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jorko . miesto majoras tele
grama pakvietė šių j žodžių 
rašytoją dalyvauti miesto ro
tušėje oficialėse priimtuvėse 
48 žurnalistų, besilankančių 
mūsų krašte.

Tie laikraštininkai buvo iš 
14-kos Europos “laisvųjų 
kraštų.” Jie buvo pakviesti, 
vežiojami ii- vaišinami Ame
rican Overseas Airlines akom- 
panijos.

Amerikoje jie svečiavosi 
dvi savaites: lėktuvais skrai
džiojo iš miesto į miestą. 
Taigi jie matė nemažai.

Ties Niujorko miesto rotu
še žurnalistai - svečiai buvo 
pagerbti itin iškilmingai: 
akivaizdoje sukviestų miesto 
laikraščių redaktorių, visuo
menininkų, keleto armijos ge
nerolų,
tarnautojų,
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miesto valdininkų-
pats majoras
pasakė įvykiui 

kalbą ir įteikė 
svečiui po gražų

pritaikytą
kiekvienam 
raštą.

Policmanų chbras sudainavo 
keletą dainuškėlių; kariuo
menės, policijos, ugniagesiu 
ir gatvių valytojų dūdų orkesf 
trai atlika muzikos kūrinių.

Buvo ’suruoštas nedidelis, 
pet gyv paradas — vis tai 

arbei!s

mūsųMan patiko, kad 
miesto valdyba šlovingai pa
gerbia laikraštininkus, — taip 
lygiai, kaip ir kitokius žy
mius žmones.

Bet tuojau manyje kilo 
klausimas: ką gi šitie svečiai 
per dvi savaites lakstydami 
po platųjį kraštą įdomaus 
matė ? _ I

Ar jie susipažino bent pa
viršutiniškai su bendra mūsų 
krašto nūdienine padėtimi? 
' Ar jie matė įvykius Peeks- 
killyj?

.Ar jie skaitė Amerikos 
spaudą, ar matė, kaip jinai 
Peekskillio įvykius aprašė?

Ar jie skaitė Hearsto spau
dą, agituojančią patamsio ga
lybes^ pulti ramiai • susirinku
sius Peekskillyj žmones pasi
klausyti žymiausiojo pasauly
je dainininko Paul Robesono 
koncerto ?

Ar jie susipažino su pietinių 
valstijų spauda, — ar matė, 
kaip ji šlykščiai traktuoja 
milijonus žmonių tik dėl to, 
kad jie yra juodi?

Ar jie skaito komercinės 
spaudos aprašymus 12-kos 
komunistų vadovų bylą, besi
tęsiančią visai arti miesto ro
tušės?

šXie ir jiems panašūs klau
simai kilo mano galvoje ste
bint svečius, kurių politinių 
įsitikinimų, aišku,v aš nežino
jau.

Čikagą, 
Los Angeles, 
matyti juos 
iš geriausio 
yra vienas

GRESIA 1,000,000 
PLIENO DARBININKU 
STREIKAS RUGSĖJO 25
Unijos Vadas Murray Reikalauja Darbininkam Apdraudos 
Ir Senatvės Pensijų Patsai Trumano Komisijos Siūlymą

Washington. — CIO įrir- ■ nijos atsisakė bent kiek 
prie tų fondų, prisidėti.

Antradienį pasinaujino 
derybos tarp kompanijų 
atstovų ir Ph. Murray, ku
ris taip pat yra CIO Plieno 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas. Deryboms tarpinin
kauja valdinis tarpininkys- 

' tės direktorius Gyrus S.
Ching. ;

Korespondentų užklaus
tas,-prez. Trumanas ketino 
“daugiau -nesikišti” į ginčą 
tarp unijos ir kompanijų. 
Jis jau du kartu paveikė 
uniją atidėti streiką.

1 i 
mininkas Philip Murray pa
reiškė, jog milionas Plieno 
Darbininkų Unijos narių 
sustreikuos vidunaktį iš at
einančio šeštadienio į sek
madienį, jeigu kompanijos 
vis dar atmes prezidento 
Trumano komisijos pasiū
lymus.
Prezidentinė komisija siū

lė nekelti darbininkams al
gų, o tik kompanijų lėšomis 
įvesti jiems gyvybės-svei- 
katos apdraudįLir senatvės 
pensijas.

Kai kurios kompanijos 
sakė, jog pusę lėšų į ap
draudos - pensijų fondus tu
rėtų patys darbininkai su
mokėti; tūlos kitos kompa- bravorą už $20,000,000.

llJTO.DtRHININKŲ UNIJA 
GRASINA FORDUI STREIKU

Newark, N. J. — Anheu- 
ser - Bush planuoja statyti

Kairieji Viršija Dešiniuosius 
CIO Elektrininku Suvažiavime

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas Walter P. Reu
ther pranešė Fordo kompa
nijai, kad jeigu ji nežadės 
tinkamo darbininkam svei
katos - pensijų fondo, tai 

i unija rugsėjo 29 vidunaktį 
; sustabdys senosios sutar
ties pratęsimą., Tai reikštų, 
i kad sustreikuos 150,000

Graikijos Partizanai. 
Nušlavė 14,000 Fašistų

London. — Demokratinė 
graikų - partizanų armija 

i pranešė, kad per keturias 
. dienas, rugpjūčio 24-27, jie 
! Grammos kalnuose nukovė 
' bei suėmė 14,000 monarcho- 
j fašistų kareivių ir oficie- 
I rių.

Nuo rugpjūčio 2 iki 26 d. 
partizanai Vitsi-Grammos 
kalnuose užmušė, sunkiai 
sužeidė bei nelaisvėn paė
mė 26,000 fašistų.

Pernai vasarą per 72 die- 
: nas Grammos kalnyne par- 
! tizanai nušlavė 30,000 prie
šų. 'M.

I I f

Matyti Niujorką, 
San Francisco, 
Washingtona — 
iš lėktuvo\ arba 
viešbučio lango, 
dalykas. \

Bet matyti juos pro teisin
go, liaudžiai tarnaujančiu 
laikraščio redakcijos langą,— 
visai kitas!

Pernakvoti ir papietauti 
Waldorf Astoria viešbuty j 
yra ne tas pats, kas-pernak
voti ir papietauti Harleme 

• bei rytinės miesto dalies 1 us
nynuos.

įkaityti Hearsto spaudą, 
ne tas pats, kas skaityti 
“Daily Workerį” bei “The 
'Compass.”

Gal teks skaityti šitų žur
nalistų - ■ svečių nuomonės, 
pasirodžiusios ępaudoję po to, 

•kai jie sugils amo iš ameri

 

kinės viešnagės.

Matysime, ką jie parašys!

Mažai tepasirodo Amerikos 
spaudoje žinių apie Rumuni-

Fordo darbininkų 47-se jo 
fabrikuose 22 valstijose.

Unija reikalauja įvesti 
$100 mėnesinės pensijos su
laukusiems 65 . metų am
žiaus darbininkams ir me- 
dikalius aptarnavimus — 
viską samdytojų lėšomis. .

Fordas siūlė tiktai $50 
pensijos per mėnesį darbi
ninkams virš 68 metų am
žiaus.

Unijos galva Reutheris, 
tačiaus geidauja ir toliau 
derėtis, nors Fordo kompa
nija per 100 dienų derybų 
trypė faktinai toje pačioje 
vietoje.

Čediy Vyskupo Sekretorius 
Nuteistas Kaip Išdavikas

Praga. — Čechoslovaki
jos teismas nuteisė arkivy
skupo J. K. Matochos sek
retorių Theodorą Funką 10 
metų kalėti.

Funkas , atrastas kaltu, 
jog tarnavo kaip popiežiaus 
šnipas prieš čechoslovakų 
liaudies respubliką ir ban
dė sukurstyti valstiečius 
prieš valdžią.

Graikų Fašistai Sušaudė
Dar 157 Politinius Kalinius

London.— Laisvųjų Grai
kų radijas sakė:

Monarcho - fašistų val
džia yra sumetus į kalėji-

ją. O ten gyvenimas kunku
liuoja greitais tempais.

Rumunijoje - jau prasidėjo 
žemės kolektyvizacija. Jau 
veikia kejiasdešimt kolekty
vinių ūkių.

žemės kolektyvinimas Ru
munijoje gal neis tokiais tem
pais, kaip, sakysime, Lietuvo
je, bet jis vietoje nestovės!

Viskas rodo, jog liaudiškoji 
Rumunija be didelių ceremo
nijų žygiuoja pirmyn.

mus bei suvarius į koncent
racijos stovyklas 70,000 de
mokratinių graikų.

• Aver of f kalėjime Athe- 
nuose, apart vyrų, yra ir 
860 moterų. Daugelis 4ų 
moterų nusmerktos mirti 
arba visą amžių kalėti. Pa
skutinėmis dienomis mo- 
nąrchistaL sušaudė Karda- 
rį, Anastasią Polupolu ir 
eilę kitų moterų.

Savaitę pirmiau buvo nu
žudyti 26’vyrai, to paties 
kalėjimo kankiniai.

Suskaityta befit 157 žmo
nės, kuriuos monarcho-fa''

Dienraščio Laisvės vajus 
prasidės su spalio nąėn. 1-ma 
diena, — ar visi jam ruošia
mės?

nes, kuriuos monarcho-fa- 
šistai^ sušaudė praeitą mė
nesį. Tame skaičiuje .buvo 
daugiau kaip 50 .moterų. 
Jos nužudytos daugiausia 
už tai, kad rinko aukas po
litinių kalinių šeimoms.

Cleveland, O. — Eina su
važiavimas CIO Elektrinin
ku, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistų Unijos. Dalyvau
ja 900 delegatų. Pradiniuo
se balsavimuose kairieji ė- 
mė viršų prieš dešiniuosius 
tokiu daugumu balsų, kaip 
2 prieš 1.

Suvažiavimas užgyrė kai
riojo unijos * komiteto ra
portą ir atmetė dešiniųjų 
mažumos raportą.

Dešiniųjų kandidatas į 
unijos pirmininkus Fred 
Kelly ir CIO centro sekre
torius James B. Carey siū
lė atidėti unijos viršininkų 
rinkimus iki penktadienio, 
esą/ kad galima būtų pla
čiau apsvarstyti, kurie kan
didatai tinka,, o kurie ne. 
Dešinieji norėjo ilgiau pa-

I trukšmauti prieš kairiųjų 
kandidatus. Jų pasiūlymas 
tapo atmestas daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų, o 
priimtas kairiųjų sumany
mas rinkti unijos viršinin
kus trečiadienį.

Komiteto Raportas
Unijos komiteto raportą 

pateikė jos pirmininkas Al
bert J. Fitzgerald, sekreto
rius iždininkas Julius Ems- 
pak, ir James T. Matles, or
ganizacinis direktorius.

Raportas smerkė tokius 
fabrikantų pataikūnus, kaip pareiškimą;'

CrO centro pirmininkas 
Philip Murray ir CIO Au
to. Darbininkų pirmininkas 
Walter. Reuther.

Antra vertus, raportas 
nurodo Elektrininku . Uni
jos laimėjimus; sako:

Ši unija nuo savo .įsikūri
mo išgavo vidutinį algos 
pakėlimą 84 centus 
dai.

1949 metais, nors

valan-

1949 metais, nors visos 
kitos didžiosios pramonės i- 
ki šiol atmetė darbininkų 
reikalavimus, bet /Elektri
ninku Unija .padarė savo 
nariams naudingas sutartis 
su daugiau kaip 300 kom
panijų šioje pramonėje. Ji 
pilnai arba dalinąi laimėjo 
algos pakėlimą, pensijų-ap- 
draudų ir kitų sąlygų page
rinimus.
Smerkia Prezidentinę Ko
misiją Plieno Pramonei 
Elektrininku Unijos' ko

miteto pareiškimas smer
kia Trumano lyrinėjan- 
čiąją komisiją plieno pra
monei. Komisijos duotas 
patarimas užšaldyti algas 
plienininkams yra genera- 
lis valdžios ir fabrikantų 
ofensyvas prieš algų pakė
limus, sako elektrininku ko
mitetas.

Suvažiavimas didžiuliu 
daugumu balsų ’ užgyrė šį

Vėliausios Žinios
New York. —: Komunistų vadų teisme antradienį liu

dijo iš jų pusės Paul Robeson, garsusis negras daininin
kas - artistas.

Frankfurt, Vokietija. — Pranešama, jog vakarų Vo
kietijos markė bus numušta nuo 30 iki 20 'amerikinių 
centų.— Vakarinės Vokietijos markės spausdintos Ame
rikoje.

Pittsburgh.
savo liejyklas 
streikas.

■ Kai kurios plieno kompanijos užgesino 
spėja, kad neišvengiamas darbininkų

Praga. — Pranešama; jog religiniai fanatikai užmu
šė Moravijos komunistų vadą, esą, gindami priešvaldiš- 
kus kunigus nuo arešto. Moravija yra Čechoslovakijos 
provincija.

Flushing Meadows, N. Y. — Atsidarė Jungtinių Tau
tų sęįmas - asamblėja.

Formoza. — Daugelis turtingesnių kinų bėga iš For- 
mozos salos į Japoniją. Bijo, kad komunistai gali urmu 
užimti tą Kinijos tautininkų salą-tvirtovę.

Newton, North Carolina. — Nuvirto traukinys nuo 
bėgių. Užmušta 2 žmonės, sužeista 50.

Progresyvių Planas 
Dėl Darbų ir gerovės

Foster Nurodo, kodėl 
Teisiami Komunistai

GENERALIS MAINIERIŲ 
STREIKAS VISUR 
KIETAI LAIKOSI
Tai Eiliniu Angliakasių Streikas, kad Priverstų Bosus 
Mokėti į Sveikatos-Senatvės Pensijų Fondus

Pittsburgh. — Pusė mi- 
liono mainierių užstreikavo 
kietąsias ir minkštąsias an- 
gliakasyklas dvidešimtyje 
valstijų. Visuotinas jų strei
kas yra protestas prieš 
kompanijas, kurios sustab
dė savo įmokėjimus į mai
nierių sveikatos - apdrau- 
dos ir senatvės pensijų fon-

Streikierių obalsis yra: 
“Be apdraudos ir pensijų 
užtikrinimo nedirbame”;

Streikan išėjo patys ang
liakasiai, be unijos pirmi
ninko John L. Lewiso pa
šaukimo. ,

Kelios, geležinkelių kom
panijos del mainierių strei-

ko paleido jau apie! 30,000 
darbininkų? (j

Artimi prezidentui T ro
manui žmonės sakė repor
teriams, kad jis bent šiuo 
tarpu nesikiš į streiką. Nes 
gatavos anglie^yra 
kad užtektų 30 iki 60 di\ 
nų. Bet jeigu! streikas d 
mėnesiu ar ilgiau tęstus 
suprantama,\ jog Trumanas 

Vėl panaudotų teismų (įjr 
džionkšinus - dra u s m e s 
prieš Mainierių Uniją, .pa
gal Tafto - Hartley’o įstaty
mą. /J

Kentucky ir W. Virgini
jos valstijose įvyko fyžsidū- 
rimai tarp streiklaužių ir 
streikuojančių angliakasių. 
Skebai šalin nuvyti.

Cleveland, 0. — Progre
syvių Partijos konferencija 
dėl darbų prieš ūkinę kri
zę pasiūlė Jungt. Valstijų 
Kongresui tokį planą:

Pakelti nedarbo pensiją 
taip, kad bedarbiams būtų 
mokama po $35 kas savaitė 
per ištisus metus; paskirti 
50 bilionų dolerių valdi- - 
niams statybos darbams; į- 
vesti senatvės pensijas po 
$100 per mėnesį visiems 
sulaukusiems 60 metų žmo
nėms ; priimti kongresmano 
Marchntonio bilių dėl gyve
namųjų namų statybos, ir

New York. — Raštiniame 
savo liudijime teismui Wm. 
Z. Fosteris, Komunistų 
Partijos pirmininkas, sakė:

Šis teismas prieš komu
nistų vadus yra pasimoji- 
frias uždrausti ir uždaryti 
Komunistų Partiją. \ Tai 

 

gręsmingas ženkląš, jog 
monopoliniai Jun n. VaL 
stijų;kapitalistai mojasi už
karti šiai šaliai fašistinį ar
ba pusiau-fašistinį režimą.

Fosterio liga neleido jam 
dalyvauti byloje sykiu su 11 
kitų Komunistų Partijos 
vadų. Teismo paskirti pa
reigūnai todėl nurašė gu^

JAU 19 SALIŲ NUMUŠĖ 
SAVO PINIGŲ VERTŲ

Washington. — Kai tik 
Anglija nuvertino savo pi
nigus nuo $4.03 iki $2.80 
angliškam svarui sterlingų, 
18 kitų kraštų taip pat nu
mušė savo pinigų vertę.

Tik diena pirmiau buvo 
skelbiama, kad Kanados 
doleris laikysis lygiomis su 
Jungt. Valstijų doleriu. Bet 
jau ir kanapa nuvertino sa
vo dolerį 10 nuošimčių, taip 
jog kanadinis" doleris nu
slūgo iki 90 Jungt. Valstijų 
centų.

Franci ja nupigino savo 
pinigus iki 350 frankų už 
amerikinį dolerį.

y

Sekamieji kraštai taipgi 
nuvertino savo pinigus: Ho- 
landi ja, Švedija, ndija, 
Pietų Afrika, Aušfhalija, 
Naujoji ^Zelandija, Egiptą^ 
Indija, * Izraelis, AirijįJ 

Ceilonas, Malaja, Burma. 
Norvegija, Danija ir Su\/ 
mija.

Jų pinigų vertės numuši 
mas brangina dauguomeriei 
pragyvenimą tuose kraštu^? 
se. . ?

Anglu-Amerikonu - 
Biznio Varžytinės

Amerika, Anglija, Kanada 
Kuždasi apie Atom-Bombas

Washington. — Aukštieji 
Trumano, Anglijos ir Ka
nados valdininkai vėl slap
tai tariasi apie pasidalini
mą kai kuriais atominių 
bombų sekretais.

(Kiek pirmiau buvo slap
tai tariamasi, ką reikės to
liau daryti, nes, gauta pra
nešimų, jog Sovietų Sąjun
ga jau pasigamino atomų . 
bombą.)

/ New York. — Nuvertinus 
Anglijai savo pinigus sva
rus sterlingų, tapo 20 nuo
šimčių nupiginti Amerikoje 
pardavinėjami angliški au
tomobiliai. Panašiai pinga 
Amerikon įgabenti iš Ang
lijos audeklai, degtinė ir ki
ti anglų dirbiniai - produk
tai.
. Amerikiniai fabrikantai- 
verslininkai žada kietai 
pradėti varžytines prieš į- 
gabenamas iš Anglijoj pre
kes. '

Kini j os Artistai - Rašyto j ai 
Sveikina Paulą Robesoną

Peiping, Kinija. — Mes 
siunčiame šiltus, broliškus 
sveikinimus Paului Robeso- 
nui ir nuoširdžiai kviečia
me jį atsilankyti į Išlais
vintąją Kiniją, — sako Vi
sos Kinijos Meno ir Litera
tūros Darbuotojų Sąjunga 
ir Visos Kinijos Muzikų Su
sivienijimas. — Mes parfeiš- 
kiame stiprų pasipiktinimą 
ir protestą prieš kriminali
nį žygį amerikinių * fašistų 
gaujos, kuri užpuolė talen
tingojo (įainininko (negro) 
Paulo Robesono koncertą.

Kinijos dajlininkų-rašyto
jų sveikinimas toliau sako:

— Plačiosios darbo žmo- 

linčio lovoje' Fosterio at
sakymus į jam , statytust 
klausimus. ’

nių minios Kinijoje giliai 
gerbia ir myli Robespną to
dėl, kad jis yra didvyriškas 
kovotojas už pastovią pa
saulinę taiką įr už liaudies 
demokratiją.

Kinų menininkai - rašy
tojai linki draugiškumo^ 
tarp Amerikos ir Kinijos 
žmonių, bet smerkia Ame
rikos Wall Stryto bilionie- 
rius, kurie padeda Čiang 
Kai-šekui žudyti milionus 
kinų.

Chicago. — Visoje šalyje 
dabar tedirba tiktai 15,000 
angliakasių, vadinamos Ne
priklausomos Progresyves 
Mainierių Unijos nariai Il
inojuje.

ORAS.—Giedra, vešiau.
/



LĄISVE
LTTIIUANIAN DAILY, PUBLISHED BY>

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
Established April 5, 1911 z 

427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-8878

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZĄRA 

SUBSCRIPTION RATES 
$7.00 Canada and Brazil, per year 

Canada and Brazil, 6 months 
$8.00 Foreign countries, per year

United States, per year
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. • Y., per year
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879. x

Svaro Sterlingą Kainą Nuvertinas
Jau per tūlą laiką Amerika reikalavo Anglijos val

džios: nuvertinkit savo pinigų kainą, jei norite daugiau 
gauti iš mūs pagalbos.

Anglijos iždo ministras Sir Stafford Cripps vis delsė 
ir sakė: mes savo pinigų nenuvertinsime, nes jei tai pa
darytume, užduotume didžiulį smūgį dirbančiajai mūsų 
krašto liaudžiai.

Wash'ingtonas ir yėl kartojo: —rnuvertinkit savo sva
rą, gi Stafford Cripps: — nenuvertinsime!

Šitie ginčai tęsėsi per tūlą laiką. Bet kiekvienam kiek 
tiek galvojančiam žmogui buvo aišku, kad Washingto- 
nas laimės, kad jis privers Londono valdžią daryti taip, 
kaip įsakyta! j

Šiandien, privalom atsiminti, tiek Anglija, tiek Fran- 
cūzija, tiek Italija, tiek kitos Vakarų Europos šalys yra 
Dėdės Šamo kišenėje ir jos turi daryti taip, kaip joms 
įsakyta! Jos priverstos šokti pagal Wall stryto muziką, 
kaip cirko klaunai, nes, jei taip atsisakytų daryti, užrūs
tintų Dėdę Šamą. į !

O užrūstinti Dėdę Šamą št^pdien tegali išdrįsti tik 

gos, kur gyvuoja “laisviausias pasaulis”.
Ir štai, praėjusį sekmadienį Sir Stafford Cripps, ta

sai “kairusis socialistas”, pasako kalbą, transliuojamą 
per radiją Anglijai ir visam “Vakarų pasauliui.” 

. Ką gi jis ten pasakė?
Anglijos valdžia su praėjusiu pirmadieniu nuvertina 

savo pinigus, nuvertina savo svarą. Jeigu ligi šiol oficia
liai buvo už vieną svarą' duodama amerikietiški $4.03, 
tai nuo dabar svaras tebus vertas, tik $2.80 amerikietiš
kų. ,

Vos Crippso kalba buvo baigta,, kai Anglijos pavyz
džiu pasekė ir kitos Vakarų ir ne Vakarų šalių valdžios: 
Airija, Pietų- Afrika, Australija, Egyptas, Izraelis, Indi
ja, Danija, Norvegija ir kt. Vienos jų nuvertino savo 
pinigus daugiau, kitos mažiau, bet visos nuvertino. Fran- 
cūziją, kuri jau po 'karo du kartu buvo nuvertinusi savo 
franką, nuvertino jį dar kartą., Tuo pačiu pavyzdžiu 
eis ir kiti kraštai, — net ir‘Švedija!
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j Tarptautinė Apžvalga 
i ' Rašo D. M. š.
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Kad mūsų imperialistai 
pritaria graiku i ir jugosla
vų užpuolimui ant Albani
jos, tą patvirtina Amerikoj 
komercinė spauda, kuri 
skleidžia melus prieš Alba
niją, kaltina ją, garbina 
visokius “Albanijos išlaisvi
nimo komitetus”, kurių pri
viso Jugoslavijoj, Italijoj, 
Franci j o j, Anglijoj ir mū
sų šalyje.

Albanija užima 16,630 
ketv. mylių plotą ir turi 
1,300,000 gyVfentojų. Ji yra 
prie Adriatiko Jūros. Saųs- 
žemiu ji rubežiuojasi tik su 
Graikija ir Jugoslavija. Al
banijoj yra darbininkų ir 
valstiečių d e m o k r a tinė 
tvarka. Jos neapkenčia 
Graikijos monarchistai - fa
šistai'ir-Jugoslavijos troc- 
kistai. Jos heapkenčia ir 
imperialistai.

‘ Kaip matome, šalis nedi
delė, atskirta nuo demokra
tinių liaudies respublikų ir 
imperialistai nori ją pir
miausiai praryti. Bet Alba
nija ir Tarybų Sąjunga tu
ri bendro apsigynimo ir 
draugiškumo sutartį.

Faktas yra, kad Sovietai 
sutarčių laikosi. Reikia tik 
atsiminti 1939 metus, kada 
Japonijos imperialistai su 
pagalba savo įrankio Man- 
čuli užpuolė ant Mongoli
jos Liaudies Respublikos, 
kuri taip pat turėjo su So
vietais bendro apsigynimo 
sutartį. Mongolija savo gy" 
ventojų kiekiu veik lygi Al
banijai. Ji būtų žuvus. Bet 
Sovietų Sąjunga pasiuntė 
jos pagalbai savo armiją ir 
orlaivyną, sunaikino Virš 
600 japonų «.karo lėktuvų, 
sumušė virš 100,000 japonų 
armiją, na,. ,.ir, po ketiįrių 
mėnesių nepaskelbto kąro 
Japonija paprašė taikos.

Bulgarijoje s u s p r o go 
“bomba” prie turkų konsu
lato durų. Turkija tuojau 
pakėlė skandalą prieš Bul
gariją. Bulgarijos vyriau
sybė sako, kad tai pačių 
turkų ir karo kurstytojų 
darbas. Turkija ir Bulgari
ja rubežiuojasi..

Kinijoj, Liaudieą Išlaisvi
nimo Armija persigrupuoja 
ir jokių didelių ž^gių neda
ro. ' i ; . ■

Italijoj, kaip rašo ameri
kinis rašytojas Robert S. 
Allen, Marshallo plano vy
kintojai viską daro, kad I- 
talija negalėtų ant kojų at
sistoti, kad ji pasiliktų a- 
merikinių tavorų rinka. Bu
vo planuojama upės Po sri
tyje gręžti skyles aliejaus 
traukimui, bet tani' priešin
gi Amerikos aliejaus ga
mintojai, tai darbas ir ati
dėtas. ; 1

Jugoslavijoj jau pradėjo 
karą partizanai prieš , jTito 
režimą. Jie nuteisė kelis 
budelius miriop ir sprendi
mą įvykino. Belgrado mies- 

i te, .nepaisant žiauraus tero
ro, sakoma, kad masiniai 
platinami lapeliai, šaukianti 
žmones .prie sukilimo. Tito 
klika vis dar vadinasi “ko
munistais”, tuom pat laiku 
šimtais žudo komunistus': 
Aišku, kad mūsų valdonai 
komunistus neima į savo 
globą, gi jie suteikė dėl Ti
to $20,000,000 paskolą ir jų 
spauda kasdien rašo už Ti
to. «• .

Pietų Korėjoje, kur lai
koma Jungtinių Valstijų 
armija, reakcininkų valdo--

Jubiliejaus Atžymejimas
Einame prie pabaigos su jubiliejine dienraščio laida. 

Tačiau jubiliejaus atžymejimas tęsis iki naujų metų. Pa
baiga jubiliejinių metų turi būt demonstratyviška. Gavi
mas naujų skaitytojų, ruošimas pramogų dienraščio pa
ramai ir aukų rinkimas užtikrinimui biudžeto 1950 me
tams turi eiti visais garąis. Parodykime savo sumanumą 
kovoje su infliacija! Sukeikime pradžiai 1950 metų nors 
iš $30,000 biudžetą!

Vajaus atžymėjimui šiuom kartu gražiai pasirodė 
Worcester, Mass. M. Sukackienė prisiuntė $165, o D. G. 
Jusius prisiuntė surašą'aukojusiųjų vardų, ir raštą kai
po pasveikinimą dienraščio jubiliejaus proga, taikomą

Vėl pasaulio akys) nukry
po į Jungtines Valstijas. 
Washingtone ėjo derybos 
tarpe mūsų šalies ir Angli
jos aukštų valdininkų. Bu- 
voi ieškoma kelių, kadMsu- 
mažinti vąržytines pasauli
nėse kolonijose ir britai rei
kalauja, kad Marshallo Pla
no varžtai būtų atleisti, 
kad Anglį j a galėtų plačiau 
biznį vesti.

i
Jungtinių Valstijų politi

kai nusileido Anglijai. Re- 
publikonas senatorius K. 
Wherry sako, kad tie nusi
leidimai mūsų šalies pilie
čiams vėl kainuos $175,000,- 
000. Kitas republikonų šu
las A. H. Vandenbergas sa
ko, kad Europoj valdonai 
turi pradėti patys apsirū
pinti, nes iš Amerikos jiems 
negalės kas metai bilionus 
dolerių duoti.

Visų ginkluotų jėgų gal
va Louis Johnson reikalau
ja, kad Kongresas tuojau 
skirtų $138,000,000 Alaskos 
apginklavimui. Daugiausia 
tų pinigų bus išleista o riau
kiu įrengimui ir karinių

Ponas 
Johnson yra susirišęs su 
lėktuvų gaminimo fabri
kantais.

CIO United Electrical, 
Radio & Machine Workers 
unijos vadai pareiškė,-; kad 
pasakos, būk mūsų šalyje 
•bedarbių skaičius mažėja, 
yra tuščias prasimanymas. 
Unijos vadai sako, kad val
dininkai į bedarbių eiles ne
įskaito tų jaunuolių, kurių 

j kas metai daugiau kaip pu
sė miliono baigia mokslą ir 
nori gauti darbo, neįskaito 
tų darbininkų, kurie, jau vi
są bedarbių' pašalpą išgavo 
ir daugiau jos neturi, taip- 

r tų, kurie 
ieną į savaitę 

dar dirba. Unijos vadai sa
ko, kad dabar yra nema
žiau, kaip 5,300,000 bedar
bių. i

Anglijoj, kaip patys val
dininkai pripažįsta, į mė
nesį laiko bečįarbių paaugo 
ant 18,000. Sako, kad dabar 
yi’a 261,000 bedarbių.

Anglijos* kolonija Kana
da skelbia, kad ji jau turi 
13,500,000 gyventojų. Kana
da didelė šalis, savo plotu 
didesnė už Jungtines, Vals
tijas.

Albanijos nepriklausomy
bė ir pasaulinė taika yra 
pavojuje. Paaiškėjo, kad 
dar 1946 metais Graikijos 
fašistai ir Jugoslavijos tro- 
ckistai susitarė Albaniją 
pasidalinti. Jeigu užpuoli
mas ant Albanijos nebuvo 
dar padarytas, tai tik to
dėl, kad agresoriai bijojo 
Sovietų Sąjungos ir nebuvo 
gavę pilno pritarimo iš An
glijos ir Amerikos./ Dabar 
sako Anglija ir Amerika su- 

. tiko su Graikijos fašistų ir 
Tito planais.

Todėl Graikijos fašistai, 
kurie kelis kartus jau buvo 
įsiveržę į Albaniją, pareiš
kė, kad jie “vysis graikus 
partizanus į Albaniją”, būk 
“graikai partizanai Albani
joj turi savo bazes”, todėl 
graikai turį eiti ten ir su
naikinti “tas partizanų ba
zes”^ Aišku, kad tai tik 
priedanga savoagresijoms, 
Taip savo laikų Jungtinių 
Valstijų armija ,“gaudė” 
Meksikoj generolą Vilią, 
tol, kol ten nepastatė sau 
paklusnios vyriausybės.

anapus uždangos” esanti šalis, bet ne šitoj pusėj uždan- lėktuvų -gamybai.

Įdomu tai, kad Anglijos valdžia nutarė nuvertinti savo į gi neįskaito ii 
nigus dar prieš Washingtono konferenciją, įvykusią nors vieną dieipinigus dar prieš Washingtono konferenciją, įvykusią 

prieš virš dvi savaiti. Bet ji to niekur neskelbė, tylėjo. 
Žinojo apie tai gal tik vienas kitas kuris spekuliantas 
turčius, o jei jis žinojo,, tai šiandien vienu ypu galėjo 
patapti daug kartu turtingesnis.

Anglijos valdžia tai padarė, nes jai buvo įsakyta 
daryti, kitaip Washingtono valdžia nebūtų Londono 
stovų įsileidusi nei į pokalbius. ' - ’

Atvykę Washingtonan, Anglijos valdžios atstovai 
sakė: mes išpildėme jūsų reikalavimus, dabar darykite 
su mumis, ką norite, — gelbėkit mus.

Netenka nei aiškinti, jog pinigų nuvertinimas — Ang
lijoje ir kituose Marshallo planan įeinančiuose kraštuo
se, — reiškia krizės pagilėjimą, reiškia pavojaus kapita
lizmo sistemai pakilimą, reiškia kapitalizmo vis nesuge
bėjimą atsistoti ant savo kojų. *

Kapitalistinėje sistemoje, kur viskas remiasi pinigu, 
valiutos be didelio ‘reikalo ir pavojaus nieks nenuvertina.

Valiutos nuvertinimas kapitalistinėje šisteųioje reiškia 
to krašto žmonėms būvio pabloginimą, gyvenimo pasun
kinimą.

Tuojau, kai svaras buvo nuvertintas, Anglijoje pakilo 
gyvenamųjų produktų kainos, — jos, sakoma; labai auk
štai pakils. Duonos svaro kaina pakilo 3-mi centais!

Aišku, kol darbininkai susipras ir išsikovos aukštes
nes kainas, kapitalistai jau bus prisiplėšę nemažai pel- 

• nu. '
Kalbėdamas per radiją, zCripps atvirai sakė: nuims 

reikia daugiau dolerių, dolerių ir dar kartą dolerių!
Kaip gi Anglija man daugiau dolerių gauti?
Nuvertinusį savo pinigų vertę, ji mano daugiau par

duoti savo daiktų Amerikoje ir už juos gauti dolerių. Sa
kysime: mažytį savo automobilį, kuris matosi kai kur 
mūsų keliuose, ligi šiol anglai čia pardavė už $1,200, o 
dabar galės parduoti už $900. Kai automobilis bus pi
gesnis, jį daugiau amerikiečių pirks, ir Anglijos kapita
listai gaus daugiau dolerių. Panašiai bus su kitais ajiglų 
produktais. -

'Jeigu taip,*tai prie ko tai prives?
Sakysime, anglams pavyks daugiau parduoti savo au

tomobilių Amerikoje, — kaip bus su amerikiniais auto
mobiliais? Žmogus,, pirkęs anglišką automobilį, atsisa- 

• kys pirkti amerikietišką. Netiesioginiu būdu, vadinasi, 
bus užduota Amerikos bizniui per kišenių; tai plės, di
dins krizę Amerikoje.

O kai Anglijos darbininkai iškovos didesnes algas, kai 
jie atsisakys Crippso ir Bevinb 'klausyti, tuomet Angli
jos kapitalistai bus priversti pakelti savo produktų kai
nas, — na, ir kas toliau? . • . * , • _

Kai buvo paskelbtas Marshallo planas, mūsų krašto 
spauda skelbė, būk jis sutvirtins Vakarų Europos ekono
miją taip, kad tuoj nereikės jai duoti amerikinių dole
rių.

Dabar matome, kaip jis sutvirtino tuos kraštus!
Tuo pačiu kartu Tarybų Sąjunga ir liaudiškosios de-

pa-

pa-

nai nušovė 95 politinius ka
linius ir daug sužeidė. Ka
liniai, tai partizanai, Jū
riuos reakcionieriai suėmė 
ant Cheju salos pereitą pa
vasarį. Juos laikė kalėjime. 
Paskelbė, kad būk kaliniai, 
sukilo, pašaukė armiją ir 
juos išžudė.

Trizonija, anglų, ameri
kiečių ir francūzų okupuo
ta Vokietija galutinai susi
organizavo, kaip Federaty- 
vė Respublika. Pravaryti 
hitlerininkų naudai parla
mento rinkimai. Priimta 
konstitucija. Prezidentu iš
rinktas hitlerininkas The
odor Heuss, ministrų pir
mininku yra klerikalas 
Konrad Adenauer. Reiškia, 
Trizonija susiformavo, kai
po valstybė. "

Ji užima |96,3OO ketvir
tainių mylių ir turi 45,000,- 
000 gyventojų. Anglijos, 
Franci jos ir Jungtinių Val
stijų generolai paskelbė, 
kad daugiau iš Trizonijos 
nebus Išvežami fabrikai, 
kaipo atlyginimas už karo 
nuostolius Tarybų Sąjun
gai, Lenkijai ir kitoms liau
dies demokratinėms šalims. 
Tie generolai planuoja į- 
traukti Trizoniją į karinę 
Šiaurinio Atlanto Sąjungą.

Tarybų Sąjungos oku
puota yra rytinė Vokietijos 
dalis, kuri užima 46,900 
ketvirtainių mylių (su 
Berlynu) ir turi 22,000,- 
000 gyventojų. Atrodo, kad 
šioj teritorijoj Vokiečių 
Kongresas organizuos visai 
Vokietijai liaudies demok
ratinę vyriausybę, nes liau
dis yra priešinga šalies (Su
skaldymui ir ruošimui prie 
naujo karo.

Tarybų Sąjungoj, 12 d., 
rugsėjo buvo Tankistų Die
na. Respublikų sostinėse 
buvo tankų paradai. Spau
da smerkė naujus karo ruo
šėjus ir priminė jiems Hit
lerio ir Mussolinio likimą.

Keturis sovietinių žvejų 
laivus suėmė Islandijos ka
ro laivai ir kaltina, būk 
žvejai buvo Islandijos van
denyse.

'Jungtinių Tautų Seimas 
atsidaro New Yorke. Iš vis
ko atrodo, kad jame vėl bus 
kovojama "prieš liaudies de- 
mokrat. respublikas. Jung
tinės Valstijos jau įteikė 
skundą prieš Bulgariją, 
Vengriją ir Rumuniją, būk 
tos šalys varžo piliečių lai
sves ir religiją. 1 Tie. patys 
kaltinimai buvo ir perei
tame seime.' ’ ■ t

“Demokratai”, kurie už
tektinai jau ten rankų turi, 
nubalsavo neįsileisti į šią 
organizaciją Albanijos, Bul
garijos,. Rumunijos, Veng
rijos ir Liaudies Mongoli
jos. Tarybų-Sąjungos at
stovas vetavo Austrijos įsi
leidimą, su kuria dar nepa
daryta taika; tąippat atme
tė Anglijos kolonijas — 
Ceyloną ir Jordaną, kurios 
nėra nepriklausomos Vals
tybėj, bet tįk Anglijos koL 
Jonijos; 1 Italiją, Suomiją, 
Airiją ir fašistinę Portuga-

ŠEFAI ĮRENGS 
ELEKTRINĘ

Joniškis. — Neseniai Er 
žeikių kolūkis gavo elektrą. 
Ją tiekia naujoji jėgainė, 
kurią įrengė šefai — Joniš
kio malūno Nr. 8 kolekty
vas. A. Stočkus

mokratijos, neturėdamos dolerių, vykdo milžiniškus dar
bus: atstato sugriautus kraštus ir steigia naujas pramo
nes, gerina liaudžiai bui'ti, šuoliais žygiuodamos į socia
lizmą. s

Prie šio klausimo, t. y., svaro nuvertinimo, mums dar 
teks ne kartą sugrįžti. . ' ‘ ‘ >

Panevėžio dramos teat
ras, apsilankęs, čia, parodė 
jurbarkiečiam (iu savo Pas’ 
tatymus — Ostrovskio ir 
Solovjevo. “Bielugino vestų" 
ves” ir Moljero “Jurgį Dan- 
deną.” V. Sabaliauskas

po pasveikinimą dienraščio jubiliejaus proga, 
jubiliejinei laidai;

Štai vardai sveikinusiųjų Laisvės dienraštį 
sukakties proga:
L. S. ir D. B. Dr-ja $50.00
J. ir H. Laurušaičiai 15.00
LDS 57 kp.
ALDLD 11 kp.
D. G. Jusius
M. Sukackienė
J. Skliutas
F. Mozurka
K? Masaitis
V. Jaučius
J. Žalimas
J. Senkus
P. šiušąs
J. Skeltis
J. Kairaitis
A. Vilčiauskas
L. Ausejienė
K. Vizbata

U. Tumanienė
F. Statkus
F. Petkūnas

L. žalimas
V. Žitkus
B. Trakimas

30 metų

10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

$135.00 
$1.00 

1.00 
1.00 
1.00

, 1.00
1 1.00
\ . 1.00

A. Pilkauskas «
B. Mizara
B. Praslauskas 
A, Pupelis 
M'. Petkunienė 
A. Sadauskas 
E. Pilkauskienė 
P. Vizbaras 
M. Šupienienė 
P. Jucius 
Draugas 
J. Deksnis 
J. Norvaiša 
M. Kižienė 
V. Pačesa 
J. Daugėla 
J. Karsokas 
J. Urbonas 
A. Vo$ilienė 
A. čeponius 
J. Traupis 
A. Meliauskas 
H. Kalakauskienė

Viso ..
Aukos surinktos 

Skliutą.
Stanley Kuzmickas iš Shenandoah, Pa. prism 

blankos surinkęs $65.00 jubiliejinių dovanų. Jis j 
ru kartu prisiuntė blanką. Aukojusieji yra šie:

LDS 34 kuępa : :
Stasys Kuzmickas 
J. Slavickas 
Vytautas Maurukas 
Silvestras Ulbinckas 
Petras Link .

$50.00 
5.00, 
2.00 
2.00

i 1.00 
1.0.0

Pranas Cizunckas 
Charles Naravas
C. AsipavičieNš__ ,
Matilda Tuleikięnė 
Joseph Hardy, 

Lost Creek, Pa.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

, 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$30.00
$165.00 
per J.

ie ant 
u* ant-

.50

.50

1.50
Savo iniciatyva prisiuntė jubiliejinių dovanų šie 

nys: ' : .
Vera Smalstienė, Detroit, Mich....................
Daminink'as Krūtis, Elizabeth, N. J. . . 
Simonas; Griškus, Brooklyn, N. Y. . . . 
Vincas Gudinas, Utica, N. Y.....................
Kl. Kairys,. Chicago, Ill................................
S. ŠaltysJ Rockford, Ill................................

. Sophia Mason, Miami, Florida .... 
John Vaivada, Rochester, N. Y.................
Jonas Vaitaitįs, Montello, Mass...................
J. M. Gutauskas, Brooklyn, N. Y. . . . 
Mrs. Grybas, Brooklyn, N. Y.......................
Beatrice Gasparienė, Grand Rapids, Mich. . 
Antanas ir Liųdvisė Motūzai, Mexico, Me. 
Viktoria Zmitraitė, Binghamton, N. Y.

! Frank ir Vera Budrioniai, Maspeth, L. I. N
- Leon Gaurilowicz, Brooklyn, N. Y. . . 

Zigmas ir leva Gailiunai, Brooklyn, N. Y. . 
J. D. Bendokaitis, Chicago, Ill..................
V. Degutis, Albany, N. Y. .....
Paul Karpovich, Methuen, Mass. . . . ■ . 
J. Stupuras, Portland, Oreg. . . ’ . . . 
J. Semėnas, Bellmore, N. Y...........................
J. ir K. Terzai, Detroit, Miclvn / . 
G. Galinckas, Detroit, Mich. Sj/. 
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y. . ; .
W. Klimavičius, Braddock, Pa.....................
Dėkojame pasidarbavusiems aukų rinkųnu ir visiems

aukavusiems. Graži parama! Tas parodo aukštą inteli
gentiškumą pažangiosios Amerikos lietuvių visuomenės 
ir gabų supratimą turėti spaudą1 dirbančiųjų klasės rei
kalu gynimui. . Laisves Administracija

asme-

"7 $10.00
. . 5.00
. . 5.00'
. . 5.00
. . 5.00

. 5.00
. . 5.00 ’
. . 5.00
. . 5.00
. . 5.00
. . 5.00

. . 5.00
. . 5.00
. . 5.00

. 5.00
. 5.00

. 5.00
j. 3.00 

. / 3.00
3.00
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Susiėję New Yorke pastangose sutaikyti Hawaju 
, prekybinės laivininkystės firmas su streikuojančiais 

laivakroviais, iš kaires: federalis taikytojas Cyrus S. 
Ching, CIO International Longshoremen's and Ware
housemen’s Unijos prezidentas Harry Bridges, firm^ 
atstovas Dwight C. Steele. Kompanijos pirmiau ’ vis 
atmesdinėjo unijos pasiūlymus ’ pasiduoti arbitracijai.
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Darbo žmogus yra laimingas fada, Ija 
ia galingas, o galingas tada, kada orga» 
aizuotas ir apsišviėtęs. 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-s 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Ar Gauni Savo Pinigų Vertės 
Prekių' Jas Perkant?

suk
lu

po 
kas
nu-

Visos gražios, visos kandidatavo Į Miss America 1949 
metu, tačiau titulą laimėjo Miss Jacque Mercer iš 
Arizonos, ’ studentė. Po artimiausią skaičių -punktų 
gavo Joan Ann Pederson (Miss California), Trudi 

, Germi (Miss Illinois), Katerinc Wright (Miss Missis
sippi), Sylvia Caqaday (Miss Colorado). .

Akyvi 
dalinai

Newyorkiecio Svoriams 
ir Mieroms Biuro viršinin
kas Fred J. Loughran ap
skaičiavo, jog # miestiečiai 
krautuvininkai parduoda 
už apie $2,000,000,000 mai
sto bėgiu vienerių metų. Iš 
tos sumos, sako jis, šeimi
ninkės išmoka apie .$40,- 
000,000 už dyką/ nieko už 
juos nenuperka.

Tuos 40 milijonų dolerių 
nuo jų nusukčiauja sukti 
pardavėjai. įdomu tas, kad 
tarp sukčiautojų randama 
ne vien tik krautuvių savi
ninkai, bet ir samdiniai, 
kuriems, rodos, nebūtų 
prasmės sukčiauti.

New Yorke, kaip ir dau
gelyje kitų miestų, mažai' 
kas daroma apsaugai pir
kėjų. Tačiau^ kiek daroma, 
patiriama daug nepaprastų 
“gudravimu.” Ju visų nie- 
Iienok iš to 

)s visuome- 
?k, kad in- 
us. 
rs

letalo 
iu” • f 
is nuėjusi 
tebėjo, kacl 
srdaug mi- 
XV. svorį. Ji 

stvėrė vištą , nuo svarstyk
lių, čiuptelėjo . įtartinon 
vieton ir atrado, kad vište
lė jau po mirties buvusį 
“pavaišinta” metaliniu pu
sę svaro sveriančiai “grū
du.” ' ;

Pūsė Svaro biednai ar vi
dutinio ištekliaus ^šeimai 
būtų didelis \nuostolis, o 
sukčiautojui daį^aidesnis 
pelnas, šį kartą minėtam 
prekybininkui ta gudrybė 
nebeapsimokėjo, nes ta mo
teris buvusi inspektorius. 
Prekybininką nubaudė pa- 
simokėti $100. Kitą kplrf 
jis turės apdairiau rinK$$ 
apsukamuosius. ar 
kitą, naują būdą.

Maža Preke, Didelis 
Jai Raištis

Nežiūrint neva stokos 
popierinių maišų ir kitų 
raiščiais medžiagų, karo 
laiku, kuomet nesvegiam^s 
prekes reikėdavo neštis vi
sai nerištas, nęsuvyniotas, 
o sviestą, mėsą ir tūlus ki
tus maistui reikmenis pav> 
duodavo padalintus, x atsi
mename, kaip madoje bū
davo daugelyje vietų gauti 
ketvirtadalį svaro kviesto 
suvyniotą į visą didelį lak
štą. Tūlos šeimininkė: 
priežasties neieškodaj t 
kitos, bijodamos kitą/ kart 
visai negauti 
sios prekės, nut^

Tuo tarpu su

išrasti

pa
virš

jums sekasi ten gyventi? 
Mes lauksime atsakymo.

‘‘Juozas Karmuza.”
Gal būt atsimins, kad mes 

rašėm jiems, jog Amerikoj 
gyvenimas naujai atvykusiems 
bus sunkus, .ir dauguma gai
lėsis, kad negrįžo atgal į Lie
tuvą.

Moteriškė Kalėjime už 
Apgynimą Sa

, Amerikinis 
Išlaisvinti Ingram Šeimą 
paskyrė tai kampanijai 
specialę savaitę 18-26 rug
sėjo. Bėgiu tos savaitės 
Jungtinėms Tautoms įtei
kiama peticija su prašymu 
pagelbėti išlaisvinti Mrs. 
Ingram irs jos vaikus. Krei
piamasi ton pasaulinėn įs
taigon - dėl to, kad mūsų pa
čių šalies įstaigos nesiteikia 
veikti. ;

Organizacijų delegacijos 
lankėsi ir dar lankysis 
įteikti tautų atstovams pra
nešimus, kad jie sūsipažin- 
tų su ta byla pirm įteikimo 
oficialės peticijos; Viena iš 
buvusių tenai su delegaci
jomis, Mrs. Maude White 
Katz, apie atstovų atsineši- 
mą į delegacijas pasakė:

“Vieninteliai Jungtinėse 
Tautose atstovai iš mūsų 
atlankytų 30, kurie rodė 
nepasitenkinimą mūsų įteik
ta . informacija apie Mrs. 
Rosa Lee Ingram, buvo mū
sų pačių šalies atstovai.”

Tėkmę j e laiko, kupino vi
sokiais areštais, teismais, 
persekiojimais, deportaci
jomis,, atakomis, bile khs

Garbes
I

Komitetas galėtų nepastebėti ar užsi
miršti \bylos detalius, tad 
matau reikalą nors trum
pai primmti apie šią bylą.

Mrs. Ingram yra bied- 
niokė pietinių valstijų gy
ventoja, negrė našlė, kurios 
kaimynu buvo baltas fart 
merys. Jam pasikėsinus 
ant jos, ji gynėsi. Išgirdę 
jos šauksmą, jai pagalbon 
atbėgo du jos nepilnamečiai 
vaikai. Susikirtime f armė
nui teko tokių smūgių, ku
rie jį mirtinai pritrenkė.

Pietinių valstijų teismai, 
kurie negrus v^rus įstaty
miškai ai* gaujos teismu už 
mažiausią įtartį kėsinimęsi 
ant baltos moters nuteisia 
mirtimi, šį kartą sąvo teis- 
darybę' apvertė aukŠtyų ko
jomis, nes čia moteris buvo 
negrė. Ją ir jos nepilname
čius du sūnus nuteisė visą 
amžių kalėti, paliekant ki
tus jos mažus ? vaikus be 
motinos globos.

Mrs. Katz atsišaukė į 
visas susidomėjusias ta by
la grupes šią savaitę lanky
tis Jungtinėse Tautose pra
šyti pagelbėti išlaisvinti 
Ingramienę. su jos sūnumis.

. M-te.

Kp.

pavyksta, t 
yra y i • •rašytų 

įvyksta 
su mūsų 
kp. susi-

Apie LLD 153 
Susirinkimą

Kada gerai 
daug&magiąu 
spaudą, negu '
prasčiau. Taip yra 
praėjusiu LLD 153 
rinkimu. Jis buvo atlaikytas, 
bet susirinkimas buvo labai 
mizernas, tik du eiliniai na
riai apart valdybos. Tai ti
krai gaila, kad eiliniai nariai 
taip pamiršta savo atošvietos 
ir kultūros organizacijos svar
bumą. Man atrodo, kad susi
rinkimai—tai mūsų mokyklai 
ir turėtų kiekvienas tam pa
švęsti vieną vakarą. Tiesa, 
mūsų kuopa yra gerokai pasiy 
darbavusi su aukomis d^l 
darbininkiškos spaudos, bet 
tik per poros ypatų pasidar
bavimą. Sukelta $7(X Laisvės 
jubiliejui, angliškam /dienraš
čiui Pacific Workey — $25, 
ir daug kitokiems/reikalams, 
bet ir eiliniai nariai tūrėtų 
prie darbo prisiųėti.

Kalbėjausi su Oaklando 
LLD kuopos naciais, tai ten 
narių visai nekeikia . raginti. 
Susirinkimo dieną "labai retas 
atsitikimas, kad kuris narys 
apleistų susirinkimą, 
kiniais nariai labai 
dinti.

Mums reikėtų imti
nuo draugų oaklandiečių.

Alvinas.

po sverdami prekę ir tuo 
būdu gali dadėti keletą un
cijų svorio.
Neparodymas Rūšies —Ar

šiau Sukčiavimo Svorio
•

Dar yra daug visokių ki
tų prekybinių “trikselių,” 
tarpe tų, siūlas nuo svarsty
klių lig grindų, kur pritai
sytu pakojų galima svorį 
nustatyti pagal reikalą. 
Kitu, dažnai randamu 
čiavimu yra svoris su 
mušalu” — pakišama 
sveriamuoju daiktu 
nors, ką viena ranka
traukia iš po atsvertojo 
daikto ir numeta jį tam ty
čia prisitaisyton . vieton. 
Dar kitas atsveria svarą 
žuvies su-*gabalais ledo.

Tačiau vis tai mažmožiai 
suktybėse. Daug didesnių 
suktvbiu gali būti papildy
ta prekių rūšyje. O kasgi ; 
gali pažinti kožnos prekės 
pušį, ypatingai maisto. 
\ Pavyzdžiui, jautienos ga

ji būti ir'yra keleriopos rū
sys—su vienu steiku tamp
ytes, tarsi būtum įsikan
dęs Fordo diržą (konvejerį, 
kuriuo gabena gaminius 

/nuo vienu darbo rankų prie 
iltitų), o kitą galėtų, ir be
dantis sukramtytj, burnoje, 
tirpte sutirpsta. Išvaizda 
ne visuomet pasako skirtu
mus, pajunti tik valgant, 
kuomet jau ne laikas nešti 
atgal. O už tai užmokėta 
gera kaina.
J Tūlas prekybininkas pir
kėjui prie perkamų jautie
nos kepenų dadeda gabalą 
kiaulienos, kurios kaina pu
siau mažesnė.

šiuo Klausimu Kaltos 
Miestų Įstaigos

Suktybės dėl nesužymėji- 
mo prekių rūšimis įvyksta 
dėl nebuvimo įstatymų pre- 

f kėms sužymėti arba dėl ne- 
) buvimo įsako griežtai įsta
tymus vykdyti, dėl lengvai 
praleidimo visokių "prasi
kaltusių suktybėse. Dalinai 
suktybės įvyksta ir dėl pa
čių. pirkėjų neapdairumo, 

' dėl stokos kovingumo.
Reikalavimas geros ko- 

1 kybės prekės, žemesnių kai- 
• nų, pilno svorio yra pirkė
jo ne vien tik teisė, bet ir 
visuomeniška prievolė, nes 
tai prisideda prie palengvi
nimo pragyventi ne vien 
tik savo šeimai, bet ir visai 
biednuomenei. kuriai keli 
centai ne kartą reiškia 
skirtumą tarp savystovaus 
pragyvenimo ir elgėtystės.

Tai dėl to vartotojų or
ganizacijos, darbininkų 
partijos ir unijos atkarto- 
tinai yra kėlusios klausimą 
valdinės apsaugos vartoto
jams, bet niekad vieningai, 
ryžtai ir ilgai, iki laimėji
mo, nebuvo už tą apsaugą 
kovota. '

Kova, Kaip Ir Visos, 
Nėra Lengva

‘Atrodo, kad prieš 
tus prekybininkus

Šeimini nkenn
Skyrių, Veda E. V.

Veršiuko Steikas 
Su Daržovėmis

Svaras ir pusė veršiuko 
steiko (veal stęak) 
4 vidutinės morkos
2 svogūnai > 
1 kiaušinis 
druskos, pipirų
3 šaukštai sviesto are 
tų riebalų 
pusė puoduko duonos 
trupinių 
puodukas buljono.
Supjaustyk mėsą į ketu

rias dalis, pasūdyk, užberk 
pipirų. Gerai numazgok 
morkas ir įdėk po vieną į 
mėsos vidų. Prie morkos 
įdėk po biskį svogūno ir ce
lery. Apvyniojus mėsą, su- 
smaigyk su pagaliukais, 
įkiAk į paplaktą kiaušinį, 
paikiau į duonos trupinius. 
Apkepink riebaluose abu 
šonus, užpilk buljoną ir šu
tink ant lengvos ugnies 
apie valandą laiko.

ki-

Perkant sunkai apelsinus 
daugiau naudosi iš mažųjų, 
negu iš didžiųjų.

KOLEKTYVAS—
DIDELE JĖGA

pūkstamo- 
ėdavo. / 
tasis- nuo

pusbačkio sviesto uždirb
davo pluoštą ekstra dolerių 
ir sutaupydavo savo 
rinktiesiems ' sviesto
jiems' nustatytos porcijos. 
Dabar tas dar^ 
praktikuojama, nes 
po iškontroliavimo 
dar1 labiau pabrango, o? po- turėtu būti lengva ir atski-

tačiau 
irstąs 
kainų

suk- 
kovoti

pierinių reikmenų gadina, 
gauti pakankamai ir visuo^ 
met jų kainos pigiau svies-

Tūli tuo dideliu lakštu 
pasinaudoja dar gudriau— 
jie trukteli lakštą už kam-

nems asmenims — išba
rus ar net raportavus ati
tinkamai įstaigai nubausti, 
nuėjai pas tinkamesnį. 
Krautuvių netrūksta. Ta
čiau šeimininkės, ypač dir
bančiosios šapose, pasiren-

ka joms patogiausią, ar
čiausią prie namų. Pundai 
nusveria rankas net iš arti 
nešant reikmenis. O dąr 
pasitaiko kai kada ko už
miršti ar netikėtas reika
las. Tuomet bėk kelis blo
kus krautuvėn, nešk pun
dus.

Ne visi prekybininkai 
prasikalsta suktybėse, tad 
ir kova prieš suktuosius 
privalo bjlti protinga, apgal
vota. Juk suktieji kenkia 
nesuktiems krautuvių savi
ninkams taipgi, ne vien tik 
vartotojams.

Tūli mūsų žmonės tu^i 
polinkio kaltinti visus pre
kybininkus, o tūlas dar nu
eina į tokias kraštutinybes, 
jog pradeda kaltinti visą 
tautą ar rasę, iš'kurios yra 
kilęs jam prasikaltusysis 
asmuo. Toks elgesys yra ne
teisingas ir dėl to nepado
rus. Jeigu kas 'pareikalau
tų parodyti tautą,, kurios 
visi nariai būtų sukčiai, ar 
tokią tautą, kurioje nebūtų 
sukčių, neparodytume, nes 
tok jūs kautos nėra. Tad 
kam statyti save nerimtų 
nežinėlių ar piktų aplojikų 
rolėse. D-ė.

P. MOTIEJŪNAITĖ .

Lazdijų apskrities Rudaminos 
valsčiaus “Rudaminiėčio” 

kolūkio valstietė
LAZDIJAI, birželio 21 d.— 

Kada mūsų apskrityje pradė
jo kurtis pirmieji kolūkiai, 
aplinkiniuose kaimuose pa
sklido įvairūs gandai. Vieni 
kalbėjo, kad kolektyve do
ram ir sąžiningam žmogui 
gerai gyventi, kiti — atvirkš
čiai. Ypatingai prieš kolū
kius niršo* buožės.

Kolūkiu priešams aš neti
kėjau. Supratau, kad jie 
žmogui gero nelinki, kad že
mės ūkio artelių organizavi
mui įvairiais būdais stoja 
skersai kelio, norėdami ir to
liau mus išnaudoti. Bet. at
virai pasakius, apie kolūkius 
tvirtos nuomonės nebuvau su
sidariusi. Bet diena iš dienos 
kolūkiu pranašumas man da
rėsi aiškesnis. Girdėjau, kaip 
susirinkimuose - kalbėjo parti
jos valsčiaus komiteto sekre
torius Sakalauskas, dažnai su 
mumis pasikalbėdavo agitato
riai.

Bet labiausiai bendra dar
bo jėga įsitikinau) tuomet, kai 
savo akimis pamačiau, kaip 
kolūkyje gyvenamą, ir dirba
ma. O buvo visai paprastai: 
nuvažiavau7 į Marijampolės 
apskritį pas gimines. Jie fe- 
seniai buvo įstoję į kolekty
vini ūkį. čia mane maloniai 
priėmė, viską maą aprodė, 
visur apvedžiojo, pamačiau 
daugybę grūdų, geros vęislės 
gyvulius, nuvedė į naujai 
įrengtą klubą. Su kolūkie
čiais kalbėjausi iki sutemos.

Ką mačiau, ką girdėjau) grį
žusi viską išpasakojau savo 
kaimynams. Visi nusprendė
me, kad iš tikrųjų bendrai 
dirbant žymiai daugiau nau
dos smagiau.- Visi karto
jame tą liaudies priežodį: 
“Kai du stos — visados dau
giau padarys.” Prisiminėme 
agitatorių protingus ir nuo
širdžius žodžius. Nutarėme 
ši. pavasarį pradėti naują gy
venimą. Taip ir įsikūrė mūsų 
“Rudaminiėčio” kolūkis, ku
ris, agronomams* padedant, 
gerai atliko visus pavasario 
sėjos dąrbus,. daug pasiekė 
gyvulininkystę vystant.

Kolūkyje aš d.irbu laukinin
kystės brigadoje, stengiuosi 
neapvilti artelės narių. Pa
gal savo sugebėjimus kovoju 
dėl aukšto derliaus išaugini- 
mo, nes žinau, kad kiekvienas 
grūdas stiprins kolūkį ir tuo 
pačiu kolūkiečių " gyvenimas

San Francisco, Cal

ne po ilgam bus pa- 
kainos ant visų telefo- 
privatinių ir pramoni-

Pabrangs Telefonai
San Francisco mieste ir apy

linkėj 
keltos 
n ų —r 
nių.

Pirmiau kaino^ant vienos 
linijos į stiibą buvo $4.25 į 
mėnesį, dabar bus $4.75 į 
mėnesį. Dviejų linijų telefo
nas į stubą buvo $3.25 į mė
nesį, dabar bus $3.65 f į 
menesį. Pramonių įstaigoms 
ant visu telefonų bus bran
giau 25%.

Pacific Telefonų Kompanija 
per pirmą šių metų pusmetį 
padarė pelno, kaip patys sa
ko, suvirš $13,000,000.

Krizė Vaisių Augintojams
Kalifornijos kenavimo prad

meniu derektyvas turėjo pla
tų' pasitarimą, ir, apart kitų 
reikalų, buvo viešai paskelb
ta,’ kad šiemet visai mažai 
pirks grūšių dėl kenavimo, 
nes Hawaii salose tęsiasi strei
kas ir negali grūšių gauti. 
Grūšių tonas kainuoja nuo 
$120 iki $135.

Gyventojų Skaičiaus Augimas
Kalifornija jau trumpuv lai

ku bus antra valstija daugu
mu gyventojų. " Dabar antra 
yra Pennsylvania. Bet jau vi
sai arti to skaičiaus gyvento
jais Kalifornija. Dabar Ka
lifornija turi 10,650,000 gy
ventojų. Per 1948. ir 1949 m.

pasidarys pasiturintis^ Sėjos 
metu (lirbau viską. Dabar 
mano priežiūrai pavestas 5 
hektarų pasėlių plotas, kurį 
stengiuosi kuo geriau prižiū
rėti, kad gaučiau gausų der
lių. , Tręšia, purenu, naikinu 
piktžoles. Mano darbas aukš
tai įvertinamas . Man džiugu, 
kad aš, moteris, įdedu savo 
kuklu įnašą mūsų kilniems 
tikslams. Mane išrinko dele
gatu į respublikinį kolūkių 
moterų - valstiečių suvažiavi
mą. Suvažiavime sužinoję 
apie, kolūkių moterų pasieki
mus'/apie jų darbo patyrimą, 
galėsime dar geriau^ dirbti, 
pritaikyti visa, kas geriausia, 
ir savo dąrbe. .

paaugogy ventoj ų
296,000,
valstijoj gyventojų
paaugo tik 124,000.
Ui ja auga gyventojų skaičium
dideliu nuošimčiu kas metas.

Skaičius
o Pennsylvanijos 

skaičius 
K al if or

Susirin 
užganė

pavyzdį

Dipuko Laiškas
Per praėjusius tris metus 

esame gavę net nuo penkių 
mūsų artimų giminių atsišau
kimo laiškus iš Vokietijos su 
prąšymu pagelbėti jiems at-į 

vykti į šią šalį. Jiertis buvo 
patekęs Vokietijoj į dipukų 
duoti platūs paaiškinimai, 
kad Amerikos gyvenimo pa
dėtis eina sunkyn, ir buvo pa
tarta jiems grįžti' atgal į Lie
tuvą. '

Vienas mūsų laiškas buvo- 
valdininkų raštinę, ir varde 
mūsų švogerio gavome labai 
grasinantį laišką, kad mes 
jiems tokių laiškų nerašytum. 
Laiškas parašytas ( šešių pus
lapių dydžio ir su biauriais 
šmeižtais. Todėl, kad mes 
pataręm giminėms grįžti į. 
Lietuvą, vietoje Važiuoti į A- 
meriką. Nuo to laiko mes 
sustojom rašinėti savo švoge- 
riui laiškus ir nežinojom, kur 
jis gyvena. ' .

Dabar, ’pradžioj rugpjūčio 
mėnesio, gavome laišką, ku
ris skamba:

“Turėdamas truputį laiko, 
rašau jums šį laišką. Aš at
vykau į Ameriką, į Waterbu- 
rio miestą, jau bus trečias 
mėnuo. Atvykau su visa savo 
šeima: aš, žmona ir trys vai
kučiai, o mečeka dar liko Vo
kietijoj. Mes visi sveiki, vai
kučiai eina į mokyklą, moki
nasi angliškai, vaikučiams la
bai gerai sekąsi angliškai 
mokintis 
skyriuje, 
skyriuje, o Kaziukas pirma
me..
, “Gavdu darbą grybų augi
nimo ūkjpe. Darbas sunkus, 
atlyginimas gana mažas, kad 
kaip tik išsimaitinu. čįa, 
Waterbury j, labai sunku dar
bą gauti. x ,

“Mes prašom jūs parašyti 
laišką ir daug žinučių, kaip

Apsigauna tas, kas veng
damas nutukimo nevalgo 
bulviu, bet paskui suvalgo 
kelis kart daugiau tukinan
tį pyragą ar pudingą.

Pamažu išgertas stiklas 
pieno pirm einant gulti daž
nai pagelbsti nurimti, užsi
miršti dienos rūpesčius ir 
greičiau užmigti.

Gydytojai pataria paduoti 
mažiems vaikams prie košės 
ar sausų grūdinių valgių 
pusryčiams paprastą piehą, 
ne grietinę.

Today9s Pattern

Juozukas ketvirtam
Eugeniufce trečiam

/WfWwl 12-20.40

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

Dept., 427 Lorimer Street,
• Brooklyn 6, N. Y.
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Paraše P. VERŠIGORA , Verte N. ZIBERTAITfe

(Tąsa)
Antono Petrovičiaus raštas buvo su

skirstytas punktais:. pirmame buvo pa
rašyta: mačiau... ir sekė sausi faktai,
skaičiai, pavadinimai. Ir galima buvo 
laiduoti, kad ten buvo surašyta tik tai, 
ką jis pats savo akimis yra matęs.\p ma
tyti jis gerai matė. Antras punktas 
skelbė: manau... Tai buvo trumpa iš
vada iš visa tai, kas aukščiau pasakvta. 
Jei buvo kalbama anie kariuomenės kil- 
nojimasi, tai buvo žvmima į kurnr iš 
kur, taip pat ir laiko apskaičiavimas; 
jei apie gynybinius pasirengimus, tai 
apie jų paskirtį ir t.t. Trečias ( punktas 
visiškai prieštaravo nustatytai formai. 
Jis buvo pavadintas: vyrai sąko... Čia 
keliais sakiniais buvo pažymėtos žinios, 
gautos iš gyventojų, girininkų, apklau- 
sinėjant juos žodžiu, ką paprastai atlik
davo jo skyriaus vyrai (pagrindinę žval
gybos dalį visuomet atlikdavo jis jpats). 
Grįžtant atgal žvalgai jam perduodavo 
gandus, bobų pletkus bei išmintingas se-. 
nių išvadas, — visa tai žvalgas taip pat 
privalo žinoti ir suprasti, — tuo pačiu 
laiku jį vaišindami lašiniais, duona ir 
agurkais, gautais iš gyventojų pokalbių 
metu. - ' • '

Sugrįžęs iš žvalgybos Dovliaduose, 
Antonas Petrovičius atvyko, kaip pa
prastai, pranešti man. •

—y Atvykau . .. nuo Pripetėj — pri
dūrė jis. Ciferblatas šiandiei^Tiefigūra- 
vo. Siųsdamas žmones toHrnon žvalgy- 
bon, aš nenustatydavau tikslių grįžimo 
terminų, tiktai įspėdavau, kiek parų jie 
gali būti išvykę ir kur turi atvyktLgrįž- 
dami. Tam uždaviniui Zemlianka buvo

Baltarusija ir Lenkija: Vyslos, Vakarų 
Būgo, Pripetės ir Dniepro baseinai. Įdė
miai įsižiūrėjęs į mėlynas upių venas, aš 
pagavau Rudniovo bei Kovpako minčių 
eigą ir supratau galutinai, ‘koks didelis 
buvo Antono Petrovičiaus atradimas. 
Mes buvom arti vandens/ komunikacijos, 
jungiančios Volgą su Dniepru, Juodąją 
Jūrą su Baltija, Ukrainą su Lenkija ir 
Rvto,rūsiais. Seniai jau buvo pastatytas 
Dniepro — Bugo kanalas. Lyg pro rū
kus atsiminiau geografijos pamokas ir 
dėl nenaudingumo išgaravusius žodžius: 
“Karališkasis kanalas jungia Baltiją su 
Juodąją Jūra.” Tai senas vandens kelias 
“iš Variagu į Graikus.” Bet dabar že
mėlapis aiškiai mums sakė: nuo Vyslos 
per Būgą iki Bresto, o toliau kanalu iš
ilgai Pinos upės iki Pinsko ir toliau Pri
peteiki Dniepro galėjo kursuoti upės 
garlaiviai, krovinių valtys, flotilrjos ir 
vežioti krovinius, kariuomenę, karinę 
medžiagą, duoną. Jei Zemliankos' žinios 
yra. tikros, — o mes jų tikrumu1 beveik 
neabejojome, — hitlerinė vadovybė, ma- 
'tyt, sumanė atstatyti tą vandens magis- -i 
tralę, tinkančią pervežti šimtus tūkstan
čių tonų krovinių iš Vokietijos ir Lenki
jos į centrinį bei pietinį fronto ruožus. 
Tuo laiku frontas buvo jau peržengęs 
per Doną, Donecą ir priėjo Dysną. Savo 
lanku prie Kursko jis jau buvo atsirė
męs į Dnieprą baseiną. Kovpakas susivi
liojo navigacijos suardymo idėja ir, kur
damas įvairius variantus, fantazavo 
kaip jaunuolis. Bazima matavo žemėla
pyje atstumus, tikrino upės plotį ir 
krantų aukštį.

Po trijų dienų grįžo žvalgai, patvir-

I '

Kanados Lietuviai Užsibrėžė Daugiau 
. Veikti už Taiką ir Progresą

. TORONTO.-—-Rugsėjo 3-4 
dd. atsibuvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos Kanados kuo
pų atstovų ketvirtas suvažia
vimas, kuris patikrino šios 
organizącijos nuveiktus dar
bus ir užsibrėžė kelius atei
čiai. : / •

SuvažiaVime dalyvavo dele
gatai iš Vanęouverio, AViųni- 
pego, Fort Williamo, Wind- 
soro, Hamiltono, * Montrealo 
ir Toronto. Jie atstovavo be
veik visus šioą organizacijos 
narius Kanadoje, kurių yra 
arti. 700. Taipgi5 buvo šios 
draugijos Centro'' Komiteto 
Sekretorius D. M. šolomskas 
ir broliški delegatai nuo Ka- 
.nados Lietuvių Nacionalio Ko
miteto ir. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos vietinės* kuopos, 
Bendrai, buvo atstovaujama 
arti 10,000 Kanados zir Jung
tinių Valstijų lietuvių, suda
rančių pažangųjį -.-.šiaurės A- 
merikos lietuvių branduolį.

Kadangi šį organizacija yra 
darbo žrtionių apšvietos orga
nizacija, tai šis suvažiavimas 
nagrinėjo ir svarstė ne tik 
apšvietos # reikalus, bet ir 
svarbiuosius visuomeninius 
klausimus, kaip ekonomine 
padėtį! Kanadoje ir pasaulyje 
ir • tarptautinius santykius.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Kanados Veikiančio Ko
miteto sekretorius J. Lesevi- 
Čius savo raporte pavaizdavo 
tuos didelius darbus, kurie

kų vaizdą,, jog pasaulis i pasi
dalinęs į 1 dvi dalis; jog tos 
dvi dalys grumiasi tarpusavy
je,* ir kaip naujasis pasaulis, 
gindamas darbo žmonių inte-. 
rėsus, įgauna vis daugiau pri
tarimo'ir paramos. Jau 700,- 
000,000 žmonių randasi po 
darbo žmonių vėliava.

Pasveikinimui amerikiečių 
dienraščio Laisvės jubiliejaus 
susirinkusieji suaukojo apie 
$70;

Šis suvažiavimas iškėlė vir
šum pūkštą pažangiu lietuviu 
susinrafima. organizacini išsi
lavinimą ir vieningumą Kiek
vienas delegatas, iš didęlės ar 
mažos kolonijos, gabiai svars
tė draugijos ir visuomenės 
reikalus;

. Praėjusieji dešimts metų 
buvo didelių audrų metai. 
Šios draugijos nariai per tą 
laiką stovėjo ir tebestovi kaip' 
koks švyturys, šviečiąs Kana
dos lietuviams kelią į pažan
gią ir laimingą ateitį, Šis su
važiavimas parodė, kad kiek
vieno doro lietuvio vieta šioj 
draugijoj, jeigu jis nori būti 
tikrai laisvas, eiti mokslo ir 
tiesos keltu, vedančiu į gyve
nimą, kuriame nebus skriau-i 
dų ir išnaudojimo.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Kanados Kuopų Ketvirto 

Suvažiavimb Pareiškimas 
Mes, Lietuvių Literatūros

Draugijos Kanados Kuopų ’

Ketvirto Suvažiavimo, įvyku
sio rugsėjo 3-4 dienomis, 1949 
m., Toronto; delegatai, pareiš
kiame : .

Vienbaįslai užginame LLD 
Centrp>Komiteto ir Kanados 
Veikįmičio Komiteto veiklą 
lietuvių tarpe siekiant apšvie
tos, kultūros ir vieningumo, 
stengiantis įjungti kuo dau
giau lietuvių į visuomeninę 
veiklą už darbo žmonių bū
vio pagerinimą, už demokra
tinių teisių apgynimą ir tai
kos apsaugojimą. , Mes ragi
name LLD Centro Komitetą 
ir Kanados veikiantį Ko
mitetą, dar daugiau susti
printi tą veiklą, dar dau
giau įtraukti ~ lietuvių į vi
suomeninį i judėjimą už liau
dies reikalus, o ypatingai 
už taikos apgynimą, nes iš
naudotoju klasės, valdančios

* ‘ e I

šįas šalis, vėl siekia kraujo 
praliejimo, liaudies * kančių 
padidinimo, ką puikiai mums 
nušvietė šiame suvažiavime 
perskaityti referatai ir prane
šimai.

Mes kreipiamės į visus lie
tuvius ir visas lietuves stoti 
su mumis ir visais žmonėmis 
ir veikti už demokratinių tei
sių apgynimą, už karo kursty
tojų planų uždegti naują ka
ro gaisrą sudaužymą ir tai
kos' sustiprinimą, nes tiktai 
taika gali atnešti žmonijai 
gerovę ir laimę.

Mes raginame visus pažan
gius lietuvius padėti naujai 
atvykusioms tautiečiams pa
žintį darbo žmonių interesus, 
įsijungti į pažangų Kanados 
lietuvių judėjimą, kaip kad 
mums padėjo senesnieji atei

viai, pirmiau mūsų susipratę 
ir pasukę keliu, kuris veda į 
skaistesnę ir kultūringesnę 
ateitį.

Mes kviečiama visus LLD 
narius Kanadoje platinti de
mokratinę liaudies spaudą, 
kaip savaitraštis Liaudies 
Balsas, dienraščiai Laisvė ir 
Vilnis, ir remti ją visais ga
limais būdais, nes jie yra ge
riausi darbo žmonių įrankiai 
kovoje už geresnį gyvenimą, 
už demokratines liaudies tei
ses, už taiką ir laimę.

Hartford, Conn.
J. A. Pilkauskas (Pilky) 

pasidavė į Hartfordo ligoni
nę rugsėjo 14-tą ir jau sekan
čią dieną turėjo eiti ant ope
racijos. Padarė operaciją, 
kaip daktaras sako, operaci
ja buvo pasekminga. Linkiu 
draugui sėkmingai ir greitai 
pasveikti. J. M.

JURBARKE
Naujas stadionas įreng

tas apskrities centre. Jo 
statyboje dalyvavo vietos 
jaunimas. Atidarymo pro
ga stadione įvyko draugiš- 
gos futbolo rungtynės tarp 
vietos “Žalgirio” ir Šakių 
“Dinamo”, kurias pasekme 
2:0 laimėjo jurbarkiečiai.

• L. Venckus

Plaukiojančią .prieplau
ką gavo Jurbarko uostas. 
Dviejų aukštų pastate — 
keleivių salė, bufetas ir t.t.

S. Anskaitis
Kanados kuopų 
kitose srityse.

gavęs tris paras, o sugfįžęQfs41k penk
tąja. . \ \

— Kodėl užtrukai, Antenai Petrovi- 
čiau? — paklausiau, paduodamas jam 
popierių.

— Kęliausi į aną kranta.
— Ko?
— Sužinoti. Plentas... Ar yra ten ap

sauga.
— Na?

tindami Antono Petrovičiaus duomenis, 
ir mes pradėjome ruoštis žygiui į rytus.. 
Buvo nutarta persikelti per Pripetę ir 
mušti priešą iš kairiojo, aukštesnio kran
to. Vakare, prieš mums išeisiant’ iš Mu- 
chojiedų, atėjo, žinia nuo Mogilos ryši
ninkų apie mūsų pogriųdininkės Maru- 
sios žuvimą Ivankovo gestape. Ją išda-. 
vė parsidavėliai, kai ji jau buvo atli
kusi savo uždavinį ir buvo beišeinanti iš

— Apsaugos nėra. ; y
— Įdomu... ' .
— Net labai įdomu ... \
— Vadinasi, plentas saugojamas tik 

iki upės? '
— Taip yra. . \
Nustebintas šio neįprasto jo iškalbin

gumo, žiūrėjau ir laukiau, ką dar pasa
kys, man Antonas Petrovičius.

— Paskui nuėjau upės pakraščiu. 
Aukštyn. . \

.■ —Kur? \
— Iki Jurovičių ... J
Aš žvilgterėjau į žemėlapį — iki Juro

vičių tiesiu keliu buvo ne mažiau kaip 
trisdešimt penki kilometrai. TAįp pat 
trisdešimt penki ir atgal. Dabar buvo 
suprantama, kodėl Zemlianka taip ilfcai 
užtruko. Aš Įaukiau tolimesnių paaiški
nimų, bet jo šnekumas pradingo. Įsitai
sęs prie lempos, jis rašė. Aš žvilgterėjau 
per jo petį.
• Mačiau, — parašė žvąlgas ir pagalvo
jęs, pridūrė: — pats. Vokiečiai "Dovlia
duose tilto nestato. Net nevežama} miško 
medžiaga. ' Kelias stipriai saugojamas. 
Patruliai ant plento — kas dvi valandos. 
Šarvuota masina kursuoja du kartus per

* dieną. Nuėjau paupiu , aukštyn. jVisur
dirba. Pastatyti bakenai, kur pasiliko se
ni, tuos perdažė. Sums ė visus bakenin- 
kus ir locmanus. Duoda jiems davinį •— 
du pūdus per mėnesį.” J

— Nejaugi ruošiasi navigacijai?
Jis pažvelgė į hnane ir vėl pasilenkė 

ties popieriumi i
•v “Manau, po savaites Pripete prasidės
,navigacija... ir, tu r'būt, Dniepru...”
7 Po kelių minučių, sulaukęs Zemlianką 
pabaigiant savo nežodingą raportą, aš 

' nuėjau pas vadovybę. Rudniovas tylė
damas perskaitė raportą, o paskui per
davė jį KovpakuL .Nemažai mano nuo- *

- stabai, Kovpakas tuojau pat susiviliojo 
galimulnu sutriuškinti vokiečius ant 
-Vandens. • ’ >

Man buvo įsakyta nedelsiant paruošti 
kontrolines žvalgybas,, ii’ kol aš įvyk
džiau tą įsakymą, vadai? matyt,- jau ap
tarė ir veiksmų planą. Aš radau Kovpa- 
ką, Rudniovą ir Bazimą prie žemėlapio. 

.Žemėlapis buvo nepaprasto maštabo bei 
išmierų. Ant stalo gulėjo visa Ukraina,

miesto Storojo Miško kryptimi. Kanki
nimų celėje ji išbuvo dvi dienas, o trečią 
dieną buvo pakarta aikštėje. Ryšininkas 
pasakojo, kad ją iškankintą atvedė į 
aikštę, kur buvo suvaryti gyventojai. Ji 
vos galėjo paeiti. Jos veidas, rankos bu
vo pilnos mėlynių ir sukruvinta. Dra
bužiai suplėšyti į skutus. Ant jos buvo 
užmestas maišas su įpiovimu kaklui, pri
dengęs liesą moters kūną. Ant maišo 
taip pat buvo kraujo dėmių. Ji vos paėjo, 
tačiau kai ją išvedėf ir pastatė ant ma
šinos, moteris, nusitvėrusi ranka už kil
pos, sušuĮrn: “Tegyvuoja partizanai! 
Mirtis vokiškiesiems okupantams!” — ir 
pati užsinėrė kilpą ant. kaklo. Mes buvo
me tikri, kad ji neišdavė draugų, nors 
niekas nežinojo, kas buvo įvykę gestapo 
kankinimų celėje. . .

I 
* ;O, tur būt, ten štai kaip buvo:, ją mu

šė, kankino, bet ji tylėjo. Kokią stiprią 
valią, kokį' didvyriškumą parėdė toji mo
teris, motina ir paprastas žmogus, žino 
vien tiktai gestapo kankinimų celė., Ji 
pasiliko mūsų atminty kaip Čeriomuški- 
nų, Siemenistų, Išrųintingųjų bei šišovų 
sesuo ir motina. .Nuo tos dienos,, kai aš 
sužinojau apie pogrindininkės Marusios 
žuvimą, aš lenkiuosi prieš moteris.

Moteriai apskritai nedera būti karei
viu, ir moterų-kareivių likimas ypatin
gai ryškiai parodo mūsų moralinį prana
šumą prieš priešą.

Tokių, kaip pogrindininke Marusia, 
nedaug liko gyvųjų tarpe. Ir apie jas 
mes, likę gyvi, — kartais pamiršta
me. Toksai jau yra trumpos žmogiško
sios atminties įstatymas... z .

Mueho j leduose į mūsų dalinį atėjo dar 
viena moteris. Ji vadinosi Aleksandra 
Karpovna. Pirmą kartą aš pamačiau ją 
Gaponenkos būryje. Atsitiktinai užėjęs 
pas žvalgus, aš pastebėjau didelę švarą 
troboje. Kiek pasėdėjus, man paaiškėjo, 
kad* vyrukai njiėstabiai mandagiai elgė
si. Prie stalo sėdėjo ^aponenka, Zebo- 
lovas. Zemlianka ir skaitė.

Kai aš, pasikalbėjęs kiek su jais, išė
jau drauge'su Zebolovu iš trobos, jis ma
ne paklausė: /

— Matėte šeimininkę?
(Bus daugiai!)

buvo atlikti 
apšvietos ir
Pąžąngūs Kanados lietuviai 
aktyviai dalyvavo spaudos 
leidime ir platinime; visuose 
visuomeniniuose sąjūdžiuose 
už demokratiją, už fašizmo 
agresijoj sudaužymą, už tai
kos stiprinimą. t)augelis šios 
draugijos narių buvo paėmę 
ginklą praeitame kare. Gra
žus 'būrys dalyvavo Ispanijos 
kovose, Keturi paguldė savo 
galvas Ispanijoj, kiti krito 
įvairiose šalyse, laike antrojo 
pašau įinio karo. Dešimtys 
tūkstančių dolerių buvo sukel
ta; paramai mūsų brolių ko- 
vosv su priešais Lietuvoje, .dėl 
pagreitinimo užgydyti karo 
žaizdas. Kuopų atstovai vaiz
džiai nušvietė, kokius didelius 
darbus atlieka šios draugijos 
kuopos, nors dauguma jų yra 
nedidelės narių skaičiumi.

Z. Janauskas ir K. Kilikevi- 
čius, seni pažangaus judėji-i 
mo budavotojai ir lyderiai, 
savo referatais nušvietė eko
nominius ir -tarptautinius san
tykius. Iš jų referatų dele
gatai dar - aiškiau pamĮate, 
kaip vėl artėja ekbnominis 
krizis, kaip imperialistai vėl 
kursto prie skerdynių, kurios 
gali būti daug baisesnės, ne
gu buvo praeitosios.

J. Yla, Liaudies Balso re
daktorius, sveikiildamas suva
žiavimą, pabrėžė Liaudies 
Balso rolę pažangių lietuvių 
judėjime.

Delegatai svarstė ir disku- 
savo visus opiuosius visuome
nės klausimus, kurie liečia vi
sus darbo žmones, neišski
riant ir lietuvių, ir* padarė ta
rimus, tkaip sustiprinti pažan
gų veikimą, kaip pakelti Ka
nados lietuviu susipratimą, 
kaip įtraukti daugiau lįetuvių 
į visuomenirtį veikimą už gy
vybinius žmonijos reikalus,

Visi raportai .ir referatai, 
bei'svarbesnieji nutarimai bus 
išleisti',brošiūros formoje. Jie 
supažindins kiekvieną • drau
gijos . narį su svarbiausiomis 
liaudies užduotimis, su šio su
važiavimo .užsibrėžimais. Jie 
suteiks kiekvienam pažan
giam lietuviui didelį ginklą 
darbę už skąĮstesnę ateitį.

Su suvažiąvimo pasveikini
mais suaukota apie $220.

•Vąkare, lietuvių svetainėje, 
įvyko .suvažiavimo masinis, 
uždarymas. Kalbėjo veik vi
sų kolonijų atstovai. D. M. 
šęlomskas, šiaurės Amerikos 
pažangių lietuvių judėjimo 
veteranas ir gabus kalbėtojas, 
pasakė išsamią pr< 
kurios visi dalyviai

akalbą, iš 
gavo aiš-

;'iii'I 1
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CONSOLIDATED EDISON SYSTEM
Your best buy—electricity and gas

n i
U

JŪS GALITE SIŪTI po valandą 
kasdien daugiau kaip per mėnesį elektri-

i
ne siuvamąja mašina tiktai už 

elektros.

LEŠUOJA5C paspraginti 
pusryčiams duoną vidutinei šei“ 
mai daugiau kaip per dvi sa
vaites. .. 124 riekutės paspra- . 
gintos duonos.

ŽINGSNIS ŽINGSNIN EITI SU 
GREITAI AUGANČIU NEW 
YORKU, Con Edison dabar išleidžia 
435 niilionus dolerių plčtimuisi ir 

pagerinimams.
Daugelis tų pinigų turi ateiti iš tūkstan
čių eilinių žmonių, kurie perka mūsų : 

akcijas.
Tinkamos kainos elektrai ir gesui patrau
kia tuos akcininkus, kurių pinigai leidžia 
mums praplatinti ir gerinti įpūsų patar

navimą jums

.'... A..



DETROIT, MICH.
Paimsiu kelius nuotikius pa

starųjų dienų Detroite. ——
Leslie Peck, bedarbis tool 

ir diemeikeris, laukes pribuvi
mo šeimynos. Būdamas be
darbiu, neturėjo pinigų sumo
kėti ligonbučiui iš kalno, krfd 
padėti savo moterį ten. Jis 
pasakė savo gydytojui, kad 

a galės sumokėti išlaidas, ir jo 
gydytojas gavo vietą dėl jo 
moters Grace ligonbutyje.

Bet kada reikėjo jo mote- 
** rį išvežti iš ligonbučio su kū

dikiu, ligonbučio valdyba ne
leido patol, pakol nesumokės 
išlaidų.

Leslie Peck buvo priverk
tas, po kelių bandvmų mo
terį su kūdikiu pasirmH<pya- 
mus, kreiptis į teisėją Chester 
P. O‘Hara, kad jo motms 
būtų jam išduota, kas ir at
sitiko. /

Dabar Dr. James D. ČoHms 
pyksta, kam jis (Peck) taip 
daręs. Sako, gal būtų buvus 
proga padėti ją į kokį pašal
pos ligonbutį.

Mat, daktarų didžioji uni-j 
i ja, vesdama kovą prieš vals- Į

tybinį sveikatos apsaugos 
įnešimą kongrese, nori nuslėp
ti tokius nuotikius. Ne tik 
kad jie nenori pradėti savo 
daktarišką darbą be didelių 
siimų pinigų, bet tą daro ir 
Tigonbučiai. Jeigu pinigų ne
turi, tai nors pasikark, tau 
nei pagalbos, nei vietos nėra.

Robert Geiger, baigęs uni
versitetą su. laipsniu cheminės 
inžinierystės, per -ilgą laiką 
bandė gauti vienur ir kitur 
darbą savo mokslo srityje, 
bet be pasekmių.

Vienur jam pasakydavo, 
kad jis dar per jaunas,, mat, 
jam buvo tik 20 metų am
žiaus; kitur jam pasakydavo, 
kad jie gali priimti tik to
kius, kurie turi ilgus metus 
patyrimo tose žinojimo srity
se.

Bet jaunam žmogui reikia 
gyventi. Jis dasižinojo iš sa
vo pažįstamo draugo, kad ga
lima išmainyti čekius, nors 
ir neturi pinigų banke.

Tą ir jis padarė. Pasekmės 
—likosi suareštuotas.

Priežastis va kame: nei fe-

derails kongresą^, nei trustai 
nenori suteikti seniems bedar
biams senatvės pensijų. Visi 
seniai priversti dirbti, jeigu 
juos unijos taisyklės palaiko. 
Jauni, sveiki ir mokyti nega
li gauti darbo, 
šimtai

Jų randasi
tūkstančių.
senatoriai
dėl savęs
pensijas, kad nors tik

ir kongres- 
nusibalsavo

Bet 
manai 
tokias 
ir vieną terminą išbūtų tose
įstaigose, po pralošimo, vis- 
tiek gaus pusę savo buvusios 
algos į metus iki mirties, tai 
apie 7 tūkstančius dolerių. 
Ir, žinoma, tokie kongresma
nai ir senatoriai dar ir kitus 
darbus gaus, kurie labai rie
biai bus apmokami. O mes 
taksais iš savo kišenes mo- 
kekim jiems.
, Mūsų konstitucija skelbia, 

kad turi būti nepersekiojamas 
nei vienas dėl politinių, re
liginių Įsitikinimų. Taipgi ne
turi būti nei vienas persekio
jamas dėl jo ar jos rasinio 
kilimo.

Ir namai kiekvieno mūsų— 
taip

Atsisuki radiją —^rdfcKINIJA!
Atsiskleidi laikrašti — KINIJA! /
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

turi ant lupų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kac], apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauJa ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos? /

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

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

Kinija Žengia j Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.'

\ v 32 pusi., kaina 20c. .
Gera nuolaida platintojams.

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

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

tai tvirtovė! Bet argi 
yra ?

Arthur Johnson, negrų 
myna, nusipirko nąmą 
gyvenimo jau sulūžusioj ir 
apleistoj Detroito miesto da
lyje, National gatvėj, prie 
Elm,

sei- 
del*

Tai .jau išgriuvus Detroito 
dalis, žiurkėmis apvisus apy
linkė.*

Bet kas atsitiko? Pasiro
do, kad jo namas nepripažįs
tamas' už jo tvirtove.

Gauja sufanatizuotų balt- 
veidžių užpuolė daužyti jo 
namą akmenimis.

Buvo pasišaukta policijos 
apsauga. Pasekmes—po poli
cijos apsauga visi langai li
kosi išdaužyti. Policija to 
nematę.

Kitą dieną policija pradėjo 
areštuoti žmones, kurie atėjo 
pa'gelbeti Johnsonui, apsisau
goti nuo tų pablūdusių religi
nių baltveidžių. 
ma juos, policiją 
Civilių Teisių 
esate

Ne chuliganus, 
lici.ja areštavo, 
bet žmones iš
Apsigynimo, kurie ėjo John-

ir!

sake, jūs iš 
Apsigynimo

niekšus po- 
juos -žinojo, 

Civilių Teisių

Britanijos, Kanados ir Jungtinių Valstijų kabinetų vir
šininkai buvo suVykę j Washingtona pasitarti dėl Bri
tanijos dolerio krizes. Iš kairės: mūsų valstybės se
kretorius Dean Acheson, iždinės sekretorius John W. 
Snyder, Britanijos iždininkas Sir Stafford Cripps (ku
rio valstybė vis labiau krypsta i Amerikos finansierių 
kišenių, nežiūrint mūsų taksais duodamos valstybei 

pagalbos einant Marshall© planu) ir užrubežiams 
ministras Ernest Bevin.

Amerikonas Rinkęs Šnipus 
Prieš Vengrą Valdžią

Budapest, Vengrija. — 
i Vengras dr. Tibor Szonyj 
teisme prisipažino> kacl jis, 
pagal Amerikos ambasado
riaus Seldeno Chapino nu
rodymus, rinko šnipus pla
nuojamam sukilimui nuver
sti Vengrijos liaudies val
džią. 1946 m. gi vyriausias 
vengrų šnipų rinkėjas buvo 
amerikonas Allan Dulles, 
republikono Jungtinių Val
stijų senatoriaus Johno F. 
Dulles brolis, sakė Szonyj.

Szonyj taip pat, kaip ir 
buvęs Vengrijos užsienio 
reikalų ministras Laszlo 
Rajk, paliudijo, kad buvo 
suokalbiai! jama su Jugosla
vijos Tito valdžia ir Ame
rikos agentais nuversti de
mokratinę vengrų respubli-

Šaukia Valdžią Ištirt 
Peekskillo Pogromą

New York. — Clifford J. 
Durr, Nacionalės Advokatų 
Gildijos pirmininkas, atsi
šaukė į generalį Jungtinių 
Valstijų prokurorą MteGra- 
thą, kad šalies valdžia ištir
tų fašistinių Peekskillo pa
daužų padarytą kruviną 
pogromą prieš Paulo Robe- 
sono koncerto dalyvius. Nes 
New Yorko gubernatoriaus 
Tomo Dewey’o skiriamas 
neva tyrinėjimas yra tik 
bandymas nubaltinti ir iš
teisinti kukluksinius raz- 
baininkus ir bendradarbia
vusius su jais vietinius val
dininkus.

Worcester, Mass.
Iš Susirinkimo LLD 11 Kp.

11 d. rugsėjo d. S. Janulis 
įraše vieną naują narį. Tai 
mūsų naujų narių 'vajininkas 
jau pasveiko ir vėl darbuo
jasi. Geriausios ^sveikatos tau, 
drauge Januli!

Drg. J. Skliutas sakė, dien
raščio Laisvės 30 metų pa
sveikinimui surinko $165 ir d; 

į J. Jaškevieius $45. .

šono šeimyną nuraminti 
apsaugoti nuo mušeikų.

Tai tik keli pavyzdžiai mū
sų skelbiamos “.demokrati
jos.” Jeigu kada, gyvenau 
veidmainių pasaulyje, tai ga
liu pasakyti ištikro, kad aš 
dabar jame gyvenu.

Ska—is.

Philadelphia, Pa.

yard ai

New York. — Philip C. 
Jessup, Amerikos delegatas 
Jungtinėm Tautom, 
jog ši šalis ir toliau 
Kinijos tautininkų 
prieš komunistus.

sakė, 
rems

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai tebelaiko suė
mę du jankių lakūnus. Jie
du pernai rudenį skraidė 
virš liaudininkų žemės ir 
nukrito. Liaudininkai - ko
munistai įtaria, kad tiedu 
jankiai tarnavo kaip kari
niai Čiang Kai-šeko tauti
ninkų šnipai.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
♦ telefonuokite^

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

ko jūs reikalausite. ‘
Specialistai Pritaikymui

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

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

Rugsėjo 8 d. laidotuvių di
rektorius Domininkas J. ir 
Helen Earaminas minėjo 3-jų 
metų vedybų sukaktuves? Ta 
proga juos sveikino jo tėve
liai Domininkas ir Genovaitė 
Earaminai, 3127 Gaul Street, 
ir jos motina Elzbieta- ir pa
tėvis Petras Damulevičius, 
užeigos savininkai, Ann ir 
Edgemont Sts. Ėaraminų du
krelei ftėlen Mary sueina vie
ni metai (rugsėjo 18 d.

Paul Gustas Funeral Home,
- • INC.

Ilgametis Laisvės skaityto
jas ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos narys Antanas Ža
lis 1 nusipirko gėrimų užeigą 
3100 N. 6th St. Jis su savo 
drauge visu o'met dalyvauja 
pažangiečių surengtose pra
mogose, todėl progai pasitai
kius užsukite juos pasveikin
ti su nauja vieta.

Visų sveikintojų 
tilps Laisvės jubiliejiniame 
numeryje, kartu su trumpa 
Worcesterio lietu viii istorija. 
Čia susirinkimas maloniai 
įvertino draugų J. Skliuto ir 
J. Jaškevičiaus gražų dąrbą. 
O kadangi dabar prasidėjo 
dienraščio Vilnies vajus, tai 
iš kasos likos paskirta $5,,. 
Vilniai, o kurie norėsit užsi
rašyti Vifnį, tai mauykit Si- 
maną Janulį. Jis jums pa
tarnaus ir už senas Vilnies 
prenumeratas pinigus priims. 
Jo adresas: S. Janulis, 13 Su.f- 
field St., 'Worcester, Mass.

Dabar pranešu, kad 16 d. 
spalių (October), 29 Endi
cott. St. svetainėje, kaip 2:30 
diena, bus sulošta R. Mizaros 
parašyta 4-rių veiksmų dra
ma “Mūsų Gyvenimo žaiz
dos.” Ir tą darbą . atliks 
Brooklyn© (N.. Y.) Liaudies 
Teatro artistai. šiam veika
lui ‘režisierius yra paskirtas 
vienas -iš gabiausių scenos ar
tistų — Jobas Valentis. To
dėl, Worcesterio " ir plačios 
apylinkes lietuviai, nepamirš
kit, -kad kitos* tokios progos 
nebus. Visi tą dieną keliai 
turi vesti į Worcester!. šis 
parengimas bus kaipo masinis 
pasveikinimas dienrašio Lais
ves 30 metų kelionėje. t LLD 
11 ir 155 kuopos bendrai dar
buojasi del šio gražaus įvy
kio, kad “Mūsų Gyvenimo 
žaizdas” galėtumėt l visi pa
matyti, kaip Brooklyn*© Liau
dies Teatro artistai sulos. 
Drg. J. .Jaškevičius sušilęs 
renka skelbimus puo biznie
rių dėl programos. Visi dir
bam daug. Laukiam jūsų vi
sų 16 d. spalių į Worcester!.

Lai gyvuoja Laisvė! (
J. M. Lukas.

Sietynas Užbaigė 
Paskiutirij Pikniką

Rugsėjo i 1 dieną choras 
turėjo su LDS 8 kuopa ben
drą pikniką, kdris pavyko vi
dutiniai. Daug daugiau pik- 
nikauto.jii galėjo būti, tačiau 
daug pačių kuopos narių ne
dalydavo, tarpe kurių ir apie 
pusė '■ kuopos valdybos.
'; Kaip keistai atrodo, kuo
met net pati valdyba numoja 
ranka ant savo parengimo, o 
bevelija v būti . fašistuojančių 
elementų vestuvėse, vietoj 
savo idėjos reikalais rūpintis. 
Tai jau tikrai, draugučiai, ne 
savo batais avite.

Apie-6 valandą turėjopie ; 
ir dainų programą ir dar da- 
dėta lietuviškas šokis. Visgi 
manome, kad liks ii' finansi
nės naudos, nors ir neper- 
daug. Visi choristai pąsigeii- I • •
dame savo brangių daininin
kių choriečių, tai Nekrošienės 
i r j os 
Irene, 
nustoti,
leido chorą ir Jungtines Vals
tija^ išvykdamos1 į Kanadą, 
gal būt ant visados ten ap
sigyventi, 
mu. i 4-

CHARLES J. ROMAN

gražuolės • dukraitės 
Gaila tokių sopranų 
Mat, liepos 15 ap-

Geriausių linkėji
Albinas.

Bayonne, N. J.
6

• Bėgyje 'metų laiko pas mus 
išmirė daug lietuvių, kurie 
vadovavo vietiniam lietuvių 
judėjimui. Mirė Chesnes, Dra- 
panauskaš, Juselis, Kalanta, 
Grikštas, Ralis, šturmas, Gau- 
pša,t o nemažai ir pirmiau mi
rė. Lietuvis graborius, kaip 
ir “nusigandęs” pardavė gra- 
borinę ir išvažiavo į Kalifor
niją.

Mirusieji paliko gražias 
šeimas, tik gaila, kad neišmo
kino jaunimą lietuvių tarpe 
veikti, čia organizacijos gy
vuoja, tik veikimo tai nėra. , 
Greta kitų organizacijų yra 
ir politinis kliubas.. Tik neži
nia, kodėl tokis' užmigimas?

Jonas Kasaitis.

! ......... ... ....... ■ 1 '

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. x 
*■ Skersai gatvės nuo Armory

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
\ - Telefoliuokite dieną ar naktį

\ EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota\šermenų koplyčia, kur šeimos .pato* 
giai gali atiduoti pašutinę pagarbą savo, mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Laisvės skaitytojų ir LLD 
narių Jono ir Paulinos Kaspa- 
riūnų sūnus Albertas 19 me
tų, rugsėjo 20 d. išvyksta 
Perm State Kolegijon tęsti to
liau merksią. Gabiam jaunuo
liui linkiu geriausių sėkmių. 
Kaspariūnai užlaiko ge 
užeigą 173.9 S. 2nd St.

rimų

Aprašyme Laisvės' pikniko 
pasekmių rasėjas nepaminėjo 
vienos darbininkės vąrdo, bū
tent, Te,resės šiąulinskidnės, 
kuri pardavė už arti, $700 

Kaimynas.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Darbininkiškos spaudos piknikas 
įvyks sekmadieni, rugs. 25 d., Tau
tiško Namo Parke, prie Wintei' St. 
ir Keswick Rd. Rradžįa 1-mą valan
dą po pietų. Pelnas yra skiriamas 
LLD' Centrui knygų išleidimui. — 
Rengia LLD 6-ta kuopa. — Visus 
kviečia Rengėjai. (210-211)

y.i M , ■ - l ,»W II I * •- —.

PITTSBURGH ir APYLINKĖ
LLD 4-tos Apskrities konferenci

ja ,įvyks sekmądięnL rugs. (Sept.) 
25 d., pradžia 2-i»ą vai. po pietų, 
LDS 142 kuopos šulėje, 3351 W. 
Corson St., j Pittsburgh, Pa. Visi 
delegatai malohėkite dalyvauti kon
ferencijoje, nes, turime svarbių rei
kalų aptarimui. —? Komitetas.

i , (210-211)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

♦ 
Į Manager

; JOHN A. PAULEY
. Licensed Undertaker 1
\ * <

, % 4 <

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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 7-6288

Direktorius I

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 
□ 

Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

? - . — ; Brooklyn, N. Y.518 Grand Street
n Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
. SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

nnriinifiiinniiinnnnnnDiiiiiiuniiiinnnnTD
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

onnnmnMwmnuuwioniimuiuDuui

BES. TEL.
HY. 7-S681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIU8 

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojaa) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Rugs. 21, 1940 
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NowYork()^/WgZinl(>i 9 Sužeisti Bušo su 
Sunkvežimiu Nelaimėje

Plinta Kova Prieš 
Persekiojimą Mokytojų

Moterys, Ką Veiksime 
Šį Sezoną?

Prasidėjo naujasis veiklos 
sezonas. Visos organizacijos 
planuoja, o tūlos jau ir dar
buojasi savo organizacijos ir 
visuomenės gerovei. Ką da
rysime mes, lietuvės moterys?

Apie tai pagalvoti, gerai 
pasikalbėti bus proga šį ket
virtadienį, 22-rą, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo susirin
kime, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill. 
Pradžia, kaip visuomet, 8 
valandą. Kviečiamos ir ne 
narės. Ateikite. Planuokime 
bendrai, bus smagus ir nuo- 
darbus sezonas. Valdyba.

Liūdesiai Ištiko Abiejų 
Jaunųjų Šeimas

Jaunuoliai George Stephens 
ir Betty Young jau seniai my
lėjosi, buvo „ susitarę vestis. 
Ta diena, linksmos vestuvės 
ir vedybinė . atostoga, turėjo 
įvykti rugsėjef 17-tą.

Ilgai sirgusi Stephens’o mo
tina praėjusį ketvirtadienį mi
rė. Jaunieji norėjo atidėti 
vedybas, tačiau, draugų pa
tariami, nebeatidėjo vedybų, 
tiktai apsiėjo be iškilmių, be 
puotų ir linksmavimų. Vie
ton išvykų medaus mėnesiui, 
jaunieji likosi šermenyse.

Pirmadienį, nuėjus į grabo- 
riaus Gusto šermeninę išlydė
ti jaunojo motiną, kelyje 
staiga susirgo Mrs. Young ir 
ten pat prie šermeninės bute 
mirė, sakoma, nuo širdies ata
kos.

Padiskusuokime Svarbiu 
Klausiniu

Am. Motery Darbuotė 
Už Taiką j

imba kalbės ben-Antanas , 
drai meno-kultūros klausimu, 
kokią rolę lietuvių judėjime 
vaidina ar turėtų vaidinti mū
sų meninė organizącija LMS.

Paskiau seks diskusijos, 
kuriose kiekvienas galės pa
reikšti savo nuomonę. Po

Kultūrinės saviveiklos sezo
nas jau čia. Pereitą sekmadie
nį jau įvyko dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus kalba sveikatos klausi
mu. Sveikata pirmiausia-, o 
dabar mes jau galime eiti prie į 
kitų meninių-kultūrinių dar- i 
bų. |

Pradžiai sezono mes padis- i diskusijų turėsime gražų pa- 
kusuosime vieną svarbų me-1 žmonį, pasivaišinsime gėri- 
ninės apšvietos, lavybos klau
simą, būtent, LMS Mokyklos 
klausimą. Dalyviai, grįžę iš 
minėtos mokyklos, duos pra
nešimus (raportus), ką jie 
matė, girdėjo toje meno mo
kykloje, 'ko . ten mokinama.

pasivaišinsime 
mais ir tt.

Tai įvyks sekmadienį, rug
sėjo 25 d., 3 yalandą po pie
tų, Lietuvių Kultūriniam Cen
tre, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill^ N. Y. a

LMS 3 Apskr. Komisija.

Devyni asmenys tapo su
žeisti /pirmadienio rytą mies- 
tavojo Švaros departmento 
sunkvežimiui smogus į šoną 
autobusui ant Flatbush Ave., 
netoli Avenue U, Brooklyne. 
Pavojingai 
Anderson, 
way Park
kiti taipgi nuvežti ligoninėn.

sužeista Gertrude 
24 metų, Rocka- 

gy ventoj a. Trys

New Yorko miestavoji švie
timo taryba nusitarė ieškoti 
būdų vykdyti ragangaudišką- 
jį Feinbergo įstatymą net ne
laukus praėjimo drausmės jį 
vykdyti. Prieš tuojautinį vyk
dymą įstatymo drausmę išga
vo Amerikos Komunistų Par
tija, teismo keliu.

brošiūrų; šaukimą 
rengimą 

siunti-

“Mandagūs” Plėšikai

Kas Bus Su Rendomis Ir 
Namais Rendauninkams?

Kaip į ir pirmesniais savo 
jauno gyvenimo blefais, Ame
rikos Moterų Kongresas šį 
sezoną žada juo labiau pra
plėsti savo veiklą už taiką ir 
išsaugojimą savo šeimos sau, 
ne pražūčiai kare.

Planuose šio. sezono veiklai 
yra švietimas žmonių taikai. 
O tai reiškia leidimą daugelio 
lapelių
masinių mitingų; 
prelekcijų, prakalbų;
mą delegacijų; mobilizaciją 
pikietų už taiką. /

Kad viskas tas galėtų įvyk
ti, kongresas paskelbė Pen
nies for Peace kampaniją, 
nors priims ir dolerius. Brook- 
lynietės tam tikslui dar par
davinėja tikietus, su kuriais 
ir grupė mūsų Iklubiečių drau
gių'jau pasidarbavo ir dar 
pasidarbuos. Kongresistė.

“Mandagiai,” tykiai apsiei
nanti'du plėšikai atėmė iš 
taksikų firmos kasos apie 
$600, iš, kasininko $25 ir iš 
vedėjo $105 ties 125th Street, 
New Yorke. Juos ateinančius 
ir išeinančius matė apie pora 
desėtkų išlaukyje ties raštine 
stoviniavusių vairudtojų, ta
čiau nesuprato, kad tai plėsi-

Mokytojų Unija Stojo Kovoti 
Prieš Ragangaudystę

CIO Teachers Unija praėju
sį penktadienį paskelbė, kad 
ji stoja pirmose eilėse kovo
tojų prieš tą įstatymą. Buvu
si jau rugsėjo 12-tą įteikusi 
reikalavįmą visiškai atšaukti 
tą įstatymą, unija šį ketvirta
dienį įteiks Brooklyne vyriau
siam teismui reikalavimą lai
kinai uždrausti tą įstatymą 
vykdyti.

Pratęsimas uždraudimo tą i-

įstatymą vykdyti tuojau, tei
kia laiko mobilizuotis kovai 
už įstatymo visuotiną panai
kinimą. O mobilizacija auga 
kaip nuo kalno ritamas rutu
lys sniego. Vis daugiau unijų 
ir kitų masinių (organizacijų 
stoja protestuoti.

švietimo taryba šį savo 
veiksmą už vykdymą įstaty
mo (nežiūrint protestų) ban
do vykdyti patyka, kad svie
tas nesužinotų, neišsijudintų į 
protestą.

Karčiamoje susiginčijęs ir 
susiderėjęs $1 lažybų, Tho
mas Jordan išėjo su šautuvu 
ant pečių vaikščioti po gat
ves Bronxe. Išsigandę žmo
nės - pašaukė policiją, kuri 

s Jordaną areštavo. Tačiau 
! teisėjas jį paleido nebaustą.

Rendauninkų rūpesčiai ir 
skundai daugėja dėl pakeltų 
remiu, netaisytų, 
apartmentų, dėl 
naujai pakelti 
tas

nevalytų 
grasinimų 

rend as, kaip 
paaiškėjo paskiausiame

valdinės miesto Rent Adviso
ry Board viešame posėdyje 
rugsėjo 14-tą .

Per 10 valandų užsitęsusia- 
mę posėdyje, savininkai rei
kalavo leisti pakelti rendas 
po 15 nuošimčių visiems, ne
išskiriant nei tų, kuriems jau 
pakėlė einant specialiais lei
dimais ar tais taip vadinamais 
“savanoriais” pakėlimais.

Rendauninkai, organizuoti į 
New York City Tenants Coun
cil, per savo vadus ir 
kus Paul Ross ir

-Buvusi per dvejus metus 
policijos ieškoma kaipo išeik
vojusi savo samdytojų firmos 
su virš 5 tūkstančius dolerių, 
-Catherine T. Walsh noriai 
prisipažino pasisavinusi ir ki
tų samdytojų $2,000. Ta
čiau atsisakė pasisakyti, kur 
ji gyveno t it o laiku, kuomet 
policija jos ieškojo.

*——
Bizniui Atskaitos Del’ Taksy

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
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 Federate je valdžioje, ir kuris yra patyręs 
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 kuriapr biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtuose Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. *

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

tuomet' dar labai trūko bent 
265,000 apartmentų. Nuo ka
ro pabaigos iki Rugsėjo, 1948 
metų, buvo pradėta statyti 
namų su apie 27,500 butų. 
Tačiau tie daugiausia buvo 
valdiniai projektai, o priva- 
tiškoji industrija tik' kur ne 
kur pastatydino po namą, su 
labai aukštomis rendomis, ne
prieinamomis vidutiniam ren- 
dauninkui. Netekę darbo ar 
sumažėjtįsiomis algomis dar
bininkai neišgali ten gyventi.

' Kaip desperatiškai tebesto- 
kuoįa namų, primena ir tas 
faktas, kad šių metų • kovo 
28-tą viena diena apie 30,- 
500 aplikantų atėjo prašyti 
buto Woodside Housing pro
jekte.

atitinkamai stokai namų, 
rendauninkų skundai daugė
ja. Pernai dėl visokių ne
santaikų su savininkais apsi- 
skunde 92,223 rendauninkai. 
Gi tuo pačiu laiku rendų pa
kėlimai daugėjo. Paties val
dinio Housing Authority pra
nešime rendauninkų, tarybai 
rašoma, kad

“Nuo gruodžio 
iki kovo 25', 
kelti išduoti 
O' nuo— i

“Kovo 26, 
25, 1949

Veikia Gauti Tautinei 
Mažumai Darby

Amerikos Darbo Partija 
Bronxe įvykdė mitingą netoli 
A & P krautuvės prie 169th 
St. ir Boston Road ir pradė
jo plačią kampaniją gauti ne
grams darbų toje krautuvėje. 
Nutapė siųsti delegacijas, laiš
kus, taipgi pikietuoti.

Amerikos Darbo Partija 
per laikus skaito neteisingu, 
neamerikiniu veiksmu nepri
leisti bile kurios tautinės ma
žumos prie "darbų ar ko kito, 
leistino visiems kitiems pilie
čiams. Juo labiau negalima 
daleįsti diskriminuoti negrus 
ten, kur krautuvių savininkai 
išparduoda jiems daug 
kių. O tas distriktas 
tik apgyventas, negrais, 
kalbėtojai. į
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Anthony Grigalis
Geheral Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

Rašykite:

viršinin-
Isidore 

numuštiDabar jaunųjų draugai, pa- Blumberg reikalavo 
rendas 10 nuošimčių.

Remdamiesi valdiniais La
bor Department ir City Hous
ing Authority skaitmenimis, 
taipgi žiniškais pranešimais 
spaudoje, Ross 
įrodinėjo, kad—

Stoka butą padidėjo..
Rendų pakėlimai leidžiami 

einant “sunkumą” ir “atitin
kamo pelno,” taipgi “savano
rių” išrendetvimo sutarčių 
dėsniais.

Rendauninkų ekonominė 
padėtis pablogėjo.- /.

Savininkai tebepasidaro 
didžius pelnus.

DIDŽIAUSIA STOKA NAMŲ
Pradžioje šių metų patsai 

valdinis butams viršininkas 
Thomas Farrell pareiškė, kad

tarusieji jiems nebeatidėti ve
dybų, kad neužsitraukti “bad 
luck,’ 
gurnu 
Tam 
prie 
nuo 
kaip

pradeda abejoti teisin- 
savo prietaringumo.

“bad luck” pradėjus 
žmogaus priekabiauti 

jo 'nebeištrūksta vedęs, 
kad ir pavienis.

ir Blumberg
MIRĖ

pre- 
kaip 
sake

Plaukiku Šeima Per
plaukė New Yorko iki 
Coney Island Plotą

John Mercer iš Fall River, 
Mass., 53 metų, ir jo sūnus ir 
duktė praėjusio sekmadienio 
rytą perplaukė 14-kos mylių 
tolį tarp Manhattan smailga- 
lio ir Norton’s Point,, Coney 
Islande.

Pirmoji perplaukė 
tė Althea, 21 metų. 

»truko 5 valandas ir 
Veik visu plaukimo 
nai plaukė atsilikusi
vo ir brolio John, Jr., bet už 
apie keturių mylių nuo Co
ney Island jie priplaukė ver
petą, kurio sunkumą nugalė
ti geriau supratusi Ąlthea 
pasuko toliau aplink jį ir da- 
sivijo ir pralenkė brolį ir tė
vą.

Trylikos metų Bobbie Mer- Į svai'bu, kas yra 1 • V1 1 J  1 * . •«

jo duk-
Ji už- 

18 min. 
laiku ji- 
mio tė-

1949,
5,323

1949,

S 1948, 
rendoms 
leidimai.

ani- 
die-

354
iki rugp.

’16,057 leidimai.”
Gi pirm to 362,689 bu

tams, su apie milijonu asme
nų, buvo pakeltos rendos “sa
vanoriškai,’ 
naujindavo 
sutarties.

nes be to neat- 
butui išrenduoti
!> . _ _

.Felicia Young, 45 m. 
;<iaus, mirė rugsėjo 19 
ną, 354 Marcy Ave:, Bropk- 
lyne. Kūnas I pašarvotas Po
vilo Gusto koplyčioj,
Marcy Avenue, Brooklyne.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 22 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime vyrą 
Joseph, dukterį ir sūnų. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Povilas Gustas.

BUNGALOW EXPERTAI 
z I »

Mes dabar statome I daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenijnui, Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

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

Brooklyno Darbo Partija 
Paskelbė KandidatusI »

Darbo Partija
□klyne praneša, kad ji su

Amerikos
Bro
tikc užgirti Dean Edmund H.

cer buvo iškeltas iš vandens 
nuplaukus 5 ir pusę mylių. O 
11 metų dvynukės jo sesutės, 
viena nuplaukusi 3 ir pusę, 
kita tris mylias, tapo iškeltos 
iš vandens. Mažuosius, val
tyje, sekė jų motina. Ir visi 
buvo lydimi gyvybės gelbė
tojų. Plaukimo priežiūros 
valdininkai nenorėjo mažųjų 
leisti plaukti, bet jie pro aša
ras, padaliau, gavo leidimą.

*Visa šeima žada ateinančia 
vasarą bandyti perplaukti 
Anglijos Kanalą, šis plauki
mas buvo išbandymui savo 
spėkų maždaug panašiame to
liu ir vandens rupumu plau
kime.

Pirmadienį atplaukė Brook
lyn© prieplaųkon dar vienas 
ląivas,-vežinas 1318 išvietin- 
tųjų. Nuo vidurvasario iki 
šiol čia atgabenta virš 50,000. 
Daugelis iš jų .pasilieka did
miestyje gyventi.

H. Caddy, republikoną, kan
didatu į Brooklyno distrikto 
prokurorą. f

Darbiečiai sako, kad labai 
i prokuroru, 

nes nuo jo priklauso, kas ir 
kaip bus kaltinamas už strei
ką, už pikieto liniją, už gy
nimą bedarbiui ar šiaip ren- 
dauninkui buto, už naudoji
mąsi mūsų konstitucija garan
tuotomis laisvėmis, kurias re
akcininkai nori z nuo žmonių 
užgrobti, atimti.

Dabartinio prokuroro, de
mokrato - tammanieČio Miles 
McDonald’© prokuratūroje 
policija žiauriai elgiasi su ne
grais, su streikieriais, o pą- 
tekusieji į teismus streikie- 
riai, negrai ir kiti darbo žmo
nės negauna už skriaudas at
pildo. sako darbiečiai. Caddy 
pasižadėjo būti bešalįšku, 
tarnauti visiems.

ALP savo nuosprendžio 
remti Caddy priėjo komiteto 
posėdyje, įvykusiame rugsėjo 
16-tą, 129 Montague St. Jį 
paskelbė apskrities pirminin
kas ir jo padėjėjas, Leo J. 
Linder ir Minneola Ingersoll.

ALP taipgi uždėjo ant sa
vo baloto kitus tris republiko- 
nus, kurie pasirodė tinkames- 
niais, demokratiškesniais už 
demokratų-tammaniečių kan
didatus. Apie juos matysite 
sekamose laidose.

Mr. Caddy, New Yorko Law 
School viršininkas (Dean), 
sutikdamas priimti ir darbie- 
čių paramą - nominaciją,, pa
reiškė : x

“Distrikto prokuratūrai 
kandidatai mūsų mieste daug 
kartų yra buvę užgirti visų 
partijų, atsižvelgiant vien tik
tai į jų tinkamumą, o ne jų 
politiką.

“Distrikto prokuroro parei
gos yra būdingai teisdarybi- 
nėmis ir peržengia politines 
linijas. Nėra galimybių apoli
tiniai vesti įstaigą, kuri s^vo 
pobūdžiu reikalauja apsu
kraus bešališkumo ir nebai- 
mingos laikysenos. §avo tar
nyboje teisdarybei ir liaudžiai 
distrikto prokuratūra turi bū
ti drauginga visiems/ 'o šališ
ka nei vienam.

“Ryžtuosi ’vesti savo kam
paniją į distrikto prokurorą 
išimtinai remdamasis vedimu 
distrikto prokuratūros rašti
nės Brooklyne.” ' ’

Valandos:

Laisvei 
v • ’ v • šviežio
Ke.nuo-

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208 ' 
IIHIIUIHIIIHHI>HHIIIIII^mllM«IHIIHHUHHIHHHHHmiKHIH»m«"

Medus
Bitininkas Kuncius 

atvežė didelį troką 
liepų ^ieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir inaistingiau. Tuo
jau kreipkitės į< Laisvės įstai
gą ir. įsigykite šviežio me
daus.

Ateina ruduo, artinasi slo
gos. i Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą si^ medum. 
Tas padės jums! apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir ’jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stengei & Stenger
Optometrist* 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Te!. ST. 2-8842

SHALITS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto, 
•Kr® \ z 

Laidotuvių Direktoriai:

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

, Žovią ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

■■■■—l^.iWW ■ ■ ■ ■ ■

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

, Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. •

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: rakare
/

Penktadieniais uždaryta

’71 TDD’C D A I? 411 GRAND STREET /jLI 1” DAI1 BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

Z™ TELEVISIONTelefonas 
EVergreen

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETO<SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

'’ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ i DIENAS SAVAITĖJE /
\

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Te4. /įVerrreen 4-9612
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