyventi, stovi 
kaip mūras už savo san
tvarką? Kodėl jie nepriėmė 
Hitlerio pasiūlymo “išgel
bėti juos nuo bolševikų”, 
bet karą baigė Berlyne, 
sunaikindami \a u k š čiausį 
kapitalistinės tvarkos laips
nį fašizmą?

Čia prisimena viena pa
sakaitė. Sako, kartą Die
vas pasišaukė pelėdą ir pa
prašė, kad ji jam atneštų 
gražiausią paukščiuką, Ne
trukus pelėda grįžo • pas 
Dievą nešina savo vaiką, 
nes “gražesnio” ’ nerado. 
Taip ir komercinė spauda 
giria ir zalatija savo tvar
ką, niekina kitas, nesiskai- 
tydama su faktais. Ypatin
gai dabar, kada Amerikoje 
jau yra 5,000,000 bedarbių' 
ir jų skaičius auga, o tuo 
kartu socialistiniuose kraš
tuose net stoka darbininkų, 
turčių spauda skelbia kuo- 
daugiausia melų, kad apga- 
vus darbininkišką visuome
nę.

❖

Kurie iš liaudies rankų 
pabėgo, tuos patys kaišeki- 
niai išnaikins.

apie du tūkstančiu Čeko- 
| slovakijos kunigų pareiškė, 
jog jie nori -geruoju sugy
venti su dabartine Čeko
slovakijos valdžia.

Popiežius juos visus tu
rėtų kuogreičiausiai eksko
munikuoti, kaipo pik’tos 
dvasios apsėstus.

Ne labai smagu, kuomet 
piemenys pradeda ker
džiaus neklausyti.

Indonezijos liaudis veda 
kovą' už nepriklausomybę. 
Indonezija turi 70 milionų 
gyventojų, bet ją valdo Ho
lland! ja, turinti tik apie 7 
milionus gyventojų. Kitaip 
sakant, vienas hollandas 
valdo 10 indonezų.

Bet mūsų Washingtono 
ponai niekad neprašiojo jo, 
kad Hollandija laiko paver
gus Indoneziją. Viešpatavi
mu vieno ant dešimties jie į 
skaito “demokratine” tvar-

Tula Johana “Naujieno
se” prirašo visokių nebūtų 
dalykų apie Lietuvą. Vie
nok pasako, kad 1948 me
tais Lietuvoj Sibiran trėmi
mų nebuvo.

Daugelis klausia, kodėl 
tais metais trėmimų nebu-j 
vo? Todėl, kad “Naujie
nos”, “Draugas” ir kiti 
laikraščiai pasiskubino vi
sus lietuvius iš Lietuvos iš- 
deportuoti. O kuomet neli
ko nei vieno lietuvio, tai ką 
gi deportuosi.

“Drauge” tūlas P. Daili
dė skelbia, kad pasaulį ga- 
liibą bus išgelbėti nuo ko
munizmo tik tuomet, kuo
met padangėje pasirodys 
kryžius ir pasigirs balsas: 
“Šituo ženklu nugalėsi.”

Jeigu tas gelbėtų, tai jau 
senai orlaiviai padangėje 
būtų galybę kryžių prirašę 
ir daugybę balsų paleidę, 
bile tik komunizmą sulai
kius. Kaišekas sutiktų visą 
savo armiją kryžiais ap
ginkluoti; bile tik jie atsi
laikytų prieš komunistinę 
armiją. Ir Dailidė vargiai 
sulauks tą laimę.

Kaišeko visa viltis, tai For- 
mozos sala. Ten jau dabar 
susispietė visa k a i- 
šekinė Smetona, virs 
700,000; taipgi pabėgo ir 
300,000 jo armijos kareivių. 
Bet tuo pačiu sykiu prasi
dėjo ir betvarkės, plėšimai, 
maisto trūkumas ir kitokios 
nelabystės.

Kad įvedus Formozoj 
tvarkų, kur ponija t susi
kraustė, kaišekiniai tvark
dariai jau virš 50 nenuora
mų sušaudė ir šį “demokra
tinį” darbą varo pirmyn.

A Kaip tik Washingtonas 
pranešė, kad paliuosuoja 
135,000 civilių tarnautojų ir 
12,000 rezervo karininkų, 
kad sumažinus išlaidas,' tai 
ir Londonas tą patį daro. 
Londono valdžia praneša, 
kad ir jie kiekvieną penktą 
tarnautoją paleis iš darbo, 
kad sumažinus išlaidas.

Kaip Washingtonas gro
ja, taip Londonas šoka, nes 
ir ten Amerikos doleriai.

i ---------
Rodosi, kad jau penki 

Anglijos ministrai susirgo 
-vidurių ligomis, ir nesenai 
prie jų prisidėjo' Churchil- 
lis.

Kada šalis, eina prie ban- 
kruto, kada visur kyla su
irutės, tuomet ministrai 
pradeda vidurių ligomis 
sirgti., Klapatai ir bėdos vi
durius sugadina.

Drg. A. Bimba “Laisvės# 
krisluose rašo, kad “Drau
ge” koks ten K. Jurgutis, 
gavęs kur tai LLD žurnalą 
“Šviesą”, išplūsta redakto
rių i^bendradarbius ir pri
duria, kad jie “šėtono a- 
gentai”.

Kas link plūdimosi, tai 
Jurgutis turį pilną teisę, 
nes čia “laisva” šalis. Bet 
aš nesuprantu, kodėl jis pa
žangiuosius vadina “šėto
no agenais?” Juk pažangie
ji nieko bendro neturi su 
šėtonu. Šėtonas — stip
riausias katalikybės rams
tis. Jeigu ne šėtonas, tai 
katalikybė būtų senai pa
krikus. Kas gi šėtonu gąs
dina tamsias minias, jeigu 
ne katalikų kunigai? Tik 
šėtono vardu remdamiesi 
kunigai valdo tamsias mi
nias, palaiko savo krome- 
lius.

į

tai pastebimi submari- 
Pradedama jięškoti, 
nieko panašaus ne-

Dažnai Amerikos komer
cinė spauda sukelia lermą, 

šios šalies pakraščiuo- 
būk 
nai. 
bet
randama. z.

Bet štai šiauriuose, Nor
vegijos-vandenyse, galima 
sakyti, po Sovietų Sąjungos 
nosimi, sprogsta Amerikos 
submarinas Cochino. Čia į 
pagalbą ‘ tuoj aus pribūna 
dar trys submarinai.

Iš to aiškiai (matosi, kad 
Amerika šiauriuose jau tu
ri savo submarinų stovyk
lą ir slankioja Sovietų Są
jungos vandenyse.

Jeigu taip būtų atsitikę 
su Sovietų Sąjungos • sub- 
marinu kur nors Meksikos 
vandenyse, tai Amerika bū
tų tokį lermą sukėlus, kad 
velniai iš išgąsčio pekloje 
būtų smalą uždegę. Bet 
kaip mūsų submarinai sve
tur plaukioja, tai viskas "da
roma “taikos” tikslais.

V. Paukštys.

Bill Marino yra vienu iš 7,000 streikuojančių Singer 
Sewing Machine fabrikų darbininkų, kurių būrys iš 
New Jersey buvb atvykę New Ybrkan pikietuoti Sin
ger firmos centralini ofisą New Yorke. Marino sūnus 
Mehlan, 8 jmetų,-sykiu su tėvu atvyko pikietuoti ir 

plakate paskelbia šios savo misijos tikslą.

Laikraščiai praneša, kad
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Sveikinimai dienraščiui Laisvei 30 metų jubiliejaus 
proga, surinkti Chicagos dienraščio Vilnies piknike, rug
pjūčio 21 d. ir parvežti A. Bimbos:

Ignas Lapinskas, Chicago, Ill. . . 
C. Abek, Chicago, Ill.......................
S. Adomaitis, Chicago, Ill..................
J. Pajunas, Chicago, Ill.....................
V. Yatka, Chicago, Ill.....................V
T. Babulskis, Chicago, Ill..................
W. Cook, Chicago, Ill.......................
Mrs. Klebonas, Chicago, Ill. . . . 
P. Sholomskas, Chicago, Ill. . .
Tom Plečkaitis, Chicago, Ill. 1 .
J. Pauliukas,1 Chicago, Ill..................

' J. Mažeika, x Chicago, Ill. . . ' . .
J. Kaminskas, Chicago, Ill. . . . 
F. Stasiukėlis, Chicago, Ill. . . . 
J. Juobikis, Chicago, Ill......................
A. Yuris, Chicago, Ill.......................
J. Karvelis, Chicago, Ill..................
Ruth Jodaitis, Chicago, Ill.................
J. Stulgis,’ Chicago, Ill.......................
L. Beliauskas, Chicago, Ill. . . .
A. Gaiges, Chicago, Ill. . . . \ . 
J. Dočkus, Chicago, Ill.......................
A. Mazil, Chicago, Ill.......................
J. Puodžiūnas, Chicago, Ill. . . . 
P. Baltutis, Chicago, Ill......................
Sprindis, Kenosha, Wise; .... 
Ant. Ruseckas, Kenosha, Wis. . . .
M. A. White, Peoria, Ill....................
A. Mikalauskas, Rockford, Ill. . . . 
A. K. Chicagietis..............................
S. Mažeikienė, Chicago, Ill. . . . 
Albert Jesėnas, Chicago, Ill. . . . 
P. Paulonis, Chicago, Ill..................
E. N., Chicago, Ill............................
Ona V., Chicago, Ill...........................
J. Ivanaitis, Chicago, 111..................
Dr. ir Mary Butko/ Chicago, Ill. . . 
V. ir D. Judzentai, Chicago,, Ill. . .
A. Petrokas, Chicago, Ill..................
And. Chipas, Chicago, Ill...................
J. Mitchell, Chicago, Ill......................
John Šatkus, Peoria, Ill. ^ . . . 
Marie Peters, Los Angeles, Calif. . 
Julia Skeberdytė, Chicago, Ill. . . .
N. Astrauskienė, Detroit, Mich. . . 
Julia ir Justinas Stančikai, Chicago, 
Ona Remeikienė, Chicago/ Ill. . . . 
John Misevičius, W. Frankford, Ill. . 
Petras Monkevičius, Chicago, Ill. ./ .
B. Salaveičikas, Chicago, Ill. .
K. Jokubauskas, Chicago, Ill. . . .
Povilas ir Marcelė Dauderiai, Chicago, Ill. 5.00 
John Thomas, Chicago, Ill............................. 2.00
Chicagietis K...................... 10.00
L. Binkis, Chicago, Ill................................... 5.00
V. ir 'J. Požarskiai, Roseland, Ill...................5.00
Dom. Petrausko atminčiai (P. Dauderis) 5.00 
N. N., Chicago, Ill............................
Adomas Morkūnas, Chicago, Ill. . . 
Helen ir Frank Mozula, Chicago, Ill. 
Julia Orman, Chicago, Ill. .... 
Ch. Bula, Chicago, Ill.. . . . 
K. Tvarijonas, Rockford, Ill. . . . 
Martin Mazur, Chicago, Ill. . .
Peter Šeduikis, Chicago, Ill. . ... 
Mrs. Šimonis, Rockford, Ill. . . . 
KI. Kairis, Chicago, Ill. .'....
K. P. (pavardė neįskaitoma) Chicago, Ill. 1.00 
S. Žolinienė, Rockford, Ill......................  . 2.00
John Kelly, Rockford, Ill. ...... 1.00 
John Rulis, Rockford, Ill.............................. 1.00
M. Rulis, Rockford, Ill. . .-...................... 1.00
W. Prusis, Chicago, Ill...................................1.00

• (Tąsa 5-tam push)
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asas

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* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Didžią Poetę Prisiminus
* Didžiosios lietuviu tautos 

poetės Salomėjos Nėries 4- 
verių metų sukaktį nuo jos 
mirties įspūdingai paminė
jo visa Lietuva. Apie tai, 
kuo ji buvo, ką veikė pri
siminimų, taipgi pakartoji
mų jos raštų buvo pilna 
Lietuvos spauda. Žemiau 
telpa J. Butėno prisimini
mai apie didžiąją poetę:

± Salomėja Nėris po savo 
drąsaus žygio, kai ji nu
traukė ryšius su klerikali
ne visuomene, domino kiek 
vieną progresyvų žmogų.

Su poete susipažinau po 
to, kai ji, pamokytojavusi 
provincijos gimnazijose, at

ji visiems pažįstama, atė
jusi į rašytojų klubą, ji vi
sados sėsdavosi nuošaliai.

Hitlerinės okupacijos me
tais Salomėjos Nėries raštai 
buvo uždrausti ir išimti1 iš 
knygynų bei bibliotekų. Ta
rybiniais metais gimnazijų 
ir pradžios mokyklų moki
niai buvo išmokę daug jos 
eilėraščių ir norėdavo de
klamuoti. Tuo tarpu hitle
rinės švietimo vadybos bu
vo uždrausta bet ką iš S. 
Nėries raštų duoti. išmokti. 
Prisimenu, kaip Leipalingio 
gimnazijoje viena mokinė 
atsistojusi klasėje pareiškė, 
kad ji būtinai per klasės

'' ix. 4

Nusitarusi išvengti karščių iki supirks šeimai reikme
nis, philadelphietė Mrs. Itha. Freeman vežimėlin Įdėjo 
rėčką su vandeniu savo 2 metų dukrytei Barbarai. 
Mergšės bendrakeleivis, atrodo, važiuoti mėgsta, bet 

jis daugiau susidomėjęs tuo, ką šeimininkė parsineša 
maiše, ne vandeniu.

Wilmutę Prisiminus

sikėlė į Kauną. Bet pažan
gieji rašytojai visą laiką 
domėjosi kiekvienu poetės 
literatūriniu žingsniu. At
simenu, Petras Cvirka, kai 
su juo kaimynystėje gyve
nome, kartą parėjęs sako:

— Žinai,, kaip vadinasi 
naujas Salomėjos Nėries ei
lėraščių rinkinys?

— Ne.
— “Per lūžtantį ledą.” 

Gražus pavadinimas, — sa
ko' Cvirka.

Tasai eilėraščių rinkinio 
pavadinimas mums atrodė 
simboliškas: kad poetei ten
ka išgyventi sunkus mo
mentas — vaikščioti pavo
jingais keliais. Reakcija vi
sais būdais stengėsi ją pa
sukti į save, kaip sakoma, 
“atversti.” Tačiau visos 
pastangos buvo bergždžios: 
poetė Salomėja Nėris nenu- 
krypo iš pasirinktojo tie
saus kelio.

Tekdavo su poete susi
tikti Kaune, kviečiant daly
vauti literatūros vakaruose 
ar prašant duoti vieną kitą 
eilėraštį pažangiesiems lai
kraščiams ir žurnalams. Sa
lomėja Nėris mielai sutik
davo.

1940 — 1941 metais, kai 
Salomėja Nėris pasidarė 
populiari ne tik literatūrin., 
bet taip pat ir visuome
ninėje — politinėje arenoje, 
ji liko tokia pat kukli, nesi- 
smelkianti į pirmas eiles. 
Kad ir buvo jau išrinkta 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputate, kad ir buvo

pasirodymą norinti dekla
muoti Salomėjos Nėries ei
lėraščius, bet mokytojas 
griežtai įspėjo, kad to ne
darytų. r

Iš lėktuvų numetamos 
Tarybų Sąjungoje išleistos 
knygelės ar laikraščiai su S. 
Nėries eilėraščiais buvo su 
didžiausiu dėmesiu graibs
tomos. Jos eilėraščius jau
nimas persirašinėdavo ir 
leisdavo per rankas. Tuose 
eilėraščiuose buvo skelbia
ma neapykanta hitleriniams 
grobikams, raginama Lie
tuvos liaudis kovoti prieš 
fašistinius barbarus.

Su grįžusia į išvaduotą 
Lietuvą* poete teko retą? 
susitikti, nes ji apsigyveno 
Kaune ir į Vilnių retkar
čiais teatvažiuodavo. Kartą 
teko poetę nuvesti į Lėlių 
teatrą, kuris norėjo statyti 
jos veikalą. Tai buvo jau 
1945 mA S. Nėris atrodė gi
liai susikaupusi.

— Kaip Vilkaviškio ap
skritis, kaip tėviškė? — pa
klausiau ją. Ar namiškius 
atradote?

— Ak, — pamojo ranka, 
— verčiau neklauskite.

Taip aš iš jos ir nesuži
nojau, kas atsitiko su jo
sios tėviške, su namiškiais, 
tuo tarpu iš fronto dienų ži
nojau, kad prie Vilkaviškio 
vyko smarkios kautynės ir 
kad pats Vilkaviškio mies
tas ir daugelis kaimų nuo 
žemės nušluoti. Poetė, skau
džiai pergyveno tiek savo 
artimųjų, tiek viso gimtojo

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Svarbiausieji Maisto 
Produktai

Kas valgo mišrų, balan
suotą maistą, tas retai de
juos dėl stokos vitaminų ar 
mineralų.

Mitybos ekspertai įsako 
valgyti kas dieną:

Pieno puskvortę suaugu
siam, kvęrtą augančiam;

Mėsos ar ją dalinai pa
vaduojančių valgių (paukš
tienos, kiaušinių, sūrio, rie
šutų, pupelių) ;

Bent vieną porciją citri
nių ir bent vieną kitokių 
vaisiu;

Po porciją žalių lapuočių 
ir geltonų daržovių;

Čielo grūdo duonos ar ki
tų grūdinių valgių;

Sviesto ar kitų riebalų.
Veik visiems, ypačiai au

gantiems, reikia ir saldymų. 
Ir jie nekenks, jeigu jie bus 
tiktai priedas .prie balan
suoto maisto. Saldymai ken
kia tuomet, kuomet -jų per- 
sivalgome, kuomet jais ban
dome užvaduoti pamatinį 
maistą. Nuo netikusio miti
nio ar dėl nedamitimo per- 
alkinta mūsų kūno sistema 
mus ragina valgyti daugiau 
saldainių, nes iš jų greit 
gauna kūnas šilimos, ener
gijos.

Geltonųjų daržovių prie
šakyje stovi visiems pažįs
tamos morkos. Skanios; 
naudingos, per vįsus- metus

krašto tragediją, hitlerinių 
grobikų padarytąsias žaht 
das. A

Vos nustojo dundėti, pa
trankų griausmai, vos pa
sibaigė žiaurusis • karas/ 
pradėjo kraštas kilti ’is 
griuvėsių, o poetė, tiek 
daug dainavusi' apie perga
lę, apie karo žaizdų užgy- 
dymą, neilgai tesidžiaugė 
pergalės džiaugsmu. . J os 
nėra gyvos mūsų tarpe. Bet 
mes visados ją prisiminsi
me, gėrėdamiesi jos talen
tingosios plunksnos palik
tais mūsų tarybinės litera
tūros deimantais.

J. Butėnas.

Žavingieji poetės Salo
mėjos Nėries raštai dabar 
gaunami , ir Amerikoje: 
Four Continent Book Corp., 
55 W. 56th St., New York 
19, N. Y. Sk. Vedėja.

gaunamos, veik visur au
gančios ir dėl to visiems 
prieinamos, jos beveik už
vaduoja1 visas kitas geltoną
sias daržoves, nors permai
nai yra ir kitų (arbūzai, 
geltonosios bulvės, ir 1.1.) Ir 
yra desėtkai būdų morkas 
pagaminti skirtingai. Tū
lais būdais pagaminus jos 
privilioja ir didžiausią savo 
priešą jas valgyti su pasi
gardžiavimu. Štai vienas iš 
tų viliokų:

Apkeptos Pečiuje
Išvirk morkas čielas bis- 

kelį pasūdytame vandenyje. 
Padažyk išgarintame (eva
porated) piene ar grietinė
je, apvoliok smulkiais duo
nos trupiniais. Sudėk ištep- 
ton negi lion . blėton, ap
šlakstyk sviestu ar kitais 
riebalais. Apkepink karšta
me pečiuje iki Sprus.'

Taip gaminant galima 
vartoti nelupus žievelės, nes 
ji sukepa. Mėgstantieji svo
gūnų kvapą ir skonį į pieną 
ar grietinę morkoms dažyti 
įdeda biskelį sutrinto svogū-

Keptos su Bulvėmis
Visai skaniai išeina vir

tos morkos sutrintos su vir
tomis bulvėmis, sudarytos į 
pyragąičius arba pakepin
tos blėtoje banduke, kaip 
kugelis. Pagerina dadėtas 
kiaušinis, druskos sulyg 
skonio, šaukštas kitas svies
to ar kitų riebalų.

Sudarant bandukėms, no
rint pagerinti skonį pienu, 
bet vengiant praskiesti, ga
lima-įminkyti džiovinto pie
no (powdered milk). Gau
namas žymesnėse grosetfnė- 
se ir ten, kur parduoda ke
pykloms produktus.

Klaidos Pataisymas
MAYNARD,' Mass. — 

Įvykusiame Laisvės piknike 
liepos 3 d. moterų stalui 
aukotojų vardų surašė įvy
ko klaida. Buvo pasakyta: 
L. Baranauskienė aukojo 
pyragaičius. Turėjo būti L. 
Barauskienė.

M. Vilkauskienė dovano
jo kugelį ir sūrį.

Atsiprašau draugių už 
šią nemalonią klaidą.

H. T.

SAO PAULO,, Brazilija: 
— Į mūsų šalį gautieji pas
kiausieji Laisvės numeriai 
aprašo apie gerai pažįsta
mos Brazilijos lietuvaitės 
mirtį. Tai Vilmutės Jokub- 
kaitės mirtis.

Apie Vilmutės ligą Sao 
Paulo pažangi visuomenė 
maža ko težinojo, išskiriant, 
Vilmutės artimus giminai
čius, kuriems Vilmutės tė
veliai parašė. Bet pažangi 
visuomenė nieko. Tuom, ži
noma, negalima kaltinti 
Vilmutės tėvelius už nepra- 
nešimą. Jie sukrėsti Vilmu
tės ligos — gavę tokį skau
dų smūgį — apimti kovo
jimo su mergaitės liga, sa
vaime aišku, negalėjo atski
rai visiems pranešinėti apie 
nelauktą mergaitės ligą, nė 
negailestingą mirtį, kuri iš
traukė iš josios kūnelio taip 
jauną, dar tik pradėjusią 
žydėti gyvybę.

Man, sao-pauliečiui, Vii. 
mutę teko pažinti per vi
suomeninį . Brazilijos lietu
vių veikimą. Dar mažutė 
būdama, g a 1 kokių 8-9 
metelių, bet jau parodė savo 
kryptį į visuomeninio dar
bo veiklą. Dar pažangaus 
“Ryto” veikimo laikais Vil
mutė, ta mažytė Vilmutė, 
pasirodydavo scenoje jau 
kaip gabi deklamatorė, de
klamuodama liaudies pa
žangius eilėraščius. Ypač 
per vaikučių Kalėdų pa
rengimus. Tikrai neatmenu, 
koki tai metai buvo. LMMR 
“Rytas,” Kalėdų eglutės 
vaikučiams parengime Vil
mutė deklamavo Janonio, 
liaudžiai labai mėgiamą, ei
lėraštį. Turėjo labai gerą 
pasisekimą. Publika nepa
liovė plojusi katutes. Tuo 
kartu man , teko suflioruoti 
grupelei Mažųjų, kurie vai
dino scenoje. \

Tat už tokį Vilmutės ga
bų pralavinimą dar tokios 
jaunutės, kuri vos pradėjo 
pirmosios pradžios mokyk
los pirmąsias .dienas, tenka 
garbė pasišventusiems jo
sios, tėveliams.

Paskutiniu (laiku) kar
tu teko matyti Vilmutę, tai 
per josios .tėvelio išleistu
ves į Jungtines Valstijas. 
Dar šiandien matau savo 
akyse, kaip jinai, ta mažy
tė Vilmutė, tarpe savo iš
vykstančio tėvelio j Š. Ame
riką ir tarpe savo mylimos 
mamytės stebėjo gestus vi
sų kalbančiųjų, o ypač sa
kančių atšisveikinimo kal
bas, ir linkėjančių laimin
gos kelionės Jobui, ir dar 
laimingesnio ten Amerikoje 
visuomenės darbo. Vilmu
tei nukrisdavo viena, kita 
ašarėlė.

Taipgi mačiau, kaip Sao 
Paulo aerodrome atsisvei
kinusi savo tėvelį išlenkiantį 
orlaiviu į “Dėdės Šamo” 
žemę, pilnomis akutėmis 
ašarėlių, klausė:

— Tėveli, kada mus atsi
imsi?

Net ir skaudu apie tai 
rašyti. Bet dar skaudžiau 
apturėti ir atlaikyti tokį 
smūgį Vilmutės tėveliams ir 
giminėms.

Skaudu kartu ir visai pa
žangiai Brazilijos lietuvių 
visuomenei, kuri pažino, ar 
nepažino šią ją gabią visuo- 
menininkę veikėją, kurią

negailestingoji mirtis išlu
po josios dar tik pradėjusią 
žydėti jaunystę.

Vilmutės tėveliams nuo 
manęs ir nuo pažangios 
Brazilijos visuomenės, gili 
ir proletariška užuojauta.

Darbo Pelė.
Sao Paulo, 
21-VIII-1949

Jokubkaitės vardas origi
naliai rašydavosi Wilma—■ 
su W. To prisilaikydavome 
ir mes. Šį kartą išėjo su V. 
Atsiprašome.

Pievelėms Užvesti 
Sezonas

Gražus Daiktelis, 
Bet Nepraktiškas

— Gamta • žolės sėklas 
sėja rudeniop; pasimokyki
me iš gamtos 
sako pievelių užvedimo ir 
priežiūros ekspertai.

Ruduo, galas rugpjūčio 
iki spalių, apie šešios savai
tės laiko skaitoma geriau
siu laikotarpiu pievelėms 
užvesti ar išgedusioms vie
toms jau esamoje pievelėje 
atsėti.

Rudeniop žemė gauna pa
kankamai drėgmės žolės 
sėklai daiginti, bet dar nė
ra perdaug drėgmės, nėra 
pavojaus sėklą supūdyti.

Ruduo už pavasarį drau- 
gingesnis žolei tuomi, kad 
žemė tebėra šilta, prielanki 
daigui auginti, vienok nak
tys yra jau pakankamai il
gos, gana ūkanų pridengti 
jaunus daigus nuo per ilgo 
degimo saulėje.

Pievelę užvedant ar se
nos išdegusias vietas tai
sant pataria prisilaikyti se
kamų taisyklių: ‘ (

Trąšas dėti žemėn pirm 
sėjimo sėklos ir gerai išpu
renti žemės paviršių.

Jeigu įsigyvenusioje pie
voje norima užlyginti įdu
bimus, tas taip pat turi būti 
atlikta pirm sėjos.

Pasėjus, sėklą apakėti ar
ba užberti žemėmis ne giliau 
ketvirtosios 
lio.

Palaikyti 
bet ne per 
smulkia švirkšlį, kad neiš
plauti sėklos. Apsaugai nuo 
išplovimo sėklos lietuje 
naujai užsėtas vietas tūli 
pridengia maišu iki žolė 
pradeda dygti, žemė susi
tvirtina.

Sėklą pirkti pas patiki
mus prekėj us, pirkti pagal 
žemės rūšį. Atsakingi, eks- 
pertiški pardavėjai gali 
patarti ir turi iš ko parink
ti tinkamiausią sėklą saulė
tai 
sai

Tarpe • gražių, bet ne-, 
praktiškų daiktelių na
mams reikia priskaityti 
mėgstąs puodams suimti 
rankenukes - servetukes 
(potholders). Per skylutes, 
tarpelius, suspaustas karš
tis šaute šauna rankon ir 
daugiau apdegina, negu ap
degtų nuoga ranka, nes 
nuoga ranka puodą ar blėtą 
liečiame atsargiai. Gi meg- 
stinę storą servetėlę turint 
rankoje jautiesi saugiai, su- 
imi stipriai ir skaudžiai ap
sigauna.

Geriau daryti siūtas, iš 
tankiai suausto audinio. Už 
vis saugiausios prikimštos 
vatos.

ir mes,

dalies vieno co-

žemę . drėgna, 
slapia. Lieti

vietai ar pavėsiui, sau- 
ar šlapiai žemei.

Dabartinėje šaldytuvų 
gadynėje praktiškiausi yra 
kampuočiai stikliniai indai, 
tokie, kuriuose gali iškepti, 
tuose pačiuose ant stalo pa
duoti, arba padėti į šaldytu
vą. Talpūs, permatomi, be
veik negali prisvilti. Gaila, 
kad keturkampių dar be
veik nedaro verdamųjų ant 
pečiaus, nors apvalių skau- 
radų ir puodų jau yra pa
kankamai.

Mačiau krautuvėse daug 
naujoviškų formų ir gana 
gražių virdulių kavai ir ar
batai, bet didžiuma jų ne
verti pirkti, nes pilni tokių 
kampelių, kurių negali už- 
matyti nei ranka pasiekti 
— nežinosi, ar jie jau gerai 
išvalyti, ar ne. Niekad ne
verta pirkti maistui tokio 
indo, kurio kampų nepasie
kia akys ir ranka. G.

Ansonia, Conn
Mrs. M. Draugelis, malo

nėkite prisiųsti savo antra
šą. Jūs užsisakėte Pattern, 
bet neprisiuntėte adreso. » 
Siųskite jį į Pattern Dept., 
427 Lorimer St., Brooklyn 
6, N. Y.

Today’s Pattern

t. 
k •<

Pradėjus Darbą
Nuplovus, pomidorus dėk 

liuosai į audinio gabalą ar 
vielinį platų lygiu dugne
liu sietelį ar pintinę, pa- 

sekundėms 
vandenyje,

merk kelioms 
verdančiame 
paskui perleisk šaltu. Nu
lupk. Geriau iš karto imti 
ne po daug, nes ilgiau sto
vint žievelė pradeda pri- 
džįūti. Neperkaitink — lup- 
sis su vaisiaus paviršiumi. 
Neištrauk nedakaitusius —- 
nesilups.

/ </ I
9283 '
s.zcs - 2-ie

Užsakymą, su 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siuskite:

Dept., 427 Loflmer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

25 centais ir

Pattern

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 31, 1949
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Iš SAULĖTOS FLORIDOS ISTORIJOS

(Tąsa)
Tada aš pirmą kartą pamačiau, — o 

prireikė dar pusantrų, dvejų metų, kad 
galutinai įsisąmoninčiau, — jog vokietis 
mėgsta ir supranta tik vieną argumentą 
— lazdą. Lazda filosofijoje, lazda gyve
nime, automato serijos lazda, — vien ta
sai įtikinantis argumentas vokiečiams 
buvo aiškus ir suprantamas iki galo.

Tolimesnis mūsų žygiavimas per stoli- 
piniškai-hitlerinį kraštą buvo spartus ir 
be nuotykių. Mes išaiškinome vokiečių 
kolonistams, kodėl 1943 metais partiza
ninio žygio metu daržuose drybsojo šei
mininkų lavonai, ir tolimesnė mūsų ke
lionė praėjo be ekscesų. Tiesa, visi vy
rai, dar toli prieš mūsų kolonai pasiro
dant, tartum pelės, išbėgiodavo po dau
bas bei giraites. Namuose stovėdavo pa
ruoštas valgis, vokietės, — storos ir ap
kūnios, liesos ir kaulėtos, — visos vieno
dai pataikaujamai šypsojosi ir lankstėsi, 
ir per likusius septyniasdešimt mūsų 
greito maršo kilometrų nė vienas šūvis 
nesupyškėjo nė iš vienos trobos. Folks- 
deičai argumentą suprato pagrindiniai.

Netrukus mes atsidūrėme ties Koros- 
teniu, kur dirvos buvo blogesnės, miškai 
kaitaliojosi su smiltynais. Ten jau nebe
buvo vokiečių kolonistų, o gyveno ukrai
niečiai bei rusai. Mes užmiršome vaišin
guosius vokiečius, ir tik 1944 metų pa
vasarį Lenkijoje, ties Zamosčiu, mes an
trą kartą aptikome visą folksdeičų bla
kių lizdą ir čia jau galutinai įsitikinome, 
kad vokiečiui suprantamas tik vienas 
argumentas — lazda.

X

XXII
Netoliese nuo Korostenio, išeinant iš 

vokiškai stolipininio trikampio, žvalgy
ba, slankiojusi po plentus, pamuše, “pika
pą,” vežusį paštą. Mašinoje gulėjo keli 
odiniai maišai su laiškais ir vokiečių 
žandarmų siuntiniais į faterlapdą. Dau
giausia tai buvo siuntiniai su maisto 
produktais bei riebalais. Visa tai žval
gyba teisėtai padalino savo žmonėms, o 
kai ką iš delikatesų bei vynų vyrai atne
šė dovanų Kovpakui ir Rudniovui. Laiš
kus nuvežė į štabą. Buvo “pikape” dar 
vienas daiktas, niekam nereikalingas, — 
žvalgai neišmanė, ką su juo daryti, to-

dėl ir atgabeno jį pas mane. Tai buvo 
kubinės formos geležinė dėžė, kurioje, 
tartum lėkštės namų šeimininkės spinto
je, stovėjo apvalios skardinės dėžutės su 
kino juosta.

Pamatęs filminę juostą, kuri sukėlė 
manyje vienas kitam priešingiausių 
jausmų, aš tariau Saškai Koženkovui, 
mano vežėjui: “Pasaugok tą dėžę!” — 
ir, ištrūkęs nuo darbų, atėjau į savo bu
tą, išėmiau dėžutę su užrašu: “Erste 
teil” ir ėmiau žiūrinėti pienę prieš švie
są. Filmas buvo garsinis, užrašų nebu
vo, ir nors galėjau sugauti artistų jude
sius, bet suprasti filmo veiksmo prasmę 
buvo sunku/ Įprastas čežėjimas pienės, 
minkštomis spiralėmis besirangančios 
ant grindų, pažadino manyje atsimini
mų apie praeitą, taikų gyvenimą. Taip 
betriūsinėjantį užtiko mane ’ Korobovas.

Tačiau ne pienė buvo pats įdomiausias 
radinys vokiečių autodiližanse. Peržiūrė
jęs kelias dalis, aš susukau pienę ir, ta
ręs Koženkovui: “Įkrausi tą dėžę tačan- 
kon,” — grįžau atgal į štabą. Štabe Tu- 
tučenka, Voicechovičius ir kuopų rašti
ninkai žiūrinėjo laiškus. Daugumoje vo
kų moteriška rašysena pusraščio ranka 
buvo išvedžiota:. “Ukraina, Žitomirge- 
biet. Dorf. . .” Laiškai, lyg du vandens 
lašai, buvo panašūs vienas į kitą. Kartūs 
vergių laiškai — namo iš vokiečių kator
gos. Su sveikinimais giminėms ir pažįs
tamiems, su karčia vergių ašara. Bet kai 
kurie buvo nepaprasti ir jaudino savo 
nuoširdumu. Vienas laiškas prasidėjo ši-

Iš dangaus žvaigždė nupuolė 
Ir sudužo krisdama. 
Vokietijon aš papuoliau, 
Ašarėles liedama ...

Kitame laiške mergina rašė, kad ji kol 
kas gyva ir sveika ir kad “... naktimis 
virš įmonės, kurioje mes dirbame, skrai
do melsvi balandžiai, ir mūsų kaimynė 
Marusia, kuri išvažiavo drauge su .mani
mi, pasisuvo suknelę viena rankove, o 
visos kitos draugės, kurios išvažiavo iš 
mūsų kaimo, visos ištekėjo už anglų la
kūnų,” ir laiško gale: “Neverkite, ujama 
ir tėti, aš vis vien nebegrįšiu.”

(Bus daugiau)

MIAMI, FLA.
Kaip Indijonąi Kariavo su 

Baltaisiais "
Gyvenant saulėtoj Floridoj 

per porą metų turėjome pro
gą su vietos gyventojais pasi
kalbėti įvairiais klausimais, o 
ir pasiskatyti trumpų istoriš-. 
kų vadovėlių. Kalbant apie 
Floridą, negalima apsilenkti 
su indijonais; kurie čia vadi
nasi seminolais. Tas vardas 
jti kalboj reiškia atsiskyrėlį, 
tai yra klajoklį, nes prieš du 
šimtus metų jie atsiskyrė nuo 
krikų (creeks) giminės, kuri 
gyveno aukščiau į šiaurę, da
bartinėj Georgijuj, ir pradėjo 
slinkti į pietus. Galę gale jie 
atsibastė Floridos teritorijon, 
pertraukė su krikais visus ry
šius, išsirinko sau kitą vado
vą ir tapo visai atskira in
dijonų grupė.

Prieš du šimtus metų, tais 
senais laikais Florida buvo 
dar laukinis kraštas, tiktai 
pajūriais kaip kas mėgino 
kurtis, tai yrh, baltveidžiij 
kaimai-kolonijos, o šalies vi
duryje buvo nepereinamos gi
rios ir pelkės, pilnos uodų, 
vabzdžių, gyvačių, aligatorių 
ir visokių paukštelių, kur 
raudonodžiams buvo gera ir 
saugi vieta slapstytis.p Kartu 
slapstydavusi ir juodveidžiai- 
vergai, kurie pabėgdavo nuo 
savo viešpačių - ponų iš Geor
gijus ir Alabamus. Nedaug 
laiku ėmė, iki indijunai su 
vergais susibičiuliavu ir pra
dėję vieni su kitais tuuktis, 
j ii skaičius šuoliais augo. Ši
tai mišriųjų spalvų rasei va
dovavo tūlas Osceola, kas se- 
minolų kalboj reiškia saulė
tekį.

Jis buvo gimęs iš anglo tė
vo ir mišrios motinos, kilusios 
iš pabūgusių vergų. Baltvei- 
džiai ją sugavo ir surišę nu
sivežė kaip savo vergę. Os
ceola bandė ją išvogti, bet 
pats buvo sugautas ir įkalin
tas. Vėliau paleistas, jisai 
užmušė generolą Thompsoną 
ii* kitą baltveidžių karininką. 
Baltveidžiai tuomet pradėjo 
gaudyti Osceolą iš naujo. Šis 
gi suorganizavo saviškius ir 
pradėjo gintis. Taigi prasi- 

l dėjo Floridos seminolų karas 
su baltveidžiais. šitas karas

tęsėsi penkis metus. Osceo
la pasirodė gabus vadas. Jis 
užpuldavo baltveidžių pozici
jas, sudegindavo jų sodybas, 
pagrobdavo gyvulius ir vėl 
pasislėpdavo raistuose. Jung
tinių Valstijų armijos viršilos 
kelis kartus siūle jam taiky
tis, bet Osceola sarkastiškai 
atsakydavo, kad baltveidžiais 
negalima pasitikėti, nežiūrint, 
kad jo paties tėvas buvo 
baltveidis. Baltveidžių kvie
čiamas ir savo žmonių prašo
mas, Osceola sutiko truks-luš 
taikytis. . .

Pasiėmęs laukinį katiną ir 
kitus savų bendruosius, 1837 
metų rudenį jisai nuvyko su 
balta vėliava į švento Augus
tino miestą, kur specialiai lau
ke Jungtinių Valstijų armijos 
gejnerolas Hernandez. Bet 
viėtoj tartis apie taiką, gen. 
Hernandez liepė Osceolą su 
visais jo leitenantais areštuo
ti ir į daboklę surakintus įka
linti. Nekuriems jų pasisekė 
vėliau pabėgti, bet pats Osce
ola mirė nelaisvėj. Indijonų 
kovos su baltveidžiais apri
mo.

Federalinė valdžia atskyrė 
plotą žemės Oklahomos vals
tijoje ir pasiūlė . seminolams 
keltis tenai. Apie 13,000 in
dijonų šitą pasiūlymą priėmė 
ir pradėjo kelionę į vakarus. 
Bet iki jie pasiekė pažadėtą
ją žemę, 5,000 jų išmirė. Ki
ti seminolai sulindo į Flori-' 
dos raistus, vadinamus Ever- 
gladęs ir pasiliko tenai iki 
šiai dienai. Paskutinio cenzo 
žiniomis, 1940 metais Flori
doj buvo 590 seminolų. Jie 
verčiasi medžiokle, žvejyba 
ir pardavinėdami turistams 
savo darbo suvenirus. Nors 
valdžia užlaiko jiems moky
klas ir stengiasi įtraukti juos 
į kūrybinį gyvenimą, vistiek 
prie baltveidžių kultūros in
di jonai neturi patraukimo. 
Įdomiausią yra tai, kad iki 
šiol seminolai nėra pasirašę 
su Jungtinių Valstijų valdžia 
taikos. Jeigu paklausi semi- 
nolą, kodėl jie šdfiinasi nuo 
baltveidžių, tai atsako: Bal
tas žmogus ,veidmainis ir di
delis melagis, kuriam negali
ma pasitikėti nei per nago 
juodymą.

V. J. Stankus.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Rugp. 31, 1949

I į

Praėjusių karščių sezonu 6 mėnesių Charles Vizthum, 
nors ir nelabai patogiai, galėjo susirąngyti virtuves 
sinkoje ir taip jo mama ji atvėsindavo. Šimtai tūkstan
čių kitų New Ybrko vaikų neturėjo nei to patogumo, 
karščius praleido gatvėėse ir purvinuose tarpnamiuo- 

se, aplink atmatų bačkas.

MIRĖ A. ČEKANAUSKAS
Rugpjūčio 21 d., 5 vai. ry

to mirė Antanas Čekanauskas, 
Memorial ligoninėje. Velio
nis per daugelį metų prigulė
jo prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tos kuopos. , Jis 
skaitė dienraštį Laisvę ir nuo
latos parašydavo korespon
dencijų iš mūsų kolonijos. 
Nuoširdžiai platino Laisvę ir 
Vilnį tarpe Springfieldo lie
tuvių. Aukavo sulyg išgalės 
darbininkų judėjimo reika
lams, buvo nuolatinis drau
gas darbo žmonių ir troško 
gero, demokratinei liaudžiai.

Antanas Čekanauskas gimė 
Lietuvoj, lapkričio 17, 1877 
metais, Butienų kaime. Stun- 
briškio valsčiuje, Panevėžio 
apskrityj. Į Ameriką atvyko 
1895 metais, į Pittston, Pa. 
Dirbo ten 8 metus anglies ka
syklose, o vėliau atvyko į 
Springfieldą, kur ir išgyveno 
iki mirties.

Lietuvoj paliko seserį Bar
borą ir brolienę Kopūstienę; 
Amerikoj pusseserę Mrs. C.

New

Velionis Amerikoj neturėjo 
artimų giminių. Jis paliko 
LLD 7 kp. testamentą, kad 
rūpintųsi jo laidotuvėmis. 
Kuopa velionio pageidavimą 
atliko pilnai, taipgi nupirko 
gražų vainiką. Gražus būre
lis draugų ir draugių palydė
jo velioni į kapus. .Prie ka
po A. Gudauskas* pasakė at
sisveikinimo kalbą, apibūdin
damas velionio gyvenimą, jo 
rolę ir padėkavojo visiems su
sirinkusiems, kurie .pagerbė 
velionį, kuris pagarbos pilnai 
užsitarnavo.

Lai būna Antanui Čekanaus
kui lengva šios šalies žemelė! 
Jo gyvenimo kelias pasibaigė, 
mes likę * tęsime jo idėjos 
darbą. A. P. G. .

17.500 Goodrich ^Rubber 
Co. darbininkų Akrone strei
kuoja, reikalaudami 25c į va
landą pakelti ir $100 į 
nesi pensijos.

mė-

1

pel- 
ber- 
Už 

tą patį 1948 m. bertainį buvo 
padaryta $110,282,260.

General Motors Corp. 
Uajs už antrąjį šių metų 
tafiii sfe^Ia $166,815,305.■'ta

24 d. 
pietų, k

Hudler, kuri gyvena 
Jersey valstijoj.

Velionis palaidotas 
rugpjūčio, 2 vai. po
miesto Oak Ridge kapinėse, 
kur ilsisi Abraomas Lincol- 
nas, didysis Amerikos liau
dies kovotojas ir prietelius.

Washington. — Kongre
siniai vadai svarsto siūly
mą uždraust pikietuot fe- 
deralius teismus^

■4

Tasai didysis piknikas įvyks sekmadiėnį

Gera Orkestrą Gros Šokiams 1

Puiki Sale Pasišokimui56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

I
I

Didysis Philadelphijos Piknikas 
Paramai Dienraščio Laisvės 

I •

Rugsėjo September 4 ph* Labor Day

Crescent Picnic Grounds
izLwonnTc. valiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130). Važiuokite iki Ni- 
KfciLKU 1b. vieno kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis, čia pasu-
cholson Rd,, kur an^ bloko pikniko vieta. Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry
kite po dešinei ir uz 2 Gioucester Heights,, kuris davės iki vietos,
paimkite po dešinei busą i^o

At iš kitų miestų nevažiuokite į Philadelphia. Ties Camden laikykitės po kai- 
re keliu 130? kaip aukščiau nurodyta.

Iš arti'ir toli busais važiuoja žmonės šimtais į šį didyjį sąskridį. Visi bukime iš anksto 
pasirengę dalyvauti šioje gražiausioje sueigoje. (

Skanių Užkandžių ir Visokių Gėrimų Bus Užtenkamai Visiems!
Iš toliau atvykusiems bus parūpinti stalai. Galėsite savo kompanijose linksmai balia 

voti nieko netrukdomi, čia turėsite linksmų pasimatymų su senai matytais ir 
įsigysite naujų pažinčių.



Jubiliejaus Atžymejimas
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

John Kolis, Chicago, Ill.................................. 2.00
J. Morkevičius, So. Milwaukee, Wis. . . 1.00
O. Paulauskienė, Waukegan, Wis. . . . 1.00
C. Cook, Chicago, Ill.....................................1.00
A. Jonikienė, Chicago, Ill............................ 1.00
S. Kanapė, Chicago, Ill...................................1.00
N. Botirienė, Chicago, Ill............................ 1.00
V. Aliukienė, Chicago, Ill............................. 50c
J« Strupinskas, Chicago, Ill.......................... 1.00
L. ir J. Kasko, Chicago, Ill..........................1.00
V. Priekša, Chicago, Ill.................................. 1.00
V. Vaiciekonienė, Chicago, Ill..................... 1.00
A. Chapas, Chicago, Ill...................................1.00
K. Virbickas^ Chicago, Ill.............................. 1.00
M. Dementienė, Chicago, Ill..........................1.00

•A. Vegela, Chicago, Ill...................................1.00
J. Chesna, Chicago, Ill................................... 1.00
R. Samulionienė, Chicago, Ill.........................1.00
O. Mockienė, Chicago, 111............................1,00
L. Matuz, Chicago, Ill....................................1.00
A. Sidarevičius, Chicago, 111......................... 3.00
F. Sagdinas, Chicago, Ill.'...................... . 1.00
J. ir E. Klastauskas, Chicago, Ill................... 2.00
A. Bavarskis, Chicago, Ill. . . . . . .1.00
F. Slušinskis, Chicago, Ill.............................. 1.00
V. Jankauskas, Chicago, Ill..........................1.00
P. ir S. Stasiukėliai, Chicago, Ill.................. 1.00
A. Stukienė, Chicago, Ill...............................1.00
S. Vešys, Chicago, Ill.................................... 3.00
C. Račkauskas, Chicago, Ill................... . . 1.00
J. Matelis, Chicago, Ill..................................1.00
J. Strich, Kenosha, Wis. . . . • . . . 1.00
A. Užusienienė, Madison, Wis................... 1.00
S. Winckas, Kenosha, Wis..............................1.00
P. Beržanskas, Chudahy, Wis................... 1.00
A. Staskus, Chicago, Ill................................1.00
J. Paltanavičius, Chicago, Ill.....................1.00
A. Žekienė, Chicago, Ill. . . . . . .1.00
J. Užubalis, Chicago, Ill............................... 1.00
J. Paulauskas, Waukegan, Wis................... 1.00

Ačiū visiems aukotojams. Laisves Administracija.

LOWELL, MASS.
REIKIA SUSIJUNGTJ 
I BENDRĄ DARBA

Čia noriu paliesti kai ku
riuos klausimus, kurie ben
drai liečia šios apylinkės kai
mynines kolonijas.

Mums, šios apylinkės pa
žangiečiams, taip lygiai rūpi 
išlaikymas radijo pusvalan
džio, kaip ir kitiems pažangos 
prieteliams.

Tad pirmučiausia turint 
mintyje, 'kad mūsų kaimynai 
lawrenciskiai tam tikslui ren
gia šaunų bankietą sekmadie
nį, rugsėjo 4-tą d., 2 vai. po 
pietų, Maple Parke, Methu
en,' Mass., tai privalome visi 
tuomi susirūpinti ir tiesiog 
organizuotai dalyvauti jų pa
rengime. Tas parengimas mus 
visus labai plačiai liečia.

Mes žinome, kaip labai rei
kalinga stambi parama, kad. 
pusvalandis ne tik galėtų ge-

Usteris, Montellas, Kembri- 
čius ir kitų tolimesnių koloni
jų žmonės ramiai namie nu
sėdėtų, kuomet Norwoodo 
dainininkai ir Bostonas su vi
su garsiuoju Broadway gra
žiausią programą pildys Ma
ple Parko didžiojoj iškilmėj. 
Ne, to negali būti! Didysis 
Bostonas turi nemažai ir in
teligentijos. Kur jie tą dieną 
bus? ,

E, geriausia nespėlioti. Ge
riau reikės visus atčekiuoti ir 
tada žinosiu, kas kaltas ir kas 
niekuomi neprasižengęs.

•Iki pasimatymo su visais!
J. M. Karsonas..

Tampa, Florida. — Vie
sulas Floridoj sunaikino iki 
12,000 dėžių vaisių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kbngreso Atstovų Butas 
priėmė bilių, kad žmonėms 
nevalia pikietuoti federali- 
nius teismus. Teisėjas Medi
na, kuris* vadovauja bylai 
prieš komunistų vadus, rei
kalauja, kad žmonės tylėtų ir 
neprotestuotų prieš jo pa
tvarkymus.

Tiek tie kongresmanai, tiek 
teisėjas Medina pamirštai, 
kad šios šalies Konstitucijoje 
yra juodomis raidėmis įrašyta 
žmonių teise protestuoti ir 
reikalauti skriaudų atitaisy
mo. Tai yra viena pamatinių 
teisių. Kai nebebus galima 
prieš skriaudas ir netuisybęs 
protestuoti, tada jau turėsime 
pilnai išaugusį fašizmą. Kol
itas jo dar nėra, todėl ir toji 
teisė tebeveikia.

Chester, Pa.

CLEVELANDO ŽINIOS

Caracas. — Amerikinė 
Bethlehem Plieno kompani
ja užpirko Venezueloj $50,- 
000,000 vertės geležies rū
dos per metus.

Grand Marais, Minn. — 
Biznierius L. M. Osborne 
paliko raštelį, kad per sap
ną nužudė savo žmoną, to
dėl pabudęs nusinuodijo.

_________ MONTELLO, MASS._______________

LABOR DAY METINIS PIKNIKAS
RENGIA MONTELLO LIUOSYBĖS CHORAS

ĮVYKS sekmadieni

Rugsėjo 4 ir 5 September 
Liet. Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.
Sekmadienį, muzikalė programa: dainos, sportiški 

žaislai, taipgi įvairūs valgiai ir gėrimai.
Pradžia 1-mą vai. po pietų

1 Pirmadienį, .piknikas prasidės po pietų.
šokiai nuo 3:30 po pietų

Vietinius ir iš apylinkių* kviečiame dalyvauti šiame piknike, 
pasilinksminti ir paremt Chorą, kuris mus palinksmina 
gražiomis dainelėmis.

' August Gustas 
BELTAIRE FLORIST t

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 gelių 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.

854 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.

rai gyvuoti, bet kad galėtų 
stiprėti ir jo programa vis 
gerintųsi. Ir mes žinome, kad 
tas darbas nuo mūs visų pri
klauso. Ne visos kolonijos 
gali didesnius parengimus 
surengti, bet kurios gali ir 
rengia, tai privalome mes ir 
kitos (visos) kolonijos ben
drai prisidėti savo dalyvavi
mu.

Tokią paramą galima su
teikti greitu laiku, bet ar 
Lawrence - Methuen draugai 
sugebės vieni sudaryti pakan
kamai paramos, kad pusva
landis galėtų sau gražiai gy
vuoti, iki kitos kolonijos, per
ėję į žieminius parengimus, 
suspės griebtis to pat darbo, 
kad sukelti vėl pakankamai 
finansų tolesniam gyvavimui ? 
Ne, patys vieni nesugebės.

Kaip mes be paramos iš ki
tur [nedaug ką tenuveiktu
me™, taip ir mūsų kaimynai, 
kurie šiuo laiku pirmutiniai 
griebėsi visuomeniško darbo, 
be pagalbos iš visur nedaug 
ką tepadarytų.

Jeigu mes suprantame, jog 
radijo pusvalandis šiuo laiku 
mums nepavaduojamai yra 
reikalingas ir jei tuo supra
timu vaduojantis visos kaimy
ninės kolonijos: Lawrence, 
Lowell, Haverhill, Nashua ir 
visi priemiesčiai susijungsime 
į vieną didelį bendrą darbą, 
rugsėjo 4-tą ne tik sukelsime 
puikią paramą Gintaro Pus
valandžiui, bet ' įvyks istori
niai festivalinis suskridimas, 
kuriame atžymėsime savo pil
ną politinį ir kultūrinį susi
pratimą.

Gintaro Radijo Pusvalan
džio parengime privalo visų 
kolonijų lietuviai ruoštis ir 
masiniai dalyvauti. , Visi pa- 
sibrėžkime kietai, jog nieko 
kito, kaip tik tą dieną trauk
ti į Maple Parką parėmimui 
labai didelio reikalo. Be to, 
pasiklausysime labai gražios 
dainų programos, kurią pra
ves gerbiamas Ęostono ir 
Norwoodo grupių mokytojas 
Stasys Paura.

šį kartą tikrai išmėginki
me, kiek gali sutilpti žmonių 
ir mašinų mūsų nuo seno už
sitarnavusiam Maple Parke. 
Gal kada mums prisireiks di
diesiems , parengimams.

Į parką, kuriame jauni žai
dėme, mūsų jaunystė brendo 
ir laisvos įpintys auklėjosi. 
Čia'iš daugybės įvairių pa
rengimų, iš nesuskaitytų pra
kalbų, tarsi iš kokio šalti
nio, tūkstančiai jaunų lietu
viu vienokiu- ar kitokiu būdu 
pasisėmė sau nemažai žinoji
mo. Įgavo pradžią pažinimui 
progreso ir apsišvietę žengė 
link kultūringesnio gyvenimo/

Dabar, sulyg vėliausiu rei
kalu, turime įsisteigę radijo 
pusvalandį, kuris nepavaduo- 
jamai tarnauja pažangai ir 
liaudies gerovei. Tad rem
kime tą gintarų pusvalandį 
širdingai ir sąmoningai.

Pirkite bilietus iš anksto, 
tai tuomi užtikrinsite sau da-‘

DVYNIŲ PARTIJŲ 
KAČIŲ KONCERTAS

Mūsų mieste ir apylinkėse 
per tūlą laiką ėjo kalbos ir 
agitacija, iš republikonų pu
sės, apie gerumą Massachu
setts balsavimo baloto plano. 
Praeityje kalbos ir pasilikda
vo kalbomis.

Bet paskutiniuose balsavi
muose republikonams pralai
mėjus rinkimus, pralaimėju
sių skaičiuje yra ir republi
konų partijos Cuyahoga Ap
skrities čyfas, George Bender, 
buvęs kongresmanas.

Jis nori ir vėl gauti kon- 
gresmano vietą, kaip ir kiti 
jo kolegos pralaimėjusieji. 
Bender kaipo suminėtas ap
skrities čyfas suformavo or
ganizacinį komitetą surinki
mui parašų Massachusetts ba
loto planui ir surinko 410,000 
parašų uždėjimui to plano šio 
rudens balsavimams. Para
šai buvo priduoti valstijos se
kretoriui Charles F. Sweeney, 
kuris yra demokratas.

Dabar Sweenei paskelbė, 
kad tų parašų 20%. yra ne
geri ir tokiu būdu nėra ga
nėtinos skaitlinės uždėjimui 
to plano ant rudens balsavi
mų. j

Dabar republikonai su Si
derių priešakyje kelia di- 
džiausį alasą — kačių kon
certą prieš demokratus. De
mokratai rėkia, kad jie labai 
teisingi, kad tie parašai bu
vę patikrinti <pirm pasiun- 
čiant valstijos sekretoriui.

Valstijos sekretorius Swee
ney ' republikonams atkerta, 
kad jis gauna daug atvirlaiš
kių iš piliečių, kurie buvo pa
sirašę ant peticijų, aiškinda
mi, kad jų parašai, išgauti ne
teisingu' būdu.

Iš šito kačių koncerto ma
tosi, kaip tos dvynių partijos 
negali pasidalinti politiniu lo
viu, iš kurio riebų ėdalą pa- 
ėda.

Progresyviams turėtų būti 
vienas dalykas svarbu, tai bu- 
davoti Progresyvių Partiją. 
Dvynių partijų žmonėms, ei
liniams nariams, nurodant, 
nurodant, kokios suktybės su 
parašų rinkimu daroma ir 
kaip parašai priskaitomi prie 
negerų, kuomet vienai parti
jai pasirodo pavojus nuo an
tros.

United Electrical
- U ni j os Konvenci j a

Clevelande eina prisirengi
mas prie CIO United Elec
trical Unijos Konvencijos, 
kuri įvyks rugsėjo 19-23 dd. 
Dešinieji elementai rengiasi 
prie šios konvencijos ne juo
kais prieš progresyvius. Čia 
atsikėlė Frederick M. Kelly,

progresyvius. Jų valdomuose 
lokaluose pasisako, kad juos 
remia CIO Nacionalė Taryba, 
kad iš United Electrical uni
jos prašalinti progresyvius, 
kurie sudaro dieglį dešinie
siems; kad nuo to dieglio 
jiems tenka daug nukentėti, 
jie skundžiasi.

Mat, CIO United Electrical 
unija, vadovaujama progresy
vių, visur nuoširdžiai kovoja 
už narių reikalus ir nepasi
duoda Taft - Hartley aktui. 
Kovoja iš peties už ketvirtos 
eilės algų pakėlimą ir gero- 
vės-senatvės pensijų progra
ma, u 

Didlapiai irgi metasi deši
niesiems pagalbon. Agituoja, 
kad iš UE unijos vadovystės 
būtų prašalinti “komunistai.” 
Jau čia turėtų būti aišku ir 
mažai mąstančiam eiliniam 
nariui, jeigu bosų spauda siū
lo dešiniuosius pasirinkti, tai 
ji siūlo savo draugus ir jie 
unijai negali būti naudingi.

★
Bedarbių Priskaitoma 57,000

Ohio State Employment 
Service pareigūnas Emden 
Schultze savo raporte prane
ša, kad Clevelande bedarbių 
skaičius pasiekė 57,000 skait
linę ir galo bedarbei nesima
to.

Schultze sako, kad jo ves
ti tyrinėjimai įvairiose firmų 
įmonėse parodo, kad rugpjū
čio mėn. pabaigoje bus atleis
ta dar apie 1,400 darbininkų. 
Nedarbas, jis sako, plečiasi 
elektros mašinų ir automobi
lių apdirbimo- įmonėse, taip
gi prie statybos į r miesto pa
tarnavimų skyriuose; apdrau- 
dos, nuosavybės ir finansų 
bizniuose.

★
92 Susirgimai Paralyžium

Limpamų ligų skyrius Mies
to Ligoninėse savo raporte pa
žymi, kad mieste buvo 92 su
sirgimai paralyžium ir ap
skrities plote 95, kas viso su
daro susirgimų skaitlinę 187. 
Raporte sakoma, kad šiemet 
turime 68 susirgimus daugiau.

Iki šiol nuo tos ligos mirė 
du jaunameČiai, pernai miri
mų nebuvo. Y. M. D.

Miami, Florida. — Čio- 
naitinė spauda skaičiuoja, 
kad viesulas padarė $50,- 
000,000 nuostolių.

kuris kandidatuoja į unijos 
prezidentus. Jis čia lokaluo
se suka mašiną, kad išrinkus 
dešiniuosius delegatus ir iš
metus dabartinį progresyvį 
prezidentą, Albęrt J. Fitzge
rald.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

lyvavimą. Lowellieciai, pir
kite pas mane arba pas Vy
tautą Ramanauską. Mes tu
rime tiek bilietų, kad žmonės 
išpirkę visus galės užpildyti 
geroką dalį parko.

Aš visai nenoriu tikėti, kad

Lokaluose, kur tik dešinie
ji gali, daro spaudimą, kad 
kairieji 'delegatai konvenci- 
jon nepraeitų. Bet ne visur 
jiems sekasi.

Visur dešinieji- leidžia įvai
rius melus ir šmeižtus prieš

(Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
S’ 1

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Rugpjūčio 21 d. mirė drg. 
Hepolitas Pročius. Hepolitas 
liko palaidotas rugp. 24 d., 
Marcus Hook kapinėse. Prjo- 
čius jau buvo virš 60 metų, 
buvo pavienis ir laisvas žmo
gus, remdavo darbininkų ju
dėjimą ir turėjo kaip PhiIa-> 
delphijoj, Baltimorėj ir Broo- 
klyne .daug draugų ir drau
gių, bet, “atsisveikino” prie 
savo amžino kapo tiktai su 
keliais draugais.

Hepolitui mirus buvo pa
siųsta telegramos dėl jo gi
minių, bet giminės atsisakė 
pribūti ir atiduoti paskutinę 
atsisveikinimo pagarbą. Drg. 
Pročius, būdamas jaunas, yra 
daug pasidarbavęs tarp lietu
vių progresyvių judėjimo. 
Drg. Pročius yra buvęs ge
ras sufliorius veikalų lošime, 
nes žinojo lietuvių kalbos 
gramatiką ir aiškiai kalbėjo. 
Drg. Pročius paskutiniu laiku 
gyveno Chesteryj ir mylėda
vo kai kada paragauti svai
galų, kas jam gyvenimą ir 
sutrumpino.

Ilsėkis, drauge, ramiai juo
doj žemelėj per amžius ir 
mes su laiku prie tavęs ilsė
tis atsigulsime. Amžinas po
ilsis bus visieifls teisingas ir 
Įygus. P- Š.

PRANEŠIMAI
Harrison-Kearny, N. J.

LLD 136 kuopos susirinkimas 
jvyks rugsėjo (September) 2 d., va
kare, 7:30 , toj pačioj vietoj. Rei
kia pastebėti, kad dar yra keli 
draugai neužsimokėję už šį metą 
duoklių. Kalbant su jais, rodosi 
gražiai susipratę draugai, bet, ot, 
tokios mažos metnės duoklės nie
kaip negali prisirengti užsimokėti. 
Draugai, baigiasi metas, neatidėlio
kite, ateikite j šį susirinkimą ir ta
tai padarykite.—V. Ž. (195-197)

MONTELLO, MASS.
Dviejų Dienų Piknikas.

Labor Day šventės proga, Liuosyl 
bes Choras rengia dviejų dienų pik
niką, — jvyks sekmadienį ir pirma
dienį, rugsėjo (Sept.) 4 ir 5 ad., 
bus Liet. Tautiško Namo Parke.

Sekmadienį bus muzikalė progra
ma 1 vai. po pietų: dainos sporto 
gėmiai, valgiai ir gėrimai. Pirma
dienį šokiai, prasidės nuo 1-mos va
landos po pietų ir tęsis iki vėlai 
naktį. — Kviečiame visus dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti. Tuom 
pat kartu paremsite Chorą, kuris' 
mus palinksmina gražiomis dainelė
mis. (194-A96)

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

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.

1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW A, BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direlftorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS '
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

t.,.,.... TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

§1

s £
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 31, 1949
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R. Petriką

Svečiai
Laisyiečius atlankė jaunas 

rochesterietis Viktoras Gu
dauskas. Kaipo dalyvaująs 
su tėvais tarp lietuvių, sve
čias įdomavosi susipažinti ir 
su Brooklyno lietuvių Įstaigo
mis ir jų veikla. Prie pro
gos taipgi atlankė Lietuvių 
Kultūrinį Centrą ir kitas 
įstaigas, žadėjo bandyti susi
pažinti su lietuvių jaunimu.

Atvykęs New Yorkan sa- 
Vo profesinio darbo reikalais, 
yra spaudai dailės darbų su
planuotoji! (design erių).

★
Pirmadienį laisviečius at

lankė Jonas Morey iš Tem
pleton, Mass. Svečią pas 
mus, taipgi kelyje po kitas 
įstaigas palydėjo maloni jo 
marti Grace Morey, slaugė. 
Po apžiūrėjimo mūsų įstaigos, 
pasimatymo su mumis, sve
čiai išvyko pamatyti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą.

Svečias buvojo pas sūnų ir 
marčią. Su sūnumi buvęs ne
simatęs per dvejetą su virš 
metų, o su marčia visai ne
simatęs. Mat, jo sūnus ir 
marti susipažino ir susidrau
gavo toli nuo namų, svetur, 
abu tarnaudami mūsų karinė
se jėgose karo metu. Sugrį
žęs iš karinės, tarnybos, jo sū
nus su draugais bendrai įsi
steigė Brooklyne valgyklą ir 
čia apsigyveno. Jų įstaiga, 
pasivadinusi Weslyn, randasi 
56 Third Avenue. O veteranė 
d. Morey marti tebedirba sa
vo profesijoje, slaugytoje, 
priėmime gimstančių. Sako, 
kad toji darbo sritis ją labai 
domina.

Atsilankymo proga d. Mo
rey pasveikino dienraštį Lais
vę jos 30 metų jubiliejumi su 
penkine.

★
Mr. ir Mrs. Frank Imbras 

iš Pittsburgh, Pa., atostogavo 
Atlantic City. Tačiau pirm 
grįždami namo, nors vienai 
dienai, užsuko į New Yorką- 
Bfooklyną tikslu atlankyti 
Lietuvių Kultūrinį Centrą 
(Liberty Auditoriją). Mašiną 
palikę. New Jersey, patys at
vyko traukiniais, r*

Svečiai sakė pusėtinai pa
vargę nepriprastais pėstinin
kų keliais ieškodami Brookly
no, o paskiau Richmond Hill 
ir centro, lipinėdami į trau
kinius laiptais. Tačiau centru 
labai patenkinti. Sako—ver
tas buvo tos kelionės pama
tymui ir yra vertas visų dar
bo- išlaikymui.

Pirm išvykdami, per cen
tro prižiūrėtojus atsiuntė $5 
Laisvei pasveikinti jos 30 me
tų jubiliejumi. R. -

Neprašytas iš Floridos 
“Svečias” Padarė 
Žalos ir New Yorkui

Liekana to paties viesulo, 
kuris siautėjo Floridoje, kely
je į Naująją Angliją užkliu
vo ir New Yorką anksti pir
madienio rytą. Vėjas zujo po 

.55 mylias per valandą, pro
tarpiais verždamasis pirmyn 
iki 70 mylių per valandą.

Stipriausia viesulo dalis 
gerėjo per Brooklyną, Bronx, 
Queens ir Nassau, paskiau 

. Westchester apskritį. Nu
traukta mieste 216 elektros 
laidų, paliekant be elektros 
apie 22,000 vartotojų. Varto- 
Jantieji elektrą vien šviesai, 
žinoma, mažai jos pasigedo, 
nes iki vakaro 'didžiuma lai
dų buvo atsteigti. Bet tiems' 
kurie vartoja elektros ir pajė
gą bei šilimą, susitrukdė vis
kas.

Westchesteryje išversta' 
daug medžių. Kur ne kur 
buvo išverstų ir didmiestyje. 
Mieste nupūtė daug iškabų, 
kelis elektros stulpus, o kai 
kur ir namų briaunas aplupo.

Paskutines Dienos Laisvės 
Piknikui Pasiruošti

Laisvės piknikas Philadel- 
phijoje, kuriu brooklyniečiai 
važiuos autobusais, įvyks jau 
šį sekmadienį, rugsėjo 4-tą, 
per visą dieną.

Brooklyniečių autobusai ton 
smagion ekskursijon išeis nuo 
Laisvės raštinės, 427 Lorimer 
St., 9:30 ryto. Sugrįš vėlai 
tą "pačią naktį (iš pikniko bu- 
sai išeis 7 :3Q vakaro). Visa 
kelionė (round trip) kainuos 
tik $3.25.

Pasimatymas piknike su 
draugais ir naujos pažintys su 
lietuviais iš visos Pennsylvani- 
jos, Marylando, New Jersey, 
šalies sostinės Washingtono ir 
iš kitų valstijų teiks visiems 
daug malonumo. Ir pati eks
kursija per gražius laukus, 
proga dar kartą pasidžiaugti 
gamta yra vertesnė tos tikie-

Pony “Labdarybė” 
Negražiai Apsiskelbė 
Jiems Susipykus

Sieksniais komercinėje spau
doje buvo • rašyta, “labdarin
gieji” ponai ir ponios girta, 
angeluota praėjusį pavasarį 
jiems rengiant būk tai Aus
trijos vaikų našlaičių ir bied- 
niokų pašalpai balių, įvyku
sį kovo 8-tą.

Balius, iškilmingai pavadin
tas “A Night in Vienna,” įvy
ko ne bile kur, puošniame St. 
Regis viešbutyje. Visokie po
nai — “dukes” ir jų “ducks” 
—skverbėsi į komisijas — juk 
čia nęi indus reikėjo plauti, 
nei sales valyti/ nei punde
liais maistą supirkinėti, sune
šioti — visą tai atliko uni
formuoti viešbučio tarnai. 
Viskas, kas rengėjams rūpė
jo, tai kas kuo puošniau ap
sirengs, kas siu kuo sėdės, 
šoks.

O, tiesa, jiems rūpėjo dar 
vienas dalykas — rengėjų 
grupė šii’dingai rūpinosi, kad 
būtų daug svečių, būtų išpar
duota daug tikietų, sukelta 
daug pinigų. Tam juk buvo 
rimta priežastis. Kokia? Tie 
vaikai? Mes taip manėme, 
nes pramogą rengė po vardu 
Save Austria’s Children, Inc. 
Tačiau dabar iškilusi teisme 
byla- sako ką kitą. Ką?

Spaudoje skaitome:
Ponia Vera Kaiman, kuri 

dabar atostogauja Šveicarijo
je, teismo keliu pareikalavo 
neleisti tos vaikų globos drau
gijos nariams susirinkti. Dėl 
ko? Esą pasiūlyta tame su
sirinkime perrinkti tos drau
gijos valdybą, ją prašalinti iš 
prezidentystės.

Viršininkai tuo patimi at
sako poniai Kaiman. - Jie 
kaltina, kad ponia Kaiman, 
nesiskaitydama su direktorių 
valia, pasikvietė buvusį kuni
gaikštį Franz Josef ir jo pa
čią garbės svečiais. Kad ku
nigaikščiui pavedė surinkti 
pinigus už pasiskelbimus pro
gramoje. Kad iš tų $2,195 
už pasiskelbimus surinktų pi
nigų draugijai teko tik $825. 
Geraširdis archdukas jai pa
čiai pavedęs $545 būk tai su
vartoti šelpimui tų vaikų, ku
riuos, sako skundas, ji dabar 
“šelpia” švaistydamosi Šveica
rijoje, ne Austrijoje, kur tie 
vaikai. O visi kiti pinigai 
likęsi pas/patį archduką už 
jo “sunkų darbą,” nors bu
vę susitarta, kad viskas eis 
vaikams, per draugiją.

Teisėjas Greenberg atsisakė 
draugijos mitingą uždrausti, 
šiuo tarpu dar neaišku, kuo 
ta ponų “labdarybės” byla 
baigsis.

August Jockel, 20 metų, 
rastas užsidusinęš gasu savo 
kambaryje 318 W. 52nd St., 
New Vorke.

to kainos. Piknike bus šokiai, 
programa, visokiausių gerų 
vaišių.

O po viso to smagaus pobū
vio dar bus gera proga pa
silsėti, dieną po pikniko ne
reikės eiti i darbą, nes pripuo
la darbininkų šventė — La
bor Day. Tačiau—

Viskas tas gali ir pasilik
ti tiktai svajonėmis ir gerais 
norais, jeigu iš anksto neįsi- 
gysite buso tikieto, nes busų 
gausime tiktai tiek, kiek tu
rėsime užsisakę iš anksto?

Laukiame jūsų širdingos 
talkos — laiku apsirūpinimo 
buso tikietais, kad sekmadie
nio rytą visi galėtume links
mai važiuoti piknikan, būda
mi užtikrinti, jog nei vienas iš 
norėjusių važiuoti nesiliko na
mie dėl stokos busuose vietos.

Reikalingi Pašalpos 
Tebedaugėja

Reikalingų pašalpos šeimų 
ir atskirų asmenų skaičius 
New Yorke aštuntas mėnuo iš 
eilės tebedaugėja, sako mies- 
tavojo labdarybės komisijo- 
nieriaus raportas už liepos 
mėnesį, 1949 metų.

Komisijonierius bandė ra
minti jo raporto skaitytojus 
tuomi, kad liepos mėnesį rei
kalaujančių pašalpos prieau
glis buvęs mažesnis už pir
mesnių mėnesių prieauglius, 
vis didėjusius pradedant gruo
džio mėnesiu, 1948 metų. 
Tačiau kiti sekantieji padėtį 
sako, kad komisijonierius ne
ima domėn mažiausia dviejų 
pašalpos prašymo numažėji- 
mo faktorių :

Vienu iš1 tų yra didis ka
mantinėjimas pašalpgavių, di
delis spyrimas atsisakyti nuo 
pašalpos, stumiant pašalpga- 
vius į bilc kokius darbus, iš 
kurių žmoniškai nepragyvena 
pravarytieji nuo pašalpos, ir 
tt.

Antruoju yra sezoniniai 
darbai vasarvietėse, ant far- 
mii, vaisių ir daržovių -kenuo- 
tuvėse. Tas rodo į didėsiantį 
pareikalavimą pašalpos tiems 
darbams pasibaigus. Dar pri
sidės išbaigiantieji nedarbo 
apdraudos laikotarpį ir išbai
giantieji sutaupąs, šiandieną 
žymiai padaugėjo tokios šei
mos, kurios išjsumažėjusių už
darbių nei iš nedarbo apdrau
dos nebepragyvena be sieki
mo į sutaupai tad jos smar
kiai nyksta.

Sutaupų, kaip rodė įvairių 
organizacijų surinkti duome
nys, didelis skaičius šeimų 
neturėjo nei pačiais geriau
siais laikais.

Patekti ant pašalpos nėra 
"Tąimė. Išmokama bėgiu mė
nesio po $40.78 per asmenį. 
Vienok tai nereiškia, kad as
muo po tokią sumą gauna— 
iš jos išskaitoma administra
cijos lėšos, kurios, kaip ži
noma, yra nemažos. Jos už 
vis daugiau padidėja tais lai
kotarpiais, kuomet valdinin
kai užsispiria neduoti pašal
pų.

Pašalpos gavinys visuomet 
sumažėja politiniais mątais, 
kuomet dešimtys valdininkų, 
gaunančių po desėtkus dole
rių per dieną algos, “tyrinė
ja,” kaip bhtų galima alka
nam pašai pgaviui numušti dar 
bent po dolerį per mėnesį.

T—as.

New Yorko žydai savo or
ganizacijų ir įstaigų metiniam 
budžetui jau sudėję 36 mili
jonus dolerių. Tai' tik ben
driems tautiniams reikalams.
Į tą sumą neįeina žydų dar
bininkų aukos savųjų darbi
ninkiškų organizacijų reika
lams. j

Vėl Pakaitino
• • *

Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį būvo sugrįžęs vasa
riškasis oras,, po 89 su virš 
laipsnius Šįlimos. Abiemis 
dienomis daug miestiečių iš
vyko į rezortus pajūriuose ir 
bendrai į užmiesčius,’ tad 
abiemis gerokai nukentėjo 
mieste įvykusios pramogos.

Sekmadienį į Rockaways 
buvo nuvykę apie 750,000 
miestiečių, į Coney Island — 
650,000, Į kitus rezortus po 
■mažiau.

Pirmadienio rytą tebebuvo 
šiltoka ir ląbai šutru, nors 
nakčia palijo ir smarkūs vė
jai trankėsi^

Gaisras Sužalojo 
Šapą ir Daug Turto

Sekmadienį užsikūręs po
pierinių dėžių ir virvių sandė
lis, 3614 — Loth Ave., Brook- 
lyne, panešęs apie $75,000 
nuostolių. Sunaikinta ten bu
vusios sukrautos prekės ir ap- 
žalotas pastatas.

Gaisro gesinimą daug su
trukdė tas, kad, kaipo šven
tadienį, savininkų nesirado 
pastate, turėjo išdeginti me
talines duris specialėmis me
talui deginti ugnimis iki ga
lėjo Įeiti į vidų pradėti gais
rą gesinti.

Už Bėgimą iš Auto 
Nelaimės Vietos 
410 Dienų Kalėti

John. Sullivan, 27 metų, 
newyorkietis, automobiliumi 
sužeidęs 11 metų berniuką, 
tapo nuteistas pasimokėti 
$750 bausmės už bėgimą iš 
auto nelaimės , vietos. Bet 
kad jis pinigų neturėjo, jį pa
siuntė 410 dienų kalėti.

Bausmė už patį sužeidimą, 
taipgi už priežastį mirties 
Mrs. Lorraine Donnelly, trijų 
vaikų motinos, bylos eina sa
vo keliu. Mrs. Donnelly tapo 
policijos pašauta ir nuo to mi
rė policijai gaudant Sulliva- 
ną. Ji ėjo šaligatviu ties ta 
vieta, kur įvyko gaudymas.

Sullivan iš nelaimės vietos 
bėgęs dėl to, kad bijojo su
sidurti su policija, nes tuo
met jau buvo po namų areš
tu -už vagystę. Taigi, vienas 
prasikaltimas jį stūmė kitan, 
viena bausmė kiton.

New York Central didžiojo
je gelžkelių stotyje, New 
Yorke, įvedama radijo .pro
gramų transliavimo sistema 
stoties garsiakalbiais, kuriais 
pranešama traukinių laikas.

Rugpjūčio 23 ir 24 dieno
mis sugrįžo vasariškas oras, 
80 su virš laipsnių šilima.
___________ t .... -----------------

PRANEŠIMAS
BROOKLYN 

(WilHamsburgh)
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadieni, rugs. (Sept.) 
1 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., pradžia 7:30 .vai. vakare.

Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti susirinkime. Pasistengsite 
atsivesti ir naujų narių. Neatsilikite 
su duoklėmis, nes tai yra svarbu 
jūsų pačių naudai. — Prot. Sekr.

(196-197)

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 
'< visose dalyse miesto.*06* 

Laidotuvių, Direktoriai: 

F. W. Shalins—J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

šio mėnesio 20 d. Arturas 
R. Petriką, sūnus Dr. Antano 
ir Katrinoš Petrikų, susituokė 
su Muriel Fallen, Mr. ir Mrs. 
Fallen dukra.

Jaunosios tėvai iškėlė šau
nią vestuvių puotą Granada 
viešbuty, Brooklyne, kur da
lyvavo netol pusantro šimto 
svečių. Mr. Fallen, būdamas 
deimantų biznyje, turi plačių 
pažinčių su daugelio skirtin
gų ’ tautų žmonėmis, tad ir 
vestuvių puotoj,e matėsi dau
gelio skirtingų tautų svečiai.

Iš lietuvių, apart gražaus 
būrio vietinių, tėvų ir Arturo 
artimų draugų, buvo atvykę 
iš Waterburio Dr. ir Mrs. 
Staneslovaičiai su savo jau
niausiu sūneliu.

Jaunavedžiai išvyko porai 
savaičių į Kanadą, kuri yra 
Muriel motinos gimtinė.

Arturas R. Petriką karo lai
ku tarnavo keturis su puse 
metų J. V. laivyne kaipo ra
dar operatorius, Pietiniame 
Pacifike.f Karui pasibaigus, 
turėjo progą lankytis Turki
joj, Italijoj ir keliose Vidur
žemio Jūros salose. Dabar 
Arturas dirba RCA televizijos 
srityje, kaipo technikas, ir va
karais tęsia tolimesnes studi
jas N. Y. Universitete. K.

>000000000000000000000000<X

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modernines mados.

BUNGALOW EXPERTAI
/

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

%

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
U—2 dienom Valandos. į g—g vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
J *IIIUHIIIIIIIHHII<llllllllllllllllll<lll>lllllllllHIIIHIIIIIIUIIIIWIIIUimi»"Uit ....T.

gėripIetcs!
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 

x gražus pasirinkimas.

Vienas Jaunuolis 
Pašovė Kitą

Brooklynietis 16 metų jau
nuolis James McKenna, gy
venęs 512 5 th Avė., tapo nu
gabentas ligoninėn nuo kul
kos, kurią į jį paleido jo pa
žįstamas vyrukas Thomas 
Adesso, 21 metų. Sakoma, 
būk pašovęs netyčia, parody
damas revolverio veiklą. Ta
čiau pataikęs jam į akį. Kul
ka išėjo pašautajam per pa
kaušį.

Pradėjus kamantinėti, po

f—•  — —— „ —— —— — ————— — — — - 

į Biznių Atskaitos Dėl Taksų
I Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
I Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
I municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.
į Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
Į individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
į ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
| pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
! yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti- 
! nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ‘ir kuris yra patyręs 
į akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz- 
! niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose
■ šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio-
■ diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- 
1 niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val- 
! stijose ar užsieniuose.
1 Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul-
■ kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums

į ■ patarnauti. — Rašykite:
j STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
j 111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
1 Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

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

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

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

(f kitus miestus nesiunčiame)

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

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

Q<XXXXxX>OOO<X>OOOO<XXXXX>OOO

TONY’S /
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ooo<x>x>oc<>oo<x>ooooo<x>ooo<x>o<x<>oooooo<x><xxx>oooo<xxx>o<x>

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

, ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
♦ I

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

o6oo0oo<><>o<xxxxx>ooooooQOQ<x>doOdooooo69dpoooo^dp^55

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 31t 1949

licija patikrino pašo vėjo bu
tą ir ten rado Čielą arsėnalą 
—visokio kalibro šautuvų ir 
šovinių. Iš to susidarė viso
kių daleidimų ir dėl pašovi- 
mo McKenna jaunuolio.

_____________ L__

New Yorko • miestavasis 
parkų departmentas pasiūlė 
miesto planavimo komisijai 
planus įsteigti mieste 40 nau
jų žaismaviečių. Iš jų 11 bū
tų Brooklyne.

Ketvirtadienį New Yorke £7 
susirgo vaikų paralyžiumi, 
šeši mirė.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:, ] 1
I 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta




