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Tai, kas praėjusią savaitę 
įvyko Bogotos mieste, nenu
stebins nei vieno,, kuris šiek 
tiek pažįsta Lotynų Amerikos 
žmonių būseną.

Milijonai indijonų ir.mosti- 
zų (ispanų ir indijonų' maišy- 
takrauių) ten gyvena baisioje 
biednatvėje ir skurde.

Mažai geresnė dalia yra ir 
baltveiclžių žemė^ ūkio bei 
pramonės darbininkų.

TuYika tik buržuazija ir t. 
v. aristokratija, esanti “jan
kių imperialistų” tarnyboje.

Milijonai Lotynu Amerikos1
darbo žmonių gyvena afrikie- • bėjęs SU minkštųjų anglia- 
čių, esančių britų, francūzų ir kasyklų kompanijų atstovu 
belgų priespaudoje, gyveni- Ezra van Hornu, pranešė 
mu.

Europoje gal būt tik pieti- galėsią patenkinti 
Ispanijoje iri • *nėję Italijoje, 

Portugalijoje stirasime žmo
nių su tokiu gyvenimo lygiu, 
kokiame yra milijonai Lotynų 
Amerikos darbo žmonių.

sako

Lotynu Amerikos kraštai 
nori gauti iš Jungtiniu Vals
tijų medžiaginės paramos; jie 
nori “Marshall© plano.

Jie tarytum sakyte 
Washingtonui:

—Wall strytas mus 
doja ligi kaulo; Wall 
imperialistai iš mūsų 
vežasi visokias gerybes, 
plėšia mūsų žmones, — 
meskite mums kokį bilijoną 
dolerių, užuot kišę juos Eu
ropon “komunizmui sulaiky-

išnau-

kraštų 
api- 
nu-

viso

“Revoliucija,” pašireiškusi 
Bogotos mieste, ten besitęsiant 
Jnter-Amcrican konferencijai, 
buvo sudramatizavimas 
to, kas darosi apačiose.

Tai pritvinkusios voties 
trūkimas.

pra-

Profesorius Dr. George 
Parker prarado vietą Evans- 
villės Kolegijoj.

Evansvillės miestas — Indi
anos valstijoje.

Ten aną dieną 
kė kalbą, o Dr. 
mininkavo. šis 
yra uolus trečiosios partijos 
šalininkas.

Dėl to jis gavo “atstavką.”

Wallace sa- 
Parker pir- 
profesorius

Kolegijos prezidentas, Dr. 
Lincoln B. Hale, atstatydamas 
profesorių Parker’į, pridėjo:

“Mūsų kolegija pilnai stoja 
už akademinės laisvės princi- 
pa. . .

Kokia begėdystė!
“Akademinės laisvės prin

cipas” Hale’ui, matyt, supran
tamas šitaip: jei tu nori dar
buotis republikonams ar de
mokratams — turi pilną lais
vę; bet jei tu išdrįsi išstoti 
prieš tas partijas—get out!

Panaši “akademinė laisvė” 
viešpatauja visoje eilėje kitų 
Amerikos kolegijų bei univer
sitetų.

TAi prigavystė, o ne akade
minė laisvė!

Gi “Ne-Amerikinės Veiklos 
Komitetas” pasiūlė Jungtinių 
Valstijų kongresui sumany
mą, pagal kurį komunistų 
partija šioje šalyje turinti 
ti palikta “laisva,” bet jos 
dai privalą būti sukišti į 
Įėjimus!. . .

Irgi savotiška “politinės 
laisvės” gramatika.

Keistų dalykų ieškoti ne
tenka !

bū-
va- 
ka-

Kai kur Lietuvoje pradeda
mas žemes ūkio kolektyviza
vimas. ,

Tai visiškai natūralūs reiš
kinys.

Kai visa pramonė yra suna- 
cionalizuota, pavieniams 
ūkiams klestėti negali būti 
dirvos.

Kolektyviai darbininkai dir
ba fabrikuos, kolektyviai vals
tiečiai turi dirbti žemės

KOMPANIJOS PRIŽADA
PENSIJAS MAINIERIAM

r

Kaip Lewis, Taip ir Samdytojai Padarę Nuolaidų; Bet 
Federalis Teisėjas Vis Tiek Dar Kvotė Lewis?

Washington, bal. 12.
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis, pasikal- 

streikavo ypač 
kompanijos Įau
sti unija dėl tų

pirmadienį, kad samdytojai 
i 400,000 

streikuojančių mainierių 
reikalavimą dėl senatvės 
pensijų iš gerovės ir svei
katos fondo. Esą padaryta 
nuolaidų iš abiejų pusių. 
Mainieriai 
todėl, kad 
žė sutartį 
pensijų.

Skelbiama, kad streikie: 
riai, išgirdę tą Lewiso pra
nešimą, gal grįšią darban.

Lewiso deryboms su kom
panijų atstovu tarpininka-

Chinu Studentai Privertė 
Paleist Suimtus Jų Draugus

Peiping, Chinija. — Tūk
stančiai chinų studentų 
streikavo, sėdėdami univer
sitetuose ir kolegijose; o ki
ti tūkstančiai demonstravo. 
Tokiu būdu jie privertė val
džią paliousuot 8 studentus, 
kuriuos buvo pagrobus poli
cija. Tie streikieriai - de
monstrantai taipgi išreika
lavo palikti ramybėje 12 
studentų, kuriuos karinin
kai buvo pasimoję areštuo
ti, kaipo veikėjus Šiaurinės 
Chinijos Studentų Sąjun
gos.

ŽYDAI NUKOVĘ 250 
ARABŲ

Jeruzalė. — Žydai, štur
muodami ir užimdami Deir 
Yasim miestelį, netoli Jeru
zalės, nukovė 250 arabų. A- 
rabai atkariavo nuo žydų 
Kastel miestelį prie vieške
lio iš Jeruząlės j Tel Aviv. 
Žydai sunaikino arabų kai
mą Kalonią. Tęsiasi atkak
lus mūšis tarp žydų ir ara
bų prie Mišmar Haemek.

New York. — Nacionalis 
Komunistų Partijos, komite
tas'sekmadienį įspėjo, kad 
jeigu būtų išleistas įstaty
mas pagal kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto pasiūlymą, tai Ame
rika būtų smarkiai pastū
mėta linkui karo ir fašizmo. 
Partijos pareiškimas, pasi
rašytas jos pirmininko Wm. 
Z. Fosterio ir sekretoriaus 
Eugene Dennis’o, sako, toks 
įstatymas užgintų ameri
kiečiams politiniai ir ūki
niai žengti pirmyn konsti
tuciniais keliais.

PAREIŠKIMAS
Komunistų Partijos pa

reiškimas sako:
— Kongresmanų Neame- 

rįkinis Komitetas perša į- 
statymą, kuris paskelbtų, 
kad Komunistų Partija e-
ūkiuos. - Tik tękiose sąlygose 
tegali žmonių gerbūvis sirpti.

— I vo republikonas senatorius 
-Styles Bridges. Lewis tarėsi 
ir Su kongreso atstovų rū
mo pirmininku, republiko- 
nu Joe Martinu. Pirmesnė
je sutartyje buvo nustatyta 
$100 mėnesinė pensija mai- 
nieriui išdirbusiam iki 20 
metų ir sulaukusiam 60 m. 
amžiaus. Dabar Lewis suti
ko, kad senatvės pensija bū
tų mokama, pradedant nuo 
62 metu amžiaus.

Nežiūrint to, Lewis buvo 
pašauktas į kvotimus pas 
federalį apskrities teisėją, 
kpdėl jis savaite pirmiau 
neįsakė streikieriams grįžti 
darban, pagal teismo duotą 
indžionkšiną. Lewis delsda
mas, esą, “paniekinęs teis
mą.” v

GENERALIS ITALŲ 
STREIKAS

Roma, bal. 12. — Italijos 
Darbo Konfederacija (uni
jų sąjunga) pašaukė 6,000,- 
000 savo narių į vienos va
landos streiką protestui dėl 
to, kad fašistiniai gaivalai 
nužudė 36 ’ ’darbininkų ir 
valstiečių vadus Sicilijoje, 
Italijos saloj. Konfederaci
ja grūmoja tokius protesto 
streikus kartoti ir ilginti.

Sovietai Uždaro Jankių 
Auto. “Taisymus”

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė paprašė, kad a- 
amerikonai ir anglai užda
rytų dvi savo automobilių 
“taisomo” stotis prie vieš
kelio skersai sovietinio 
ruožto iš vakarinės Vokie
tijos į Berlyną. Ir anglai- 
amerikonai uždarė tas sto
tis. Bet dar nėra jų atsaky
mo į Sovietų Reikalavimą 
pašaL’nt jankių ir anglų 
kareivius nuo to vieškelio.

Komunisty Partija Smerkia Biliy Prieš Politinę Laisvę
santi; “kriminalinis sąmoks
las.” Jis uždraustų “bet ko
kiais būdais” daryti atmai
nas mūsų valdžioje; jis lai
kytų kriminaliniu nusikal
timu trukdymą verslo, pre
kybos arba Jungt. Valstijų 
valdžios; reikalautų suregi
struoti vadinamas “komuni
stinio fronto organizaci
jas”; jis ir visokiais kitais 
būdais varžytų politinį vei
kimą.

Politiniai amerikinių mo
nopolijų agentai pripažįsta, 
jog jie negali įrodyti, kad 
Komunistų Partija bet ka
da būtų siūliusi jėga ir 
prievarta pakeisti valdžią, 
arba kad Kom. Partija bet 
kada būtų veikusi kaip sve
timos valstybės agentas. Jie 
todėl perša įstatymiškai pa
skelbti komunizmą “krimi
naliniu suokalbiu” ir pa
siekti hitleriško tikslo,‘pa
verčiant Komunistų Parti-

Kolombijos Valdžia 
Sutraukė Ryšius su 
Sovietų Sąjunga
Pasakoja, kad Komunistai 

Iššaukę Sukilimą
•

Bogota, Colombia, bal. 12.
— Konservato Kolombijos 
prezidento M. Ospinos Pe
rezo valdžia sutraukė dip
lomatijos ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Sykiu ji areštavo 
du neva Sovietų agentus, 
kurie būk išvien su Kolom
bijos komunistais iššaukę 
kairiųjų liberalų sukilimą 
prieš prez. Pėrezo vyriau
sybę.

Perez priėmė į savo mi
nistrų kabinetą kelis deši
niuosius liberalus, vadovau
jamus Dario • Echandios. 
Dabar jie visi bando ant ko
munistų suverstiz bėdą už 
kairiųjų liberalų sukilimą. .

Sukilimas išsiveržė, kuo-Į dent Komitetais veikia^ jau 
met reakcininku įrankis i 45-se valstijose. Suvažiavi- 
nužudė kairiųjų liberalų va-1 ™as Philadelphijoj įkurs
dą Jorge L. Gaitaną. Bet 
prezidentas Perez ir jo' sėb
rai mėgina net šią žmogžu
dystę primesti komunistam.

Susikirtimuose tarp suki
lėlių ir valdžios šalininku 
per trejetą dienų užmušta 
daugiau 300 asmenų. Žymi 
dūlis sostinės Bogotos su
deginta. Tapo sunaikinti ir 
dokumentai visų ■ amerikinių. 
respublikų konferencijos, 
kuri buvo laikoma Kolombi- 
jos kongreso rūmuose. La
bai trūksta maisto.- Gink
luoti susikirtimai kartojasi.

Perezo valdžia įvedė 
griežtą karo .stovį ir skel
bia, kad ji imanti viršų 
prieš sukilėlius. Dar neži
nia, ar Kolombijoj ar kur 
kitur bus tęsiama ta kon
ferencija, kurią sukilimas 
pertraukė.

Jungtinių Valstijų valsty* 
bės sekretorius Marshallas 
pašaukė savo lėktuvus, kad 
išgabentų jankių raštinin
kes.

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų minos sudras
kė karinės amerikonų misi
jos troką automobilį ir su
ardė dar vieną monarchis- 
tų traukinį. • 6 

ją nelegale.
Tie pasiūlymai parodo 

nedorą republikonų - demo
kratų sąmokslą sutrempti 
demokratinius principus, į- 
kūnytus Nepriklausomybės 
Pareiškime ir konstituci
niame Teisių Biliuje,; nors 
jie nuduoda, būk tik komu
nizmui mojasi smogti.

Jeigu šie pasiūlymai būtų 
priimti, jie pastūmėtų mū
sų šalį link karo ir ameri
kinio plauko fašizmo..., Ne
priklausomas politinis vei
kimas tada galėtų būti bau
džiamas kaip “suokalbis, 
siekiąs pakeisti arba nuver
sti” dabartinę valdžią. Ga
lėtų būti užginta daryti val
džioj atmainas Konstituci
jos pataisymais arba per 
laisvus rinkimus.

Tie sumanymai siekia su
daužyti darbo unijas ir eina 
kur kas toliau, negu Tafto- 
Hartley’o įstatymas, kaip

ŠAUKIAMAS NACIONALIS TRECIOSIOS 
PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS PHIEA.

'I

Wallace’o Nacionalio Komiteto Konferencija Pareiškė: 
Naujoji Partija Sumuš Reakciją, Užtikrins Gerovę

Chicago.— Delegatai Na
cionalio Wallace for Presi
dent Komiteto, susirinkę 
čia sekmadienį, nutarė lai
kyti steigiamąjį naujosios 
partijos suvažiavimą Phi- 
ladelphijoj liepos 2J arba 25 
d.

Wallace’o Prezidentinio 
Komiteto konferen c i j a, 
šaukdama tą suvažiavimą, 
pareiškė: — “Naujoji par
tija sumuš reakciją ir karo 
kurstytojus ir užtikrins 
mums ir mūsų vaikams ra
mios, geroviškos ir laisvos 
Artierikos palaimas.

Vietinės pažangūrių par
tijos ir Wallace for Presi-

1 WALLACE’O PRAKALBAS CHICAGOJE 
SUGUŽĖJO DAUGIAU KAIP 21,000 

---------------------------------- 1

ramą, turime idealams pasi
šventusius vadus. Mūsų yra 
milionai, gal gana daug, 
kad laimėtume rinkimus.

Negrių moterų vadovė 
Rebecca St. Taylor’ienė, 
džiaugėsi, kad jos viengen
čiai gaus progą be baimės 
dalyvauti rinkimuose po 
trečiosios partijos vėliava.

Albertas Fitzgerald, CIO 
Elektrininkų Unijos pirmi
ninkas pareiškė pasitikėji
mą, kad darbininkai šiemet 
lapkričio rinkimuose taip 
rems Henry Wallace prezi
dento vietai, kaip jie rem
davo Rooseveltą, kartotinai 
išrinkdami jį prezidentu. 
Fitzgerald tvirtino, kad ei
liniai CIO unijistai stos už 
Wallace’a, nepaisant prie
šingų CIO centro vadų. Jis 
užreiškė, jog’ reakciniai 
Trumano demokratai ir re- 
publikohai negali tikėtis, 
kad darbininkai remtų ka
rinę jų programą, streikų 
laužymą, verstiną karinę 
tarnybą ir pilietinių teisių 
naikinimą.

Chicago. — Daugiau kaip 
21,000 žmonių šeštadienį su
gužėjo į milžiniška Chicago 
Stadiumą, kur kalbėjo Hen
ry Wallace, trečiosios parti
jos. kandidatas į preziden
tus, ir dalyvavo senatorius. 
Glenn Taylor, jos kandida
tas į vice-prezidentus. Dar 
4,000 čigakiėčių negalėjo 
sutilpti į stadiumą.

Publika tame nepaprastai 
entuziastiškame susirinki
me sudėjo apie $35,000 aukų 
trečiosios partijos rinki
mams.

Wallace, tarp kitko, sa
kė:

. “Pirm vienų metų mes 
dar buvome neorganizuoti. 
Mūsų balsai vos buvo gir
dimi. Bet šiandien mes e- 
same stiprūs. Mes turime 
organizaciją, kuri gali kal
bėti politikieriams supran
tama kalba — mes galime 
kalbėti rinkimų balsais.”

Rexford G. Tugwell, bu
vęs prez. Roosevelto pata
rėjas, pareiškė:

— Mes turime savo prog-

! unijų šlūbintojai. Galėtų 
būti uždrausta kovoti dėl 
algų ir streikuoti bet kurio
je pramonėje.

Remiantis tokiu įstaty
mu, tai bet politinis pasi
priešinimas reakcinei nami
nei politikai arba kurstan
čiai karą užsieninei dviejų 
(Senųjų) Wall Stryto parti
jų politikai galėtų būti per
sekiojamas* ir baudžiamas 
kaip kriminalinis nusižen
gimas. Net naujoji, Henrio 
Wallace’o vadovaujamoji, 
liaudies partija galėtų būti 
griežtai aprėžta rinkiminė
je veikloje arba net uždrau
sta.

Kongresmanų Neameri- 
kinis Komitetas tuo pačiu 
įsakymu faktinai siūlo pa
skelbti nelegalėniis visas 
liaudiškas žmonių • organi
zacijas, reikalaudamas ■ su
registruoti jąsias.

Tie pasiūlymai gręsia

• V 
iš

1948 
rinki-

naująją politinę partiją 
tisai šaliai, parinks jai var
dą, pagamins rinkiminių o- 
balsių programą ir suvienys 
progresyvių piliečių eiles 
begaliniai svarbiems 
m. prezidentiniams 
mams.

Suvažiavimo šaukimo pa
reiškimas sako:

— Naujoji partija, vado
vaujama Henrio A. Wal
lace’o ir Glen R. Taylor’io, 
jau giliai įleido Šaknis, kai
po paprasto žmogaus parti
ja Amerikoje. Naujosios 
partijos judėjimas semia 
stiprybę iš milionų vyrų ir 
moterų reikalavimo pavar
toti paprastą demokratinę 
teisę — balsuoti už tinka
mą jiems programą ir už 

šiandien ryškiu ir didžiau
siu pavojum Amerikos žmo
nėms.

Komunistų partija jau 
beveik' 30 metų viešai vei
kia kaipo politinė partija, 
nuolat ir stipriai tarnauda
ma Amerikos darbininkų ir 
liaudies reikalams. Taip ji 
tarnauja jiems Ir šiandien, 
tarp kitko,‘drąsiai gindama 
ir konstitucines jų laisves 
ir Teisių Bilių.

Komunistų Partija šau
kia kiekvieną .asmenį ir 
kiekvieną organizaciją, kas 
tik gerbia demokratinius 
mūsų šalies padavimus ir 
brangina demokratines jos 
įstaigas, užreikšti kongre
sui — bus sumušti Neame- 
rikinio Korfiiteto pasiūly
mai !

Varšava. — Pranešama, 
kad lenkai kasą atominę 
uraniumo medžiagą.

<
i

tokius kandidatus, kuriais 
jie gali pasitikėti, kaip tos / 
programos vykdytojais.

Senatorius Taylor pareiš
kė:

— Vienas pamatinių nau-^ 
josios partijos tikslu yra 
sulaikyti Ameriką nuo fa
šizmo ir karo.

Įgaliojimai į visuotinąjį 
suvažiavimą Philadelphijoj 
turi būti atsiųsti Naciona- • 
liam AVallace’o Komitetui 
ne vėliau, kaip birželio 10 
d. '

Čikagiškėje konferencijo
je dalyvavo 400 delegatų ir 
svečių iš 42 valstijų. Jie at
stovavo darbo unijas, mote
rų ir studentų draugijas, 
farmerių ir kitakalbių or
ganizacijas ir t.t.

Konferencijos priimta re
zoliuciją stipriai pasisakė 1 
už teisių lygybę keturiolikai 
milionų negrų, kurie suda
rys didelę jėgą naujojoj 
partijoj.

Elmer Benson, buvęs Mi- 
nnesotos gubernatorius, o 
dabar pirmininkas Wallace 
Nacionalio Komiteto, pa
reiškė :

— Naujoji partija suar
dys dviejų senųjų partijų • 
monopoliją, užkartą 
niam amęrikiečių gyveni
mui. , Mes esame pasiryžę 
sudaužyti tų dviejų partijų 
trustą. Mes norime suteikti' 
žmonėms tikrąją progą.

Bensonas karčiai smerkė 
reakcininkus, kurie rėkia, 
būk Rusija norinti karo. Jis 
priminė, jog praeitame ka
re Sovietai neteko 10,000,- 
000 piliečių. — Kaip Ame
rikos, taip ir Rusijos liaudis 
nenori karo,— pabrėžė Ben- 
sonas. 

i 
Spartus Judėjimas

Henry Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas prezi
dento vietai, sakė:

— Trečiosios partijos ju
dėjimas pirmyn maršuoja 
sparčiau, negu mes galėjo
me iš anksto tikėtis. Vakar 
vienas žmogus man sakė, 
kad mes net “pergreitai au
game.” Mes galime gauti 
daugiau kaip 20,000,000 bal
sų, bet turime žiūrėti, kad 
niekas nesulaikytų tų žmo
nių nuo balsavimo.

t

Rusų Pareigūnų Šeimos 
Gal Apleis Berlyną

Berlin.— Pranešama, kad 
sovietinė komanda savojoj 
Berlyno dalyje įsake Sovie
tų pareigūnų žmonoms ir 
vaikams išsikraustyti.

Pirmadienio žinios skel
bė, jog sovietiniai kontro
liuotojai sulaikė 1 iki 3 va
landų du anglų - amerikonų 
traukinius, važiavusius per 
sovietini Vokietijos ruožtą 
į Berlyną.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog rųsų kapitonas 
Možaiski 25 metais anks
čiau išrado lėktuvą, negu a- 
merikon. broliai Wright’ai.

ORAS.—Būsią lietaus.
'>

«
I I

a



LAISVE 
y i . '

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisvė, Inc. 

Every day except Bundays and Holidays
. Established April 5, 1911 

1*7 LORIMEB STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel, STagg 2-8878

President, GEORGE •KURAITIS; Secr.-Treąsurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

Jūngtinių Valstijų Kong-" vo karo propaganda prieš sako: “Loyangas neturi

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. per year $$.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50
Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.
~_____________________________________________________________________________ j___________

Trečiosios Partijos Suvažiavimas
Amerikbs žmonių atstovų suvažiavimas trečiajai 

partijai įkurti įvyks š. m. liepos men. 24 ir 25 dd. Phila- 
delphijos mieste. (

Toje pačioje Philadelphijoje birželio menesį įvyks 
republikonų partijos suvažiavimas, kuriame bus nomi
nuoti kandidatai prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Toje pačioje Philadelphijoj liepos 12 d. įvyks demo
kratų partijos suvažiaviihas, kuriame bus nominuoti kan
didatei prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Po viso to — įvyks liaudies atstovų suvažiavimas 
'trečiajai partijai įkurti, jai pakrikštyti ir oficialiai no
minuoti kandidatus prezidento ir victe-prezidento vie
toms.

Tie kandidatai, be abejo, jau žinomi: Henry A. Wal
lace — prezidento vietai, Glen Taylor — vice-prezidento 
vietai.

Šį suvažiavimą šaukti nutarė konferencija, įvykusi 
praėjusį šeštadienį ir sekmadienį Chicagoje, — konfe
rencija, kurią sudarė veikėjai, suvykę iš visų šalies 
kraštų.

Chicagos konferencijoje dalyvavo ir lietuvių darbuo
tojų.

Taigi nuo dabar ligi liepos 24-25 dd. teks smarkiai dar
buotis, kad būtų išrinktos geros atstovybės į trečiosios 
partijos kūrimo suvažiavimą.

Visos šalies žmonių pajėgos bus sukonsoliduotos tam 
pačiam tisklui: suvažiavimui sėkmingam padaryti.

Bet tik to neužtenka.
•■Kiekviename mieste privalo kurtis Wallace for Pre

sident klubai, į kuriuos turėtų būti įtraukta juo daugiau 
žmonių, sutinkančių su pagrindiniais trečiosios partijos 
programos dėsniais.

Be to, organizuosis tautinių grupių komitetai. Brook- 
lyne, pav., formuojasi Nacionalis Wallace for President 
Lietuvių Komitetas.

Apie tai teks pakalbėti kitą sykį.
Visi darban!

Po trejų Metų
Balandžio 12 dieną sukako lygiai treji metai, kai Į 

mirė Franklin Delano Rooseveltas.
> Treji metai — neilgas laikotarpis. Tačiau, jei šian

dien Rooseveltas atsikeltų iš kapo ir apsidairytų, jis daug 
ko nepažintų.

.Rooseveltas buvo liaudies draugas, nors pats kilęs 
iŠ turtingų. ' •

Jis nebuvo komunistas, nebuvo socialistas — jis buvo 
politikas, valstybininkas, kuriam rūpėjo “sustrymlainin- 
ti” kapitalistinė santvarka, kad ji galėtų ilgiau ir pa- 
sėkmingiau egzistuoti. 1

O kad tą santvarką ^pataisyti”, Rooseveltas stojo už 
tai, kar turčiams, kapitalistams pelnus apkarpyti Ir ga
rantuoti darbo žmonėms žmoniškesnį gyvenimą.

Dėl to Roosevelto prezidentavimo metu Amerikoje 
buvo pravesta visa eilė svarbių reformų, naudingų A- 
inerikos darbo žmonėms, — reformų, kurias Trumano 

*administracija siekiasi likviduoti.
Tarptautinėje arenoje Rooseveltas stojo už tai, kad, 

• sumušus fašistines valstybes, klestėtų draugiškas sugy
venimas — ypačiai tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, 
dviejų didžiausių pasaulyj valstybių.

Rooseveltas stojo už teikimą pagalbos visų kraštų 
tautoms; jis buvo priešas fašizmo, priešas reakcinių vai- 
džių. varžančių žmonėins laisvę.

Rooseveltas manė, kad jo projektuojamos Jungtinės 
Tautos bus gyvas organizmas, tarnaująs visoms tautoms,
— pirmiausiai taikai pasaulyje palaikyti.

Rooseveltui mirus — visa tai sugriuvo. Trumanas, 
užėmęs Roosevelto vietą, pasižadėjo vykdyti gyveniman 
Roosevelto programą. Tačiau jis vykdo ją atbulai.

Naminiame gyvenime tapo užduota didžiuliai smū< 
giai darbo žmonėms, kai tuo pačiu sykiu Wall stryto mo
nopolistinis. kapitalas tebesiautėja, kaip niekad pirmiau.

Reakcija pakėlė savo juodą galvą. Plinta areštai — 
areštai antifašistų, darbo žmonių veikėjų, kai tuo tarpu 
reakcininkai, ^visokį liaudies priešai randa Washingtone 
šilčiausią sau prieglaudą.

Tarptautinėje plotmėje Trumanas sužlugdė visus 
Roosevelto principus: užuot kovojus už taiką, šiandien 
visais gdrais ruošiamasi prie naujo karo.!

Užuot rėmus tautas, besisiekiančias laisvės ir lai
mingesnio gyvenimo, Trumano administracija šiandien 
remia Chinijos Hitlerį (Čiang kai-seką), Graikijos mo: 
parchistinius fašistus; Turkijos feodalistinius bėjus, Ita
lijos, Francijos ir kitų kraštų kapitalistus.

Kas tik prieš liaudį, prieš tautų siekimąsi prie lais
vės, tą Washingtonas šiandien palaiko, paturi!

Tam sugalvota Trumano doktrina. Tam sugalvotas 
Alaršhallo platins.

Vienintėlis drąsus ir ištvermingas vyras, kuris šian
dien, vykdo Roosevelto progrąmą, kovoja už jo principus
— Hėnry A. Wallace. Dėl to. TumanO administracija ir 
komercine spauda jį taip atakuoją, šmeižia, puola.

Minint Šią trėjų metų sukaktį nuo Roosevelto mir-

resas paskyrė Marshallo 
Planui $6,098,000,000. Jeigu 
priskaityti dar “greitosios 
pagalbos” išlaidas ir Tfu- 
mano “mokslo” pagalbas, 
tai bus apie aštuoni bilionai 
dolerių į metus laiko užsie
nyje stiprinti reakciją. 
Kiekvienam mūsų šalies pi
liečiui tas sudarys apie 
$100 priedinių taksų, f

Tiesa, Kongresas prieš 
prezidento Trumano« norą 
numušė ant $4,800,000,000 
taksus, bet iš šio numušimo 
daugiausiai pasinaudos tur
čiai. Paprastiems žmonėms 
teks tik trupiniai.

79-tos Divizijos koman- 
dieriai įsteigė specialę mo
kyklą mokytis kitų kalbų. 
Mokosi lietuvių, estų, lat
viu, rumunu, čechoslovaku, 
lenku ir kitu demokratiniu 
šalių kalbų. Kam? Matyti, 
yra mintis, kad tie daliniai 
bus ten, kur tos1 kalbos rei
kalingos.

Karo orlaivyno reikalų 
tvarkytojas Mr. W. S. Sy
mington tikrina, kad “B- 
2iS” bombininkai gali su di
deliu bombų kroviniu “nu
skristi į bile vietą Sovietų 
Sąjungos.” Kažin ką jie 
pasakytų, jegiu'tokį pareiš
kimą padarytų Sovietų or
laivyno komandierius apie 
pasiekimą mūsų šalies mie
stų ir jų bombardavimą?

Mr. John F. Dulles rei
kalauja įsteigti tarptautinę 
šnipų organizaciją, kaipo 
“anti - cominform”, kurios 
tikslas būtų šnipinėti Tary
bų Sąjungoje ir kitose liau
dies demokratinėse šalyse.

Armijos dienoje daug pa
sakyta kurstančių kalbų. 
Bet tūli biskį “atvėso nuo 
karo.” Taip Gordon Gray, 
armijos reikalų sekreto- • 
riaus pagelbininkas, sakė, | 
kad Jungtinių Valstijų pės-! 
tija negali prisilyginti prie 
“Rusijos pėstijos, nei kie
kiu, nei kokybe.” Jis dade- 
jo: “Kad užimti ir. išlaikyti! 
‘teritoriją, tai gali tik pėsti- 
ja... Mes perdaug ramina
mos atominėmis bombomis, 
ka*d jos mus gali atvesti• 
prie karo laimėjimo... Vie
ną dieną galime apsižiūrė- i 
ti, kad klydome.”

Generolas George C. Ken-1 
ney, komandierius strategi
nių karo orlaivyno jėgų, 
kalbant apie Tarybų Sąjun
gą, kaipo numatytą Jungti
nių Valstijų karinį priešą, 
sakė:

“Daugelis iš mūs su ne
paisymu žiūri į Rusiją ir 
rusus... bet tai savęs apga
vimas.. Pasakos, kad Rusija 
mechaniškai atsilikus, kad 
rusai kvaili ir negali pasi
gaminti reikalingas karo 
mašinas, yra nesąmonė. Vėl 
mes turime atžymėti faktą, 
kad Rusijos gamtiniai tur
tai yrą didžiausi pasauly
je. Ir mes tikime, kad jie į 
metus laiko gali pasiga
minti iki 40,000 karo lėk
tuvų. Jų tankai ir kanuolės 
pagamintos karo laiku bu
vo ne vien geros, bet ir di
deliuose kiekiuose.”

Bendrai Armijos Dienos 
minėjimas, balandžio 6, bu-

ties, Amerikos žmonės privalo juo labiau apsiviėnyti — 
apsivienyti aplink trečią partiją — ir kovoti už Roose
velto principus, už jo programą.

. Rooseveltas visuomet turėjo pasitikėjimą liaudimi, 
žmonių masėmis.

Del to jos, pagerbdamos mirusįjį prezidentą, privalo 
juo drąsiau ir vieningiau veikti, kad lapkričio 2 dieną 
galėtų atkurti visą tai, ką dabartinė adniifiistračįja su
griovė.

buvusią mūsų karo laimėji
mo talkininkę. Buvo svars
tymai, kaip sumušti Rusiją, 
o tai reiškia Sovietų Sąjun
gą, kurią sudaro apie 200 
tautų ir tautelių.

Trečiosios Partijos dar
bas eina smarkiai ir sėk
mingai. Henry Wallace dau
giau gauna pasekėjų.

Bulgarija įteikė skundą 
Jungtinėms Tautoms, kad 
virš 100 graikų monarcho- 
fašistų kareivių buvo įsi- 
brrovę į Bulgarijos pusę ir 
po prievarta nusivarė , tris 
bulgarų sienos sargus. Kiek 
anksčiau Jugoslavija įrodi
nėjo, kad graikai monar
cho - fašistai siekia tą pat 
daryti Jugoslavijos ir Alba
nijos pasienyje, kad paskui 
pč prievarta atvarytus sie
nos sargus perstatyti, kaipo 
“partizanus.”

čechoslovakijos ministrų 
pirminink. Klemehtis Gott- 
waldas sakė kalbą ir pažy
mėjo, kad 250,000,000 slavų 
žmonių, apsijungę į laisvas 
liaudies demokratines res
publikas, sudaro tokią jėgą, 
kurios neįveikti jokiems už
sienio imperialistų suokal
biams.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija, į tris savai
tes laiko, antru kartu užė
mė svarbų gelžkelių ir ke
lių centrą Loyangą. Pirmu 
kartu komūnistai užėmė šį 
miestą kovo 14 d., kada jie 
ten sunaikino reakcininku 
206-tą diviziją (apie 15,- 
000) ir jos vadą generolą 
Chiu Hsingą suėmė. Ko
munistai ten suėmė daug 
maisto, ginklų ir amunici
jos ir buvo pasitraukę. Da
bar vėl jų 20,000 jėgų įmar- 
šavo į miestą.

Generolo Chiang Kai-she- 
ko komandieriai, kurie ten 
buvo įsteigę savo centrą ir 
14 d. kovo begindami pra
žudė 15,000 kareivių, dabar

Jacob-Potdfsky, CIO Amalga
mated Clothing Workers pre- 
zideiltas, smerkė Minnesotos 
repūbhkoria senatorių Joseph 
Ball už pąsiūlyma pakeisti al
gų if darbb valandų įstatymą. 
Potofskis sako, kad tai yra 
“per eilę metų trumparegių 
bosų siūlyta pakaita tikslu pa
naikinti Įstatymą,” kuris da
bar teikia šiokią tokią darbi
ninkams apsaugą algų ir va
landų klausime. Esamasis 
įstatymas ne visada pagelbsti 
šusiiūdūsiems, atsilikėliams, 
kurie patys savo teisių riėgi- 
ha. Tačiau kovojantieji prieš
ilgihifoą darbo valandų ir už 

algas turi ant ko atsiremti. 

strateginės vertės.”' Kaip 
tik taip sakydavo ir Hitle
ris, kada jį mušė Sovietų 
Sąjungos armija.

Sako, kad generolas Chi
ang Kai-shekas' nusprendė 
koncentruoti' 'savo jėgas į 
Pietinę Chinijjį Yunnan, 
Kwangsi, Kweichow, Ho
peh, Hunan, Kwangtung, 
Kiangsi, Fukien ir Cheki
ang provincjjas, į pietus 
nuo Yangtze upės. Tai fak
tiškas prisipažinimas, kad 
karą jis pralaimi.

Alexandrijoj, Egipte, An
glijos policija ir Egipto ar
mija, kuri veikia anglų įta
koje, šaudė streikierius. 
Sužeistų yra virš 100, už
muštų . apie 20.

Finlandija ir Tarybų Są
junga pasirašė bendro apsi
gynimo sutartį. Sutartis 
pasirašyta ant 10 metų, bet 
jeigu viena ar kita pusė me
tai prieš jos įšsibaigimą ne
pareikš noro atsisakyti, tai 
automatiškai jį kas penki 
metai prasitęs ant toliau.

Ši sutartis labai nepatin
ka tiems, kurie manė .Fin
landija panaudoti prieš ta
rybinę šalį, kaipo karinę ba
zę.

Graikijos monarcho-faši- 
stai gyrėsi ofensyvo pasise
kimais prieš partizanus, bet 
balandžio 6 d. pripažino,, 
kad po devynių dienų mūšio 
partizanai vis tebelaiko 
Murgana kalną. Reiškia, 
nors ofensyvui ir vadovauja 
Amerikos generolai, bet jis 
nėra taip sėkmingas, kaip 
pradžioje gyrėsi.

Indonezijoje, kuri turi 
apie 70,000,000 gyventojų, 
Holandija laiko 130,000 sa
vo armijos ir slopina žmo- 

jnių sąjūdį. Indonezai siekia 
laisvės, bet Holandija apsi
ginklavus Amerikos gink
lais siekia juos ir toliau lai
kyti kolonijos vergų padė
tyje.

Italijos darbo unijų vadai 
skelbia streiką, jeigu reak
cininkai nesulaikys teroro. 
Pastaruoju laiku fašistiniai 
elementai užmušė desėtkus 
unijų ir darbininkų vadų.

Užsieniams parsidavėlių, 
valdžia, priešakyje su A. De 
Gasperi Romoje paradavo 
armijos ginklus. Tai buvo 
Amerikos tankai ir kiti 
ginklai. 'Grūmoja jų pagal
ba viešpatauti, jeigu liau
dis 18 d. balandžio išstos 
prieš ' reakcininkus ir iš
rinks kairiųjų atstovus į 
parlamentą.

Italijos .žmonės vis gar
siau reikalauja, kad buvu
sios kolonijos būtų pavesta 
Italijos globai,’kol toą kolo
nijos b.us paruoštos savisto
viai'tvarkytis. Tas nepatin
ka Anglijos ir mūsų ‘po
nams.

Irane ne vien veikia 
Jungtinių Valstijų karinė 
misija, bet pastaruoju lai
ku priviso daug “Amerikos 
turistų.” Tarybų Sąjungos 
spauda rašė, kad padėtis 
panaši į tą, kokia buvo 1941 
metais, kada ten buvo tūks
tančiai “Hitlerio turistų”.

Japonijoj atidengta slap
ti dideli .karo sandeliai. 
Vien kareiviniu mundierų 
surasta 2,221,000; 483,000 
porų karinių apsiavų; virš 
8,200,000 metrų audeklo ir 
daugybė ginklų ir amuni
cijos. Sakoma, būk Japoni
jos valdžia tą paslėpė, kada 
ją Jungtinės Tautos sumu
šė 1945 metais. Bet ir ma
noma, kad reakcininkai su 
dabartinių valdonų žinia 
slepia tą dėl ateities, jeigu
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Italijoje, Romos gatvėse mirga plakatai artėjant ba
landžio 18-tai, Italijos rinkimams. Viršuje matosi 
krikščionių demokratų atsišaukimas, o apačioje ko

munistai prašo balsuoti už jų kandidatus.,

darbininkų ir valstiečių 
partijos paimtų viršų.

Lenkijos vyriausybė nu
mato, kad Jungtinės Valsti
jos susilauks didelio krizio, 
jeigu ir ateityje laikysis to
kios nedraugiškos politikos 
linkui Lenkijos ir kitų de
mokratinių šalių.' Lenkijos 
prekybai kenkia reakcinin
kų politika Amerikoje. .

Mongolijos Liaudies Res
publikos vyriausybė paskel
bė, kad generolo Chiang 
Kai-sheko armijos dalinys 
buvo įsiveržęs į Mongoliją, 
pačiupo 26 kupranugarius, 
50 avių ir pabėgo. Mongo
lija protestuoja prieš tokį 
banditišką žygį.

Į Norvegiją “draugišku
mo” tikslais plaukia Jungti
nių Valstijų grupė karo lai
vų, priešakyje su lėktuvų 
vežiku “Valley Forge.” Tik
rumoje, tai yra padrąsini
mas jos kovon prieš komu
nistus ir patraukimui į an- 
ti-sovietinę grupę. Panašiai 
“draugiškais” sumetimais, 
keli metai atgal, plaukė ka
ro laivai į Turkiją, kol Tru
manas .ją pasiėmė ginkluoti 
ir globoti.

Iš Oslo, Norvegijos sosti
nės, jau praneša, kad vy
riausybė daro žygius prieš 
Norvegijos Komunistų Par
tiją. Matyti, tai daroma pa- 
sitikimui . Amerikos karo 
laivyno.

Rumunijos naujai išrink
tas parlamentas susirinko. 
Iš 414' delegatų Liaudies 
Demokratinis Frontas turi 
405 atstovus, jų tarpe apie 
200 komunistų. '

Švedijos užsienio reikalų 
ministras Osten Unden 'sa
kė, kad pasaulis eina prie 
naujo karo. Jis sakė, kad 
Švedija laikysiu neutrališ- 
ka, nors ir turi vienai iš 
prieštaraujančių- pusių sim
patijų.

Į Turkiją bėgyje 10 die
nų atplaukė penki Ameri
kos laivai su tankais, karo 
lėktuvais, kanuolėmis, kito
kiais ginklais ir amunicija. 
Tai Trumano “mokslo” vai
siai.

Vokietijos s u s k a Idymo 
faktas įvykęs, tik nepa
skelbtas. Po to, kaip Lon
done atlaikė konferenciją, 
slaptai, prie uždarų durų, 
Anglijos, Francijos ir Jung
tinių Valstiją viršininkai 
susitarė bendrai veikti
2 pūsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--Antrad., Bal. 13, 1948

prieš Sovietus, tai nebega
lėjo būti nei kalbos apie ke
tu r iu bendra ir sutartina .-v C

Vokietijos tvarkymą.
Anglijos generolas Ro

bertson, kuris yra anglų ar
mijos vyriausias viršinin
kas Vokietijoje, patsai pri
pažino, kad skilimas neiš
vengiamas.

Sovietų Sąjungos genero
las Kurasovas, vyriausias 
sovietinių jėgų komandie
rius Austrijoje, pareikalavo 
iš Jungtinių Valstijų, kad 
iškraustytų savo radijo sto- 

i tį,' kuri buvo 12 mylių so- 
i vietinėje zonoje.

Sovietų vyriausybė Port- 
Arthure įspėjo Chinijos val
donus, kad jų lėktuvai ne
turi teisės skrajoti virš šios 
karinės bazės be Sovietų 
leidimo.

Sovietų knygų leidykla iš
leido hitlerininku dokumen
tus už pabaigą 1937 ir visus 
1938 metus, 368 puslapių 
knygoje. Netrukus bus iš
leista ir sekamas tomas. Tai 
atsakymas į Washingtone 
paskelbtus nacių dokumen
tus.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje Anglija ir Jungti
nės Valstijos reikalauja 
priimti Italiją, bet jos at
metė Sovietų reikalavimą 
priimti Albaniją, Mongoli
ją, Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją. Aišku, kad jeigu 
negalima priimti buvusių 
mažesnių Hitlerio talkinin
kių, tai negalima priimti ir 
Italijos.

Andrius Gromyko smar
kiai kritikavo Amerikos ir 
Anglijos atstovus, kad jie 
trukdo Jungtinių Tautų nu
tarimą nusiginklavimo rei
kale.

Viduryje balandžio mėne
sio susirinks Jungtinių Tau
tų Seimo delegatai į specia- 
lį posėdį Palestinos reikale. 
Metai laiko atgal, Trumano 
atstovai reikalavo padalin
ti Palestiną į žydų ir arabų 
valstybes. Tam buvo su
šauktas specialis Seimo po
sėdis ir Amerikos reikala
vimą priėmė.

Dabar gi, kad pataikauti 
arabams, yra šaukiamas vėl 
specialis Seimo posėdis, kad 
tą tarimą atšaukti. Aišku, 
kad ši Washingtono politi
ka žemina Jungtinių Tautų 
organizacijos vardą ir veda 
ją prie Tautų Lygos likimo.
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Krikščionybe, Vergija 
ir Darbininkai

2222iSIi24iLL2£iZ22222®S®2Si2222ZZ22^22®3ZZ^ Verte A. M. Metelionis.
I.

Vergija ir Biblija
Labai dažnai mes girdime 

krikščionių kunigijos pasi
gyrimus, būk vergijos pa-

• naikinimas ir vergų paliuo- 
4 savimas tai vis krikščiony

bės nuopelnai. Čia mes isto
riniais faktais prirodysime, 
kad krikščionybė išėjo už 
vergijos panaikinimą tik 
viduryje 19-tojo šimtmečio, 
ir tai ne visur. Dar ir šian
dien krikščioniškoje Abissi- 
nijoje iš 10 milijonų gyven
tojų virš du milijonai yra 
pilnoj to žodžio reikšmėj 
vergai. Prie to, mes iš isto
rijos žinome ir tai, jog per

• 5 tuos šimtmečius krikščiony
bės valdymo, kada ji buvo 
galingiausia ir jos žodis tu
rėjo didelę reikšmę, tai ta
da vergija plačiausiai vieš
patavo. Visi tie, kurie krik
ščionybei teikia nuopelnus 
už vergijos panaikinimą, 
tai arba nežino ką kalba, 
arba sužjniai meluoja. Vie
nas iš tų krikščionybės stul
pų, W. R. Brownslow, savo 
knygoje, “Slavery and'Serf
dom in Europe”, ant pirmo 
puslapio štai ką sako: r

• “Šiandien, kuomet daug 
žmonių klausia, kokią nau
dą žmonijai padarė krikš
čionybė, tai panaikinimas 
vergijos visados jau yra ga
tavas tam atsakymas.” čia 
ponas Brownslow mums ne
pasako, kur ir kada krikš-

» čionybė yra tai padarius; 
taipgi jis savo rašte liudi
ja, kad vergija pilnai žydė
jo krikščionybės globoje ir 
patys krikščionys nematė 
nieką blogo vergijos palai
kyme. Jau žinomas faktas, 
kad krikščionys nieko neda
vė dėl panaikinimo vergi
jos, o labai daug darbavosi, 

# idant palaikyti vergiją kuo- 
ilgiausiai. Tą, ką čia pasa
kėme, — vėliau prirodysime 
faktais.

Čia mes nekreipsime per
daug domės į atskiras sek
tas, o daugiausia kalbėsime 
apie visą tą krikščionišką 
biznį. Taipgi mes čia netu
rime vietos nei laiko kalbė- 

' ti apie vergijos originališ
kumą'ir jo ekonominę padė-

• tj. Daugiausiai mes kreip
sime atydos į istorinius 
faktus, į doktriną vadinamo 
Kristaus mokslo ir kokie 
santikiai buvo tarpe krikš
čionių bažnyčios ir vergti 
pardavinėjimo.

Patyrinėję istorinius fak
tus, surandame, kad ne tik 
krikščioniškas šventraštis 
užgyrė vergiją, bet ir abel- 
nai visoj krikščionybės is-

• torijos eigoj niekur neran
dame, kad kada nors ir'kur 
nors šita religija būtų ko
vojusi už vergų bei .šiaip

4 nuskriaustų darbo žmonių 
reikalus. Pilną vergijos už- 
gyrimą randame biblijos se
najame testamente, trečioj 
knygoj Maižiešiaus, persky
rimas 25. čia dievas duoda 
įsakymus, kas gali vargus 
pirkti, ir pasakyta, kad žy
diški vergai gali pasiliuo- 
suoti tik ponams leidžiant. 
Gi “vaikai svetimšalių tam
pa jūsų nuosavybė ir jūsų 

M* » vaikų ant visados.” Taipgi, 
kas penkios dešimtys metų, 
tai yra, jubiliejiniais me
tais, žydiški vergai gali pra
šyti sau laisvės, tik su iš
lyga: “jeigu jo ponas davė 
jam pačia ir jau yra vaikų, 
tai pati ir vaikai turi pa
likti ponui, o išeiti pats vie-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)

& Antrad., Bal. 13, 1948
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nas.” Toliaus:- “bet jeigu 
pasirodytų, kad vergas dau
giau myli savo šeimą, negu 
laisvę ir dėlto atsisakytų 
apleisti šeimą, tai jo ponas 
turi tą vergą atvesti palei 
stubos duris ir jo ausy su 
yla išdurti skylę, tada jis 
paliks pono vergu ant visa
dos.” Biblija sako, kad jei
gu ponas savo vergą taip 
muša, jog jį ant vietos už
muša, tai tokį poną būk 
“dievas nubaus.” Bet jeigu 
po tokio sumušimo dar. ver
gas kelias dienas bus gyvas 
ir tada numirs, tai jo ponas 
nekaltas, nes vergas buvo 
pono savastis, pinigas ir 
jam nuostolis. Vergų klau
sime mahometonų biblija, 
Koran’as, daug žmoniškes
nė. Štai ką ji sako:

“Dievas davė įsakymą, 
kad tavo brolis turi būti 
tąvo vergu, todėl leisk tam, 
ką dievas nuskyrė, vergau
ti broliui. Tu turi jį taip ap
rengti, kaip ir save ir iš jo 
nereikalauti to, ko jis atlik
ti negali. Žmogus, kuris per 
daug kankina savo vergus, 
jis neįeis į rojų.”

O biblija ne tik užgiria 
vergija, bet randame vietą, 
kur nustatytos kainos ver
gų pirkliavimui.

Trečia knyga Maižiešiaus, 
skyrius 27-tas, ten kalbama 
apie sidabrinį pinigą, vardu 
shekelį. Tas shekelis, tai a- 
merikoniškais- pinigais bus 
biskį daugiau kaip 25 cen
tai. Štai biblijoj nustatytos 
vergų kainos: Vaikas nuo 
vieno mėnesio iki penkių 
metų $1.50; mergaitė tokio 
paties amžiaus 87 centai.; 
Vyriškis nuo penkių iki 20! 
metų $16.74; moteriškė to 
oaties amžiaus $2.75. Vyriš
kis nuo 20 iki 60 metų $30.- 
60; moteris to paties amž. 
$16.74. Čia matome, kad 
dievas nedaug įvertino vy
rus, bet pas jį moterėlės, tai 
visai buvo pigios. 19' metų 
mergelę galėjai nusipirkti 
tik už $2.75, o šiandien ma
ža višta daugiau kainuoja.

Vieną dalyką tai mums 
neteko girdėti, kad krikš
čionys, kurie sako, kad pil
nai tiki į bibliją, įvertintų 
save sulyg dievišką įverti
nimą ir imagai jį sau reika
lautų atlyginimo. Biblijos 
naujame testamente nieko 
nerandame, kas būtų prieš 
vergiją bei vergų laikymą. 
Kunigas Paley, kuris ieško
jo naująme testamente ver
gijos pateisinimo, sako: 
“Nėra krikščioniškam šven
tame rašte sakinio, kuris 
užgirtų arba smerktų ver
giją.” Toliau Paley sako, 
būk su krikščioniška šviesa 
ir pastangomis tas blogas 
(vergija) buvus nugalėta. 
Čia galima pasakyti tai, kad 
ta/krikščioniška šviesa tu
rėjo būti maža ir tos pa
stangos visai silpnos, jeigu 
ėmė arti penkioliką šimtų 
metų iki pamatė vergijos 
nereikalą. O ypač Vakari
niam Pasaulyje jau seniai 
buvo vergija panaikinta ir 
užmiršta, gi krikščionybės 
valdomoj dalyje vergija pil
nai viešpatavo.

Čia bus. proga skaitytojui 
susipažinti su laišku popie
žiaus Leono XIII-to, 1888 
metais rašyto vienam Bra
zilijos vyskupui. Štai jis:

“Kada tarpe daugybės 
vergų nemažai jų turi baž
nyčia; nekurie iš jų pra
deda išklysti su ateičia 
laisvės; net dasileidžia sau 
teisę būti nepaklusniais ir 
kelti maištą. Šventa bažny
čia visados smerkė ir smer

kia pHės įstatomus sukili
mus, ir per savo kunigus 
visados sako vergams, kad 
jūs turėkit pakantrumo ir 
būkite ramūs... Šventas 
Petras kalbėjo vien tik ver
gams, sakydamas:' ‘Tas yra 
palaimų vertas, jeigu tas 
daroma' dievo naudai. O 
žmogus turi pakęsti nuliū
dimus, visokius kentėjimus, 
kad ir nekaltai’.”

Kaip kunigija, kuri užgy
rė šitą popiežiaus laišką, 
gali turėti drąsos ir saky
ti, kad ji kovojo už vergi
jos panaikinimą, tai sunku 
suprasti. O kas link Jėzaus, 
tai jis niekur nėra nei žo
džio išsitaręs prieš vergiją. 
Jis užgyrė vergiją, taip ly
giai, kaip jis užgyrė viso
kius prietarus ir burtus. 
Tokiam Jėzui žmonių kovos 
už būvį, socijalės revoliuci
jos bei reformos buvo neži
nomos. Vergai ir bau
džiauninkai, laike sukilimų 
dėl pasiliuosavimų, nieka
dos nėra kreipęsi prie ko
kių ten Jėzų. Bet vergų sa-
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vininkai ir kitokį išnaudo
tojai visados ,tą pasakišką 
Jėzų stato už pavyzdį, kad 
tuo nubovyti savo vergus. 
Mes skaitome Šv. Lukošiaus 
evangelijoj, XVII, 7 iki 10, 
kur kalbama prieš bent ko
kį pasipriešinimą ir ragina
mą už brolišką sugyveni
mą pono su vergu.

Toliau mes prirodysim to 
Jėzaus mokinimus naujame 
testamente, kurie buvo nau
dojami kaipo dievo argu
mentai prieš tuos, kurie ko
vojo už panaikinimą vergi
jos. Kadangi jau šiandien 
pilnoj to žodžioj reikšmėje 
vergijos nėra, tai ir biblijos 
vertėjai žodį “vergas” pa
keitė žodžiu “tarnas”, ir 
tuo mano dievui pasitarna
vę. Ypač Šv. Povilo “gro- 
matose”. randame aiškiausi 
vergijos užtarimą. Jis visur 
žmonėms pataria pasiduoti 
likimui ir būti tuo, kuo esi. 
Vergai turi būti pilnai išti
kimi savo* ponams ir prieš 
juos drebėti; su tokiu atsi
davimu ir baime vergai turi

tarnauti savo ponams,, kaip 
jie tarnauja Kristui. .Toliau 
Povilas sako, kad ir be rei
kalo ponas'plaktų savo ver
gą, tai vis tiek vergas turi 
mylėti savo poną, “nes die
vui patinka, jeigu vergas, 
be reikalo skriaudžiamas, 
tą skriaudą be murmėjimo 
paneša.”

Akyvaizdoje- šitų iš bibli
jos ištraukų ir žinomų isto
rinių faktų, tai krikščiony
bė prisidėjo ne prie vergi
jos panaikinimo, o prie jos 
palaikymo. Čia mūsų, svar
busis tikslas yra, tai suži
noti krikščionybės suloštą 
rolę linkui vergijos ir ver
gų. Kad tinkamai atsakyti į 
tą klausimą, tai mes pažiū
rėsime į vergiją, kuri buvo 
pirm krikščionybės, senojoj 
Romos imperijoj, o ypač to
se vietose, kur krikščionybė 
turėjo pradžią.

(Daugiau bus) *

Jeruzalė. — Arabai per
kirto vamzdį, kuriuo plaukė 
vanduo žydams.

Montclair, N. J.
DU MITINGAI

Pagaliau, ir man teko gir
dėti ne vien -geri kalbėtojai 
už demokratiją, bet ir paskil- 
bęs dainininkas Paul Robeson. 
Mitingas Įvyko 2 d. balan
džio. Buvo suruoštas trečio
sios partijos pastangomis, 
Unity bažnyčioje. Daugiau
siai pasidarbavo šios bažny
čios kunigas D. C. Rice ir K. 
Van Orden.

Kalbėjo William Gailmore, 
Paul Robeson, kunigas J. Im- 
bries ir Mrs. K. Van Orden. 
Pastaroji kandidatuoja trečio
sios partijos tikietu j mūsų ša
lies kongresą. Pirmininkavo 
kunigas D. C. Rice.

Nepaprastai gražiai sudai
navo penkias dainas Paul 
Robeson. Kalbėtojai sėkmin
gai išaiškino, kodėl yra reika
linga trečioji partija, ir ko
dėl Trumano politika yra pra
gaištinga mūsų šaliai.

žmonių buvo apie 600. Au
kų kampanijai sudėjo $3,500. 
Po $500 aukavo kunigas D. 
C. Rice, Mrs. K. Van Orden,

kunigas Jatnes Trfibries ir Dr. 
Carleer.

Kaip matome, tai kitų ti-z 
k ėjimų kunigai gražiai dar
buojasi, kad velionio Roose- 
velto draugas Wallace būtų 
išrinktas mūsų šalies prezi
dentu. Bet kaip yra su lie
tuviškais kunigais?

Tą pat vakarą kitas masi
nis mitingas Įvyko Newarke. 
Kalbėjo W. Gailmore ir kiti 
žymūs kalbėtojai; dainavo 
Paul Robeson, žmonių buvo 
virš 1,000. Aukų kampanijai 
surinkta apie $2,000. Reikia 
daugiau tokių mitingų.

, G. Albinas.

Washington. — Federalis 
apskrities teismas atrado 
kalta Heleną R. Bryan, 
Priešfašistinių Pabėgėlių 
Komiteto sekretorę, dėl to, 
kad atsisakė išduoti to ko
miteto dokumentus kongre
siniam Neamerikinės Veik
los Komitetui.Už tai gręsia 
jai 1 metai kalėjimo ir $1,- 
000 baudos. Vienas Pabė
gėlių Komiteto pareigūnas 
jau pirmiau dėl to nuteis
tas.

Geriau, negu Prižadai

gera

KITAS
SKYRIVS

Darąs Con E^on J
\ Con Edison’o darbininkai 

nuolat dirba už gerą algą p

ištisus metus* Be to, 1947 m* ši Kompanija 

išleido $7,721,235 Medikaliams Aptarna-

per

Pašalpom Ligoj, Apdrau-vimams,

dai ir Pensijom tų, kurie pasitraukė
”• I

dėl senatvės arba nesveikatos.

Šie ir daugelis kitų gerumų prisideda
I
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prie to, kad darbas pas Con Edison būtų
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Iljū Erenburg

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
Žinios iš Lietuvos Detroit Mid?

Vertė K. BARTKUSIstorine Apysakaij. ij. ij®

(Tąsa)
Mišo dar kalbėjo apie viltį: savo ir ki

tų. Dabar ji menkai beklausė — perdaug 
žodžių; bet jo balsas, kaip ir anksčiau, 
ją džiugino, ir atsisveikindama ji nusi
šypsojo pilkoms pašaipioms akims. O jis 
išsiblaškęs pasakė:

— Ir dar kaip!...
Deniza nusijuokė:
— Mes pasimatysime. Male paskaito

je. Arba, jei dar bus susirinkimas, pa
rašykite, aš ateisiu. Gerai?

Štai ir namai! Koridoriaus sienose — 
fotografijos: garsieji procesai, ir visur 
tarp dviejų žandarų žmogžudžiai arba 
apgavikai, o priešakyje, pakėlęs į dan
gų kaulėtas rankas, Tessa advokato ap
siusiu.

Butas, kaip nenutekamas vanduo, bu
vo tamsus, tykus, su kunkuliuojančiomis 
dugne aistromis. Tėvo dar nebuvo na
mie. Jis, greičiausiai, prie Poletės krū
tinės ieškojo užsimiršimo po klastingų 
Deserio kalbų. Miegamajame, laukdama 
vyro, motina -dėliojo pasjansus. Ponia 
Tessa sirgo neuritu, ji bijojo mirties, o 
ypač pragaro. Ji visuomet buvo tikinti; 
bet anksčiau ją atitraukdavo šeimininka
vimas, tualetai, liežuvavimas; susirgusi 
ji pasijuto akis į akį su dievu. Ji prisimi
nė vaikystės laikus vienuolyne. Netoli 
baisusis teismas. Ten iš jos pareikalaus 
už viską: už deputato Tesso kalbas prieš 
bažnyčią, už jo ryšius su nedoromis mo
terimis, už Liusjeno bedievystę ir paleis
tuvystę. Kas ją užtars? Deniza?- Bet 
mergaitė tyli, nevaikšto į bažnyčią, ne
atsakinėja motinai. Gal būt, ir Deniza į 
tėvą?

— Deniza, ar tai tu? Aš maniau, kad 
tėtis... Ateik čia! Kur tu buvai?

— Sėdėjau kavinėje Sen-Mišebo bul
vare. Nuostabus vakaras ...

Deniza pasakė pirma, kas atėjo į gal
vą: nenorėjo skaudinti motinos pasako
jimu apie susirinkimą. Tačiau ponia Tes
sa pravirko:

— Sen-Mišelio bulvare? ... Į tėvą!...
Deniza bandė ją paguosti, pasakė, kad 

buvusi su draugėmis; atnešė činčiberio 
užpilą, kurį motina gerdavo nakčiai. Ta
čiau ašaros vis lašėjo ant karalių ir kap- 
liukų ...

Deniza nuėjo į savo kambarį. Jis bu
vo plikas, negyvenamas: lova, apdengtas 
žaliu audeklu stalas su didele rašaline, 
kėdė. Taip atrodo kambariai viešbutyje, 
kus sustojančia vienai nakčiai. Deniza at
sisėdo lovoje, mostagavo kojomis, dar ne
siryždama galvoti. /

Pasibeldė Liusjenas. Jis atėjo iš Siur
realistų poetų vakaro.

— Jie sugalvojo linksmą numerį: nu
stato sąvokų, spalvų, žodžių lytį. Gali sau 
įsivaizduoti, kaip visi susijaudino! Ypač 
komunistai. Pastarieji riečiasi yįęn nuo 
Freido vardo... Ar tu kada girdėjai, 
kaip samprotauja tikras* komunistas?

— Ne.
Liusjenas ėmė pasakoti apie kažkokią 

šokėją iš Bali salos:
— Aš dabar suprantu Hogįną ... 

Jaučiama, kad ji pripažįsta tiktai gyvu
lišką aistrą...

— Kam tu man tai pasakoji?
— Tam, kad tu dvidešimt dviejų me

tų, o ne dvylikos. Užtenka vaidinti ne
kaltybę! O gal tu ketini, kaip mama, 
skaityti maldaknygę ir statytį klizmas?

Pamatęs paniurusias Denizos akis, jis 
tarė taikingai:

— Na, nepyk, švilply! Aš nenorėjau 
tavęs nuskriausti. Labanaktis!

Deniza liko viena, nusirengė, užgesi
no šviesą, bet neužmigo. Laikrodis išmu
šė dvi, pusę Trečios, tris ... Koridoriuje 
pasigirdo žingsniai: tai grįžo tėvas. Jis 
tyliai niūniavo: “Viskas puiku, ponia 
markizė ..Paskui vėl viešpatavo tyla.

Šis namas visuomet primindavo Deni- 
•zai kapą. Mokyklinius metus ji praleido 
pensijone, Britanijoje. Ten buvo jūra, iš-* 
dykavo mergaitės gatve praeidavo žve
jai raudonomis brezentinėmis- kelnėmis, 
panašūs į didžiulius omarus; kai pakik 
davo audra, virpėdavo namas su dideliu 
laikrodžiu po stikliniu .gaubtuvu ir su

lėkštėmis sienose; o mergaites širdis 
krūpčiodavo iš džiaugsmo.

Paskui Deniza grįžo į Paryžių. Ji tuoj 
pajuto, kad dūsta. Visi gyveno krūvoje, 
ankštai gyveno. ’ Deniza žinojo ir tėvo 
nuotykius, ir Žanetą. Šeima atrodė dar
ni ; bet tie privalomi susitikimai prie pie
tų stalo, tas išorinis saitas, gramzdino, 
it maurai.
. Deniza# susižavėjo senąja architektūra. 

Kažkada žmonės tikėjo — ne taip, kaip 
motina, — aistringai, iš širdies gilumos. 
Jie statė žemas bažnyčias, panašias į 
svirnus. Jose, atrodo, dar išliko tikėjimo 
grūdai. Deniza pasitraukė į praeitį nuo 
Tessa tuštybių, nuo motinos šundavatka- 
vimo, nuo betikslio brolio siautėjimo.

Tačiau šiandien įvyko kažkas be galo 
rimta. Juk ji pažadėjo sau viską ap
svarstyti. Ji vartėsi ir klausė savęs: 
ką? ... Čia ji prisiminė senos padienės 
darbininkės kumštį. Čia darbininkas su 
randu skruoste sakė jai “draugas.” Čia 
šypsojosi pilkos Mišo akys. Visa tai su
siliejo su pavasario oru, su drėgnumu ir 
nakties gatvių tyluma. O širdis daužėsi. 
Ir nauja nerami diena, perplėšusi tamsą, 
lyg užuolaidą, įsiskverbė į kambarį, pri
pildydama jį palkšvo virpėjimo, dar ne
apčiuopiamų daiktų neramių šešėlių. De
niza prisiminė “ir dar kaip,” nusišypsojo 
ir su tuo šypsniu užmigo.
10

Perskaitęs atsiliepimą apie savo knygą 
komunistų laikraštyje, Liusjenas supy
ko; ypatingai jį užgavo baigiamoji fra
zė: “Kai kurie perdaug “revoliucingi” 
pasažai sukelia nepasitikėjimą.” Buka
protis! O ir visi jie tokie! Jiems ne kirp
ti, o lopyti! Dešinieji laikraščiai su noru 
kalba apie Liusjeno knygą: jie stengiasi 
apjuodinti Polį Tessą — štai, kaip radi
kalai auklėja savo vaikus! Bet ten, kur 
Liusjeną privalėjo skaityti tribūnu, nau
juoju Valesu, — keletas šykščių pagyri
mų (“autorius gerai pažįsta savo aplin
ką”) ir pabaigoje — “nepasitikėjimas.” 

•Liusjenas staiga nusišypso jo.\gal būt, 
jie teisūs ... O dar neseniai jis norėjo 
įsirašyti į komunistų partiją, draugams 
įrodinėjo, kad partijos drausmė — aukš
čiausias savęs apribojimas, kurį Gėtė 
priskiria tik kūrėjui... Toks buvo šis 
žmogus: jis greitai užsidegdavo, greitai 
atvėsdavo.

Tėvo ištekliai leido Liusjenui negalvoti 
apie uždarbį. Baigęs licėjų, jis ėmė'ieš
koti pašaukimo. Įstojo į medicinos fakul
tetą, kad po metų mestų anatomiją ir 
studijuotų tarptautinę teisę.. Netikėtai 
jis Susižavėjo kinu; tapo režisieriaus pa
dėjėju. Jis norėjo pastatyti nepaprastą 
filmą apie mechaninio pasaulio žlugimą, 
bet teko gaminti kvailą komediją: herojė 
painiojo vyrą su meilužiu, kurie buvo 

. dvyniai. Liusjenui nusibodo kinas, ir jis 
ėmė vaikščioti po literatų kavines su nu- 
sivylusio meisterio išvaizda.

Jis turėjo dvidešimt šešerius metus, 
kai susipažino su tyrinėtoju Anri La
granžu, kuris vyko į Pietų ašigalį. Lius
jenas seniai svajojo apie pavojų. Lagran
žas paėmė jį su savim. Liusjenas rašė 
dienoraštį: “Pingvinas panašus į Mis- 
tengetą. Nusibodo konservai. Aplamai, 
gražu, bet liūdna.” Po keleto puslapių 
buvo trumpas įrašas: “Anri mirė ketvir
tą valandą ryto.” Lagranžas mirė nuo 
gangrenos ant Liusjeno rankų.

Grįžęs į Paryžių, Liusjenas ėmė gy
venti savo įprastu gyvenimu: parodomis 
ir siurrealistų vakarais; be,t dažnai bi
čiuliu plepalų metu jis nutildavo; dabar 
jis galvodavo apie viena: apie mirtį.

Taip gimė romanas “Akis į akį,” turė
jęs triukšmingo pasisekimo. Tai buvo ne
rami, nelygi knyga, su koketiškais sam
protavimais' ir pragiedruliais, \ pasieku
siais tikrojo kūrybinio aukščio. Romanas 
buvo paskirtas mirčiai tarp ledų, pasku
tinėms, dienoms žmogaus, kuris labiau už 
viską pasaulyje mylėjo matematiką ir 
savo ketverių metų dukterį. Liusjeną iš 
karto pripažino rašytoju. Jį prašė inter
viu: “Jūsų literatūriniai planai?” \ Jis 
sakėsi rašąs didelį romaną apie šeimos 
irimą. O iš tikrųjų jis nieko nerašė: jam 
atrodė, kad jis išsunktas, kaip citrina.

(Bus daugiau)

ROKIŠKIO APSKRITIES 
GYVENIMAS POKARI

NIAIS METAIS 
žemės ūkis

Rokiškio apskrityje Sme
tonos laikais keliolikai dva
rininkų šeimų priklausė 
daugiau kaip 65,000 ha. der
lingos žemės, o daugiau 
kaip 10,000 valstiečių ūkių 
priklausė vos apie 100,000 
ha; 5,000 bežem. ir mažaže
mių buvo priversti tarnauti 
dvarininkams ir stambiems 
žemvaldžiams.

Tarybų valdžia 1944 me
tais mažažemiams ir beže
miams išdalino 28,587 ha 
žemės, keletą , tūkstančių. 
gyvulių, apie 1,000 trobesių, 
apie 1,000 žemės ūkio maši
nų ir daugiau kaip 2 mili
jonus rublių ilgalaikių pas
kolų įsikūrimui.

Dauguma naujakurių jau 
puikiai įsikūrė, pasiekė di
delių laimėjimų žemės ūky
je.

Pagrindinis apskrit. vals
tiečių užsiėmimas — grū
dinių kultūrų auginimas. 
Per trejus pokarinius me
tus grūdinių kultūrų pasė
lių plotai padidėjo 8860 ha. 
Bendras pasėlių plotas jau 
viršijo prieškarini lygį. Žie
minių rugių ir kviečių per
nai buvo užsėta 40 nuoš. 
daugiau, negu 1944 metais.

Apskrityje atsirado šim
tai aukšto derliaus pirmū
nų, išauginusių po 20—27 
dv. centnerių grūdų viena
me ha žemės.

Žymiai padidėjo linų, 
cukrinių runkelių ir tabąko 
pasėlių plotai. 1947 metais 
apskrityje buvo pasiektas 
prieškarinis šių kultūrų ly- 
gip. Palyginti su 1944 me
tais, bulvių pasėlių plotas 
padidėjo 1,200 ha.

Darbo valstiečiai įvedė 7- 
8 laukų sėjomainas. Visose 
apylinkėse dirba agrotech
nikai, kurie padeda valstie
čiams įvesti daugialaukes 
sėjomainas, supažindi n a 
juos su geresniais žemės 
tręšimo būdais.

Sunku buvo atkurti gy
vulininkystę, kuri buvo 
smarkiai sumažėjusi vokie
čių okupacijos išdavoje. Y- 
pač nukentėjo kiaulių ūkis: 
kiaulių, palyginti su 1940 
metais, 1944 metais liko tik 
20 nuoš. Gyvulininkystei at
kurti vyriausybė negailėjo 
lėšų ir 1947 metais raguo
čių skaičius apskrityje jau 
pasiekė prieškarinį lygį. 
Daug pastangų dedama gy
vulių produktyvumui ■ ir 
veislei pagerinti.

Didelį vaidmenį žemės ū- 
kio .atkūrime ir išvystyme 
vaidina MTS, kurių darbo 
apimtis kasmet didėja. Per 
trejus paskutinius metus 2 
apskrities MTS aptarnavo 
daugiau kaip 3,000 valstie
čių ūkių.

Žymų įnašą į žemės ūkio 
išvystymą padarė taip pat 
tarybiniai ūkiai. Obelių ta
rybinis ūkis davė valstie
čiams daug tonų veislinės 
sėklinės medžiagos, o Rokiš
kio tarybinio ūkio gyvulių 
ferma davė apskričiai de
šimtis veislinių karvių ir 
arklių.

I

Pramone
Apskrities vietinė pramo

nė pokariniais metais pasie
kė didelių laimėjimų. Jau 
atkurtos beveik visos vokie
čių sugriautos įmonės, ku
rios daugumoje pasiekė 
prieškarinį lygį. Žymiai pa
gerėjo gaminių kokybė, pa
didėjo produkcijos išleidi
mas, pakilo pramonės pajė
gumas. Tik per 1947 metus 
apskrityje buvo1 atidarytos 
3 avalynės įmonės, 4 dra
bužių dirbtuvės, 12 kalvių,

10 malūnų, aliejaus spau- 
dykla ir daug kitų.

Šiais metais bus atidary
ta daugiau kaip 30 įvairių 
įmonių ir dirbtuvių.

Apskrityje vyksta didelė 
statyba. Atstatomi gyvena
mieji namai, visuomeniniai 
pastatai, žemės ūkio trobe
siai, kurie buvo vokiečių su
griauti. Plytinės, kasmet 
duodančios vis daugiau pro
dukcijos, padeda šiai staty
bai. Šiemet apskrityje bus 
sukurtos dar 3 naujos ply
tinės.

Durpės apskrityje yra 
pagrindinė kuro rūšis. 1947 
m. čia buvo iškasta daugiau 
kaip 20,000 tonų aukštos: 
kokybės durpių. Dabar pra
dėta • apskrityje naudoti 
durpes ir dirvos patręšimui.

Buvusio fabrikanto Oska
ro Trejaus Juodupės vilno
nių audinių fabrikas “Ne
munas”, smarkiai vokiečių 
nuniokotas, pilnai atstaty
tas ir duoda produkciją. 
Fabrikas kas mėnesį virši
ja savo gamybinį planą. 
Fabrike dirba apie 300 žmo
nių. Nuo fabriko atkūrimo 
dienos jame paruošta dau
giau kaip 100 naujų darbi
ninkų.

Atgijo ir kultūrinis dir
bančiųjų gyvenimas. Fabri
ko vadovybė įsteigė klubą— 
skaityklą, biblioteką. Įsikū
rė choras, dramatinis rate
lis, iš apskrities centro at
važiuoja lektoriai.

Panemunėlio linų perdir
bimo fabrikas “Linas” po 
atstatymo dirba pilnu pajė
gumu ir duoda viršplaninę 
gamybą; gerai dirba žemės 
ūkio įrankių ir padargų 
fabrikas “Plūgas”, kurį po 
karo reikėjo naujai įrengti.

Sveikatos apsauga
Po karo 1941 metais ta

rybų valdžios sukurti Ka
majų ir Pandėlio gimdy
mo namai gulėjo griuvė
siuose, buvo taip pat sunai
kinti Onuškio, Panemunė
lio, Obelių, Kamajų vaisti
nės, Juodupės, Obelių, Ka
majų ambulatorijos. Išplėš
tas visas turtas iš Rokiškio 
apskrities ligoninės, polikli
nikos ir visų valsčių ambu
latorijų.

Tarybų valdžia atkūrė 
sugriautą sveikatos apsau
gos įštaigų tinklą. Šiuo me
tu apskritis turi gerą ligo
ninę, Kamajų ir Pandėlio 
gimdymo namus, kiekviena
me valsčiuje ambulatoriją, 
akušerijos punktą.

Kultūrinis gyvenimas
Smetonos laikais apskri

tyje. buvo tik viena gimna
zija su 600 mokinių, pro
gimnazijų visai nebuvo. Pa
staruoju metu apskrityje 
jau veikia 8 progimnazijos 
ir 6 gimnazijos, kuriose 
mokosi daugiau kaip 5,500 
vaikų, įkurta daugelis pra
džios mokyklų.

72 klubai — skaityklos ir 
10 viešųjų bibliotekų, su 
dešimtimis tūkstančių kny
gų įvairios literatūros neša 
šviesą į liaudies mases.

Prie “Tarybinio Rokiš
kio” redakcijos veikia lite
ratūrinis ratelis, kurio na
riai — jauni rašytojai ir 
poetai talpina laikraštyje 
savo kūrinius. Iš autorių 
žymesnieji yra, — Paulius 
Divonius, Vyt. Laurinaitis, 
B r. Simanavičius ir kt.

Rokiškio apskrities gyve
nimas vystosi, plečiasi ir ei
na nauju, šviesiu keliu.

Washington. — Šį pirma
dienį apskrities teismas 
šaukia tardyt mainierių va
dą Johną Lewisą, kodėl jis 
neliepia kasyklų streikie- 
riams grįžt darban.

VEIKALŲ KRITIKAMS
Detroito Lietuvių Radio 

Kliubas ir LDS 21-ma kuo
pa stato scenoje (vaidins) 
naują veikalą, dramą, “Gyve
nimo Bangos,” balandžio 
(April) 18 d., 1948, Lietuvių 
Svetainėje. Pradžia 4 vai. po 
pietų.

Šis veikalas yra sudarytas iš 
apysakos, t. y. sudramatizuo- 
ta apysaka "Gyvenimo Ban
gos.” Jį sutaisė-parašė ne ko
kis garsus asmuo, bet mažiu
kas vabalėlis — Mikas Detro- 
itietis. Pirmą sykį padariau 
bandymą sudramatizuot apy
saką.

Norėjau, kad tą veikalą, 
pirm negu pasirodys publikoj, 
paimtų Meno Centras, peržiū
rėtų, pasakytų ko trūksta, ar 
perdaug ir ar galima jį išleist 
vaidinimui ? Tačiau, mano 
senas draugas Meno Centro 
sekretorius L. J'Onikas nei laiš
ko man neparašė, pareikalau
damas, kad tą veikalą pasiųs
čiau Meno Centrui. Tai taip 
ii’ pasiliko iki šiam laikui.

Bet dabar mos jį suvaidin
sime Detroite. Nežinau kaip 
pavyks, kaip publika įvertins? 
Tūlas scenas mes dramatiza
vome ir per radiją.

Būtų labai malonu, kad 
draugai kritikai, kurie supran
ta veikalus ir turėdami laiko,

kad tą dieną atvažiuotų De- 
troitan, pamatytų vaidinimą ir 
pakritikuotų trūkumus, arba 
gal visai pasmerktų kaipo ne
tinkamą veikalą. Iš to man 
būtų gera pamoka ir būčiau 
draugams dėkingas.

O gal tasai veikalas būtų 
tinkamas Meno Sąjungai?

Mikas Detroitietis.

Easton, Pa.
MIRĖ FELIKSAS YUKNA

Mirė Feliksas Yukna, 53 
metų. Paliko nuliūdime žmo
na. Buvo seniau šilko indus
trijos darbininkas. Gimė Kau- 
nijoje, į Ameriką atvažiavo 
1911 metais. Per pastaruo
sius kelis metus dirbo Kriks 
(Krikščiuko) kepykloje.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Kliubo, ir sek
madienyje, 4 d. balandžio, 
dar buvo kliubo susirinkime. 
Buvo gerame ūpe. Grįžęs na
mo jautėsi gerai, bet naktį 
pasijuto blogai ir balandžio 6 
mirė.

Į šermenis ir laidotuves at
silankė daug žmonių, nes ve
lionis buvo gero būdo žmo
gus. Laidotuvėmis rūpinosi 
Jonas Ratinis. Velionis buvo 
pašarvotas Ratinio šermeninė
je, 2101 Northampton Street. 
Balandžio 8 d. velionis palai
dotas į Easton o kapus. Už
uojauta jo giminėms. J. K.
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! ELIZABETH, N. J. i
• i

! Prašome visų įsitėmyti, jog Progresyvis į
1 Kliubas rengia !

| VAKARĖLĮ
! Su gėrimais ir užkandžiais
Į - PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS I 
1 1 
į Įvyks šeštadienį, į
I BALANDŽIO 17 APRIL
fi

1 Bus naujai išdekoruotoje
Į Kliubo Salėje Į
į 408 Court St., Elizabeth, N. J. ■
j PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE
S |

• .Dienraštis Laisvė mums padeda visais reika-
! lais. Mes turime paremti jį šiuom sunkiu mo- 
į mentu. Atsilankykite skaitlingai į šį vakarėlį, 1 

j pasilinksminkite ir paremkite savo dienraštį. • 
.j,-m--------- ------„------„------„------„------ -- ---------- ------„---------------- -- ------ --- ------ m----- m----- m----- -- ----- m------ ■»------ a------ a,------ ai------ ai------ --- ------ ---------.-------,į

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laišniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
____ »

CHARLES J. ROMAN
' ’ (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<»►
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Nt Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pinti.—-Laisve ( Liberty Lith. Daily) ■< Antrad., Lai. 13, 1948
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Bridgewater, Mass Coal Centre, Pa
paaukoti.Kovo 31 d., Goddard ligo

ninėje, Brocktone mirė Jonas 
Kalvelis. Velionis buvo su
laukęs 60 metų. . Palaidotas 
balandžio 3 d., Pine Hill ka
pinėse, W. Bridgewater.

Šermenyse buvo labai daug 
žmonių ir daug gyvų gėlių 
vainikų. Prieš išlydint j ka
pus atsisveikinimo kalbą pa
sakė drg. Petras Bųdriūnas, o 
ant kapų George Shimaitis. Į 
kapus lydėjo virš ’40 automo
bilių. Nuoširdžiai velionio gi
minės ir draugai atidavė jam 
paskutinę pagarbą.

Nuo kapų palydovai buvo 
pakviesti į Lietuvių Piliečių 
Kliubą, kur buvo tinkamai 
priimti ir pavaišinti.

Velionis priklausė prie lie
tuvių darbininkiškų organiza
cijų ir visaip padėjo pažan
giųjų veiklai. Jis nuolatos 
ir gausiai aukavo tam judėji
mui. Buvo nuolatinis dienraš
čių Laisvės ir Vilnies skaity
tojas, šėrininkas ir dienraščio j 
Laisvės vaj įninkąs.
G. Shimaitis susirinkusių pa- ■ 
prašė paaukoti dienrščio pa- 
gelbai, kad. velionio darbus , 
gražiau pagerbus. Negerai, 
kad atsirado tokių, kurie au
koms prieštaravo.
skaitymas su velionio nusista- «iu. ar teise vart°ti, ,virtu^ v‘?ur- 
tymu. Į mirusius reikia su pa-

bet nereikia prieštarauti.
K. čereškienė išv Montello 

parinko aukų, tarpe tų, kurie 
norėjo tam tikslui
Drg. St. Kirslis ir K. Peslis 
apsiėmė parašyti apie velionio 
gyvenimą plačiau ir paskelbti 
aukavusių vardus.

Turiu priminti, kada velio-, 
nis buvo ligoninėje, sunkiai 
sirgo, tai pas jį buvo atėjęs 
lietuvių kunigas su sakramen
tais,. bet velionis buvęs kieto 
laisvo nusistatymo, tai atsisa
kė nuo kunigo, “patarnavimų” 
patariant jam nesikišti į kitų 
reikalus.

Velionis paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną, brolius ir 
seseris, daug giminių ir drau
gų, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. Gaila netekus ge
ro ir nuoširdaus draugo, nuo
latinio dienraščio Laisvės pla
tintojo ir demokratijos mylė
tojo! Ilsėkis, drauge, am
žinai, o mes dirbsime tavo nu
mylėtam tikslui.

G. Shimaitis.

SLA 95 kuopoje nariai bal
savo
tinio nusistatymo kandidatus į 
SLA Pildomąją Tarybą'.

didžiumoje už demokra-

Pildomąją T a ry b ą'.
Balsavimo Pasekmės
prezidento vietą: W. F. 

Laukaitis gavo balsų 4, Ku
bilius—10.

T vice-prezidento: Dargis— 
4, ž e bris—10.

Sekretorius: Vinikas
Mąsytė—8.

Iždininko: Gugis—2, Ma
žių kna—12.

Iždo globėjų: Maceina—4, 
Mikužiūtė—2, J. Mjliauskas— 
12, Devenienė—2‘, Arlauskas— 
2.

Daktaro kvotėjo: Dr. Bie- 
zis—6, Pilka—2, šliupaitė —

Kaip matote, tai demokra
tinio nusistatymo kandidatai 
gavo daug daugiau balsų, 
kaip tie, kurie dabar SLA or
ganizacijoje viešpatauja. K.

Washingtori. —. Tvirtina
ma, kad kongresas vėl įves 

La proga j vers^jn„ Rai4uomelign gnu- 
mą.

REIKALAVIMAI
Los Angeles mieste ar priemies- 

• Tai nesi-i tyje reikalingas kambarys su val

amžiui-vyrui, pas tokio pat amžiaus 
ar -senyvą šeimą. Dėl mokesties su- 

garba atsinešti, jeigu kas ne- sitarsime ant vietos ar laišku. Pra
šau rašyti: K. J. P., Route 12, 
Box 229-B, Phoenix, Arizona.

(86-88)
nori jų idėjos laikraščiams 
aukauti, tai gali to nedaryti,'

SENATO GRUPĖ SIŪLO 
PANAIKINT JUNGT.

TAUTŲ ČARTERĮ
Washington. — Republi- 

konas senatorius Homer 
Ferguson ir 16’kitų repub- 
likonų senatorių ragina pa
naikint dabartinę Jungt. 
Tautų konstituciją ir pa
keist Jungtines Tautas į ka
rinę santarvę prieš Sovietų 
Sąjungą.

■’f'-;"
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Vienas iš jo šapos streikieriu jam atsiuntė.
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CLEVELANDO ŽINIOS
*" I

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasiu Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie, dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, 
dabar, užsisakykite abi kartu, 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug 
gaus sielą žavėjančių eilių, 
kurios turėtų būti 
žmogaus namuose.

• Užsisakydami adresuokite:

427 Lorimer St.,

užsisakykite
prisiųsdami-

giliai žmo- 
Tai knygos, 

kiekvieno kultūriško

Brooklyn d, N. Y.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

V, *

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs’reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui ,
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Hotne,
INC.354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatves nuo Armory
LIETUVIS LAISNlUOTAS GRABORIUS

• Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdckortiota šermenų koplyčia, kut šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą, savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas'niekad nemiega.

•*

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžčs 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenute ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ........................ .......
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ............................... ........
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalininką 
lapelių prie bažnyčios. Knygute su 

paveikslais.................................................... ..
Duktė Marių, graži apysaka ..... ....... .
Duktė Gyvena Pūstyneje—ir apie du 

brolius ........................... ................;....
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............ ................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio aNusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ,........................  .....
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1............................. .'
Kabalas, laimes rodykle, su Saliamono 

nosia .....................................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ................... ............. .
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ... .1.................... .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ...............
Paparčio Žiedas,' kur jį gali atrasti, ir 

vipką paskui žinoti ....................... .
Patarimai Vyrams ir ..Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ....................... ...................;.....

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugima Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikapnga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa- 

. veiks). įrankių kankinimo ......... .
Ragana, grąži apysaka .... .................;>....
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rąsi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ......................... ........ ..

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas (.. ...................... .
Trys Užkeiktos Karalaitės ............... .
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ............................................. .
Stebūkiingas Veidrodis, apysaka 
Savizrolas, juokų ir funių knyga au 
paveiks............................................. .
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

} M.75c,
Saulės Ritulys,4su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygute, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ....,.................................

Laiškams popiera, rašyti | Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tni. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuox rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ......... ........
Dvi uncijos ................................... .

ŽOLDS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ...............................
N«rvų pastiprintojas ..... .............. . ........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio .augimo ...... —
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...;..............  75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ............................................... .......
Vidurių valytojas ..J,...„......,.r,..,.r:...... .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..............
Nuo šlapligėą diąbętų ...... ........
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymąi ..........   I
Nuo užsisenėjupio nosies ir galvos ka

taro (hayfeVer) .....................-..... .
r ■ - < — ......................
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo iieiuaiupaus nyopų .... ,.f..... .
Nuo surtikusįo pilvo (heartburn) 
Nuo 
Plaukų touikap, augina plapku9>. 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo .... .'...........................-............ 60c

^Norintieji įsigyti- bile vieną iš virš minėtų 
knygų ar žolių, rašykite į t

M. ŽUKAITIS.
834 Deuu St., Si>encerport, N. Y.

(adv.)

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi. ...............
Žydas, įdomūs skaitymai ......

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

35c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c
85c
60c
60c
60c
60c

. 60c 
60c 

. 60c 

. 85c 

. 85c 
:. 75c 
$1.25

$1.25 
Palangos Trajanka 76 c, didesni pakeliai po

Pailių ................................................. 85c
vandeninčs ir širdies ligą —~ 60c 
neinalopaus kvapo  ............ —. 85c

' • 1 " • ) ------  85c
veneriškų ligų ......................-....... $1.25

Lošimas Akrone
Mūsų artimieji A krono 

draugai užkvietė mūsų meni
ninkus išmoktuosius veikalus 
sulošti Akrone. Lošėjai pasi
žadėjo akronigčių prašymą 
išpildyti gegužės 2-rą* dieną. 
Visi lošėjai važiuos į Akroną. 
Nėra abejonės, kad 
cleVelandiečių norės 
ti antru kartu -tuos
veikalus perstatant, ir jie imi
nėtoj dienoj nuvažiuos į Akro-

Temykite vėlesnius pra- 
apie svetainę ir lai-

nemažai 
pamaty- 
■gražius

na. 
nešimus 
ką.

Dienos Paminėjimas
Moterų
surengia

Motinų
Vietinis Moterų Kliubas 

kas metai surengia žymius 
Motinų Dienos parpinpjimus. 
Pereitais metais joms progra- 

Moterų 
pro- 
susi- 
LDS

rną pildė Detroito 
Choras, šiais metais jų 
grame dalyvaus nesenai 
organizavęs didžiumoj iš 
jaunuolių Lyros Choras,
gi dainuos ir Moterų Mišrus 
Choras ir visi vietiniai solis
tai, kaip tai: J. Krasnickas, 
E. Stefanko, A. Devetzko ir 
Hegedorn. Reiškia, progra
mą vėl turėsime didelę ir gra
žią. Įvyks gegužės 9 dieną, 
Sachsenheim svet., 1406 E. 
5'5th St., 5-ta vai. vakare.

Parašai del H. A. Wallace 
^iomis dienomis Clevclan-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
15 d. balandžio, 735 Fairmount 
Ave., 8 y. v. Draugės dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių. — Helen 
Mathes, sekr. (87-88)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

baland. 14 d., 7:30 v, v., 103 Green 
St. Draugai, dalyvaukite, susirinki
me, turime svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar nepasimokčjote duokles 
už šiuos metus, pasimokčkite, nes 
matėte spaudoj, kad šių metų kny
ga jau ruošiama. Taipgi atsiveskite 
ir naujų- narių. — F. Rašt. (87-88)

ELIZABETH, N. J.
Progresyviš Klubas rengia vaka

rėlį paramai dienraščio Laisvės; 
įvyks balandžio 17 d„ ' 408 Court 
St., 8 v. v. Bus gera muzika šo
kiams ir turės užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti šiame parengi
me ir paremti dienraštį Laisvę.

(86-88)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių L _grupių ir pavienių.' 

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 

:sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu .'tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKfeS

padarau

krajavus 
su ame-

JONAS
512 Maribn St., Brooklyn

Kampas Uroadway ir, Stone Ave., prie 
Chauncey St. i BroathVay Line.

Tel. GLenmore 5-6191

de plačiu baru renkami para
šai dėl Henry A. Wallace ir 
Glen Taylor. Nuo to darbo 
neatsilieka ii- lietuviai. Turė
dami laiko ir norėdami tame 
reikale pasidarbuoti, kreipki
tės į Wallace for President 
raštinę, 3751 Prospect Ave., 
arba pas J. žebrį, 1439 Coit 
Rd. Telefonas M. U. 8300. 
Ten gausite tam tikras parašų 
rinkimo' blankas ir pilnas ta
me reikale informacijas. Ne- 
atidėliokite, nes laiko jau ne- 
perdaugiausia liko.

Sąryšio Susirinkimas
Susidėjus koletai svarbių 

reikalų. būtinai reikalinga 
turėti Draugijų- .Sąryšio susi
rinkimą. Susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d. pirmadienio 
vakare), LDS Kliube, 8 vai. 
vakare. Visi Draugijų Sąryšio 
delegatai kviečiami dalyvauti.

Sovietai vėl žymiai 
Nupigino Produktus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė numušė' kainas į- 
vairiems dirbiniams 10 iki 
20 nuošimčių. Tuo būdu dar 
pakilo tikroji alga darbi
ninkų, raštinių tarnautojų 
ir valstiečių, nes jie už tas 
pačias algas-pajamas galės 
daugiau reikmenų pirkti, 
sako Sovietų ministrų tary
ba įsakyme dėl dirbinių nu- 
piginimo.

10 nuošimčių tapo, be kit
ko, nupiginti automobiliai, 
siuvamosios mašinos, radijo 
imtuvai, fotografiniai apa
ratai, -papirosai ir cigarai, 
veido gražylai moterims, 
žiūronai; o 20 nuošimčių 
numušta kaina vitaminams, 
dviračiams, saldiesiems gė
rimams/ taip pat vynui, a- 

! lui ir kitiems alkoholiniams 
: gėrimams. i

O pernai, pertvarkant 
i-----------------------------------

| Bridgeport, Conn.
SVARBIOS PRAKALBOS
Sekmadienį, balandžio 25 

d., 7 vai. vakare,. Lietuvių 
Jaunų y.vrų Svetainėje, 407 
Lafayette St., atsibus svarbios 
prakalbos. Kalbės D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyno .

Jis sakys kalbą bėgamais 
svarbįais klausimais, kaip tai: 
Kodėl Amerikos žmonėms rei
kia organizuoti trečioji parti
ja, kad išvengus nedarbo ir 
karo? Kodėl reakcininkai pra
laimi Chinijoje ir Europoje 
nepaisant Amerikos pagalbos? 
Kodėl darbo liaudis laimės, o 
senas kapitalistinis pasaulis 
pralaimės ?

Jis aiškins dabartinę Lietu
vos padėti ir kitus svarbius 
reikalus. Įžanga veltui. Da
lyvaukite skaitlingai. J. J. M.

rublio vertę gruodžio 16 ČL, 
Sovietų vyriausybė žymiai 
nupigino valgius, audeklus 
ir daugelį kitų pramonės 
gaminių.

London. — Trejų, metų 
sukaktyje nuo prez. Roose- 
velto mirties čia tapo ati
dengtas jam žalvario pa
minklas — statula 11 pėdų 
aukščio.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėją ' 

!' 1 . ? Sekmadienį

LIEPOS I JULY
J: klaščiaus

Clinton Park e
Betts & Maspeth Avės. ;! 

i; Maspeth, L. L, N. Y. /

•Ją ėją «Ją ąjrąją «Ją (J1**!1* <J< $J»^•^•ąjMjąąJą^ą

I
J. J. Kaškiaučius, M. tD.|

580 Summer Avenue, T
Newark 4, N. J. r

HUmboldt 2-7964 f
*44 aSa J. VW’1 ’F •

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

\ . Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
' Brooklyn 11, N. Y.

I ► v d'

; Tel. EVergreen 8-9770

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

yisose dalyse miesto.
,, , Tel. ^Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat; Jr 
411 Grand Sį. * 
Brooklyn, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius'*

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

- r,-.—— .~-r — _-_i i į.. jį ■■ wi ■r,r

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų a Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip’■namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom, kainom.
, r- /M • > • J '

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT
< Steven Augustine & Frank Sanko
į SAVININKAI,

5. PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių Valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. ĖVergreen 4-9612

jjGjtj7jm\Aą>»\‘uūajJoaMUmJuiJxAjji-..u\nukaaiiL^L..ūtiLLū.uLticijLutJ.uQuujLiJimrrtt?im.

■ . n:, • •. a ’ v.— ’■ "-r— :---------------n* : :
I' ~ I <

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS kabaretas •

(‘ < I
Kas nori gražiaaį laiką praleisti, pasilinksmihti ir pasišokti, užeina j 

; pas “Green Star fear and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti, i 
i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i

; Geriausias Alus Brooklyne ;

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
) . . "5 ■ *

>. . i
i 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. i
: (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 j

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 13, 1948
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NohYoil(PzW//a7liiiov Kels Ar Nekels Ferą? Išvyko į Wilkes Barre

“Be Jų Negalėtume 
Gyventi”

Didlaivis Washington iš
plaukė į Anglijos ir Franci jos 
uostus kupinas keleivių, 1,131 • v v -» įsveze.

Dalis šių keleivių* išvyko su 
reikalu. Didžiumoje, čia ra
dosi vykstantieji atostogų Eu
ropon po “persidirbimo” ir 
nuovargio Floridos, Kubos, 
Bahamų ir kitūose žiemos re- 
zortuose. Tai tie žmonės, be 
kurių, kaip sako tūli darbi
ninkų žeminimo, o nędirban- 

aukštinimo patrijotai, 
negalėtume gyventi.”

ciųjų*
“mes
Prieš Rusiją, sako jie, Ameri
ka turi kariauti dėl to, kad 
ten visi dirba. Ten, sako jie, 
nebėra laisvės turėti vieną iš
tisą viso amžiaus vakaciją ki
to žmogaus darbu ir uždarbiu.

Miesto parkuose pražydo 
baltosios magnolijos, forsythi- 
jos ir dogwood.

Plėšikas Juokavo iš 
Pravažiuojančios 
Policijos

Jaunas, šviesiaplaukis 
ras, atėjęs apiplėšti vaistinę, 
•373 New Lots Ave., Brookly- 
ne, smagiai nusijuokė išgirdęs 
pravažiuojančią pro krautuvę 
policiją. Išsiimdamas iš kasos 
$70. jisai pasakęs: “Jie greiti 
apsisuka, ąr ne?”

Menama, jog jis taip drą-į 
šiai jautėsi dėl to, jog žinojo, 
kur policija važiuoja, 
ma, kad tai tas pats 
minutėmis anksčiau 
kitą krautuvę, 1,800 
St.

PRIS1PAŽINĘS
ŽMOGŽUDŽIU

vy-

Spėja- 
keliomis 
apiplėšė 
Church

Julio Ramirez Perez, 32 
metų, prisipažino nužudęs 
Mrs. Vera Lotito, kaip skel
bia distrikto prokuroro rašti- 

• nė. Nužudęs ją jai užtikus 
jį apvagiant apartmentą. Jis 
ją subadęs šriubasukiu, o pri
baigęs smaugimu. Jinai* bu
vo nužudyta kovo 30 d.

Jį kaltina, kad jis ją prie
vartavęs, bet jis nuo to ginasi.

Kaltinamasis jau pirmiau 
buvęs teistas už žalojimą jau
nuolių. šį kffrtą jį areštavo 
balandžio 2-rą, bandant užsta
tyti Mrs. Lotito ploščių.

NE JUOKIA PAŽPNTIS

Susitikusi aludėje vyriškį, 
kurį policija įtafė kaltu ir 
areštavo už apiplėšimą, Sher
ry* Fitzpatrick, 20 metų, buvo 
areštuota ir įtarta kartu su 
tuo vyriškiu. Tik po išsiaiš
kinimo, jog jinai apiplėšimo 
laiku, buvo toli nuo tos vie
tos, ją paliuosavo.

Michael Hardi, 32 metų, ne
regįs, atsiekė New Yorko vi
durinei mokyklai prilygstamo 
mokslo laipsnį. Jis dirba ci
garų parduotuvėje 
o mokėsi dienomis.

Svarbi Drama, Įspūdingai 
Suvaidinta

veiksmų 
Pergalė (sutrumpinta 
7 veiksmų veikalo).

vaizduoja Lietuvos 
išgyvenimus nacių

Kartais tūli 
žmonės net išsitardavo, 

kažin ar 
beįvertintų

Ji mėgstanti'tik juok-

ten nebuvę su pažiū- 
dramą pirm jos p£- 

TaČiau ją pama-

žmonės
Tą liū-

padėkos
Tas

Balandžio 11-tos popietį 
brooklyniškis Lietuvių Liau
dies Teatras statė scenoje B. 
Dauguviečio penkių 
drama 
versija 
Drama 
žmonių
okupacijos laikais. «

Daug metų nebuvome matę 
mūsų scenoje einamojo laiko
tarpio dramos, 
mūsų
kad mūsų publika 
besuprastų, ar 
dramą, 
tis.

Kaip 
romis į 
matymo,
čius praėjusį sekmadienį, La
bor Lyceume, mūsų 
verkė ir mėgo verkti, 
dijo jos jautrus
reiškimas vaidintojams, 
girdėjosi kiekviename susibū- 
rusiame draugų ratelyje po 
vaidinimo.

Kad drama mums patiko, 
buvo keli,faktoriai: perstato
mas svarbus ir sunkiausis lie- 
tuvių tautos išgyvenimų 
mentas; žiūrovai žino, 
vaizduojama tikrovė,
baisių metų eigoje pasikarto-1 
jusi po visą 
pus kartus, 
suvaidinta 
matiškai.

mo- 
kad 

tre j ų

Lietuvą d auger i o- 
šimtuose vietų; 

tikroviiškai, dra-

analizuoti
ar

Apie Stoughtonietį 
Povilą Jatulį

Majoras O’Dwyer sugrįžo 
iš savo atostogų Kalifornijoje. 
Pas savo brolį ūkininką majo
ras ramiai pabuvojęs ir pa
silsėjęs.

valinę pamoką,' verčia pagal
voti — blogdarybė, ėjimas 
prieš progresą, . bandymas jį 
pasmaugti persekiojimais, 
kankinimais ir žudymais žmo
nių negalimas, nevyksta ir 
neapsimoka.

. Rūpestingai, galingai suvai
dinta drama tą pamoką per
statė Įmatomai, suprantamai 
ir atmintinai. Už tai mes dė
kingi jį suvaidinusiems, prie 
jo dirbusiems.

Vaidino (kaip programoje 
sužymėti) : Rokas, pasiturįs 
ūkininkas—>NN; Benls, jo.vy
resnysis. sūnus — N. Pakalniš
kis; Leonas, jaunesnysis sū
nus—.P. Venta; Palmira, išle- 
pėlė TJenio žmona—L. Kava
liauskaitė; Karusė, Roko se
suo, Leono augintoja—N. Buk- 
nienė; Jokubauskas, fašistinis 
viršaites — J. Juška; Petras 
Vozbutas, naujakurys, parti
zanas—P. Grabauskas; Marė, 
jo žmona—H. Bručas; Klemas 
Gaputis, naujakurys — J. Ru- 
šinskas; Magdė, jo žmona— 
Aid. Aleknienė; Brigita, jų 

, duktė—Leono sužadėtinė—H. 
Feiferienė: Paulina, Brigitos 
draugė—N. Ventienė; Jurgis, 
piemuo-—Alb. Augulis; Engei 
— hitlerinės ąrmijoę majoras 
—B. A.; šram, SS oberleite- 

i nantas—Pov. Alekna; Tonat, 
obervachmeisteris žandaras —

Mass., gyvena 
Jatulis, vaistinin- 

visuomenininkas ir Lais- 
Dr. 
sū-

Stoughton, 
Povilas A. 
kas, 
vės bendradarbis. Dabai’
Bernard Jatulis (Povilo 
nūs) rašo R. Mizarai:

“Kaipo senam Povilo drau
gui, pranešu tamstai, kdd jį 
ištiko nelaime. Kovo men. 13 
d. jis rimtai susirgų širdies li
ga (turi coronary thrombo
sis) . . . Tačiau yra vilties, 
kad jis pasveiks, nes atsparą 
turi tvirtą ...”

Povilas Jatulis sunkiai, per 
metų metus, ilgas valandas 
dirbo savo vaistinėje, o tai ir 
atsiliepė į jo sveikatą. Ims 
keletą savaičių, kol išsveiks.

Be to, Jatulis parduoda sa
vo vaistinę ir žada apsigyven
ti farmoje. Gyvendamas ten, 
jis nepamirš bendradarbiauti 
mūsų spaudoje.

Mes linkime Povilui Jatuliui 
pasekmingai pasveikti.

čiu dabar bus fėro klausimas. 
G u b. Dewey ant jo paliko at
sakomybę fėro kėlimo klau
simu. Stambiojo' nejudomo 
turto savininkai spaudžia fė- 
rą kelti, kad patys pasiliuo- 
suotų nuo mokėjimo 
reikalams, 
ganizacijos, 
Peras liktųsi 
dabar yra.

nu’ėst o 
Vartotojai, jų or- 
reikalauja, kad 

po 5 centus, kaip

.Fėro klausimas būsiąs 
sperondžiamas šio menesio 
27-tą. Norintiems išlaikyti 5 
centų ferą laikas pasakyti 
majorui savo mintį dabar.

Pranas Bu/.ūnas, brooklynie- 
tis, pranešė, kad serga Katri
na Ražanskienė. Ji turi cur 
krinę ligą. Kovo 20-tą jinai 
pasidavė į Greenpoint ligoni
nę, numeris 2-B. Kovo 25-tą 
jai nupiovė koją. Ji vis dar 
silpna. Pageidaujama, 1 kad 
draugai aplankytų. Lankymo 
valandos trečiadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 4 po 
tų.

Pranas Buzūnas labai 
gailestauja savo draugės 
jos sunkaus likimo, 
gražioje santaikoje 
nuo 1942 metų, 
kad Katrina kuo 
atgautų sveikatą .

pie

Margaret Narbut jau pora 
savaičių gyvena Wilkes Bar
re, Pa. Praėjusį sekmadienį 
buvo atvykusi p a m a t y t i 
Brooklyne suvaidintą Pergalę, 
o po to žadėjo vėl grįžti į 
Wilkes Barre neribotam lai
kui, pas dukterį. Duktė pa
staruoju laiku nesveikavo.

Linkime sėkmingai nugalė- 
į ii sunkumus ir sugrįžti pas 
I mus. Draugė. Narbutienė yra 

, niekad ne- 
i atsisako padirbėti bankietų ir 
■ kitų pramogų gaspadinystėje.
į Klubietė.

ap- i darbšti klubietė, dėl1 ------
Jiedu

gyvena
Jis rūpinasi,

greičiausia

Telefonas iš Hartfordo 
Apie Komediją 
“Ponas Amerikonas”

Praėjusį sekmadienį Hart
fordo Laisvės Choras statė ko
mediją “Ponas Amerikonas.” 
O pirmadienio rytą Ona Vi- 
sockienė telefonu skambino

Amerikos Darbo Federaci
jos viršenybė New Yorko vals
tijoje paskelbė specialę kam
paniją informuoti savo du 
miliopus narių, kad jie bal
suotų prieš visus tuos, kurie 
balsavo už Taft-Ilartley įsta
tymą.

Automobiliui atsimušus į 
tuščią gatvekarį, Bronxe, už
simušė Leonard Dickstein ir 
Sandra Jaffe, abu 19-kos me
tų amžiaus.

William J. Schneider, 18 
metų, susižeidė dviem maši
noms susidūrus Long Island 
City.

Theodore R. Long, 45 me
tu, newyorkietis, rastas miręs 
nuo britvos pjūvių. Menama, 
kad pats nusižudęs.

Nesiimsiu
lo, atskirų veiksmų 
lų* Tą atliks, jeigu matys I Byronas; 
reikalą, mūsų menininkai, ati
tinkamame skyriuje. žodžiu 
kitu apsklembiant veikalą ir 
jo perstatymą galima pasaky
ti tiek :

Veikaįas teikia svarbią mo-

S. Nevinskas; Fenske, Engebo, komedijos autoriui (Mizarai), 
šoferis,

veika-.; Raudonarmietis—<P.
vaidy-

žandaras — V. P.;
Poli- ; 

cijantai—Al Nevinskas ir J. Į 
Kaimo jaunimas:! 

IT. Feiferienė, N. Ventienė, j 
Ęlenora ir Lilija Briedytės, T. 
Navikas, Al žvirblis, P. Venta, 
Alb. Augulis. Režisūra —- ko
lektyvinė, pačių aktorių; Suf- 
liorius—V. Senkevičius. Rep.

Dienraščio Vilnies Suvažia
vimui Sveikinimai

Gegužės pradžioje įvyks 
Chicagos^ lietuvių dienraščio 
Vilnies šėrininkų suvažiavi
mas . Kaip visuomet, taip ir 
šiemet Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai ruošiasi suvažiavimą 
gražiai pasveikinti, pasiųsda
mi dienraščiui finansinės pa
ramos. Brūklyniečiai nepa
miršta, kaip kasmet Chicagos 
pažangieji lietuviai nuošir
džiai pasveikina dienraščio 
Laisvės suvažiavimą.

Laike puikiai pavykusio 
veikalo “Pergalės” vaidinimo 
pereitą sekmadienį per mane 
sveikino Vilnies suvažiavimą 
sekami:

Su penkiais doleriais aukų : 
Mrs. Kaškiaučienė, M. Liepa 
ir East New Yorko LDS 13 
kuopa.

Su trimis doleriais J. Ste
ponaitis. Su dviem doleriais: 
B. Zaruba, Walter Žukas, K. 
Depsas, Bondžinskaitė,' V. 
Bunkus ir J. Semėnas. -

Su vienu doleriu aukų: J.
naktimis, ] Litvinskas ,V. Kazlauskas, T. 

Lisajus, E. Budrionienė, J.

įjįjCTBH.... .

Dramatiška scena'iš “Naked City,” Mark Hellinger’io 
paskutinės filmos pirm jo mirties. Rodoma Capitol 

•Teatre, ant New York Broadway.

P. Tumelis,
T. Valungevičius,

J. žemaitis, V.
Cedronai, Ona

Juodeikis, 
Skubliskas, 
N. Katinas, 
Karlonas,
Jakštienė, A. Navikas, J. Ber
notas, J. Purvėnas, J. Kalvai
tis, Agota Bukšnienė, M. Krei
vėnienė, M. Sprainienė, T. 
Vezdžiūnienė, M. Misevičienė, 
J. Sadauskienė, B. Briedienė, 
Amelia Burba, Ona Čepulienė, 
A. Gabrėnas, J. Kruminas, G. 
Kazakevičius, Adelė . Kala- 
kauskas, D. Mažylis, J. K. 
Alvinas, A. Briedis, Margaret 
Nargilas, P. Krunglys, A5 Da- 
gis, J. Kauliniai, P. Babars- 
kas, A. Giedra, V. Barštis, V. 
Danilevičius, M. Siman, Elz
bieta Pempytė, Marie Mede- 
sha, K. Barnath., S. Vaitkus, J. 
Vinikaitis, J. Kupčinskas, K. 
Balčiūnas, J. Chepinskas, A. 
Andriuškevičienė, J. Dobrow, 
P. Baltrėnas, T. Kudatsky, T. 
Repšys, J. Pranaitis, J. Pata
šius, Skirmontas, J. Aleksai- 
tis, Z. Giedraitienė, J. Lau
kaitis, R. Laukaitienė, J. Kli
mas, F. Dūlis. *

Viso pasidaro $96.00.
Prašome dar neprisidėjusius 

su, pasveikinimu atsiliepti. Ga
lite maukas priduoti Laisvės ad
ministracijai, arba šiaip ku
riam veikėjui.

Širdingai • dėkui tiems, kurie 
jau aukojote šiam gražiam 
reikalui. ’ A. Bimba.

Bronxe buvo pasigesta dvie
jų .3 metų amžiaus vaikų. Per 
tris valandas jų ieškojo. Tik 
atėjus pietų laikui juos atra
do prie mokyklos, laukiančių 
išeinančios iš mokyklos vieno 
vyresnės sesutės.''

Long Island College of 
Medicine gavo $25,000 iš Na
tional Cancer Institute moky
mui, kaip saugotis vėžio ligos 
ir prižiūrėti tos ligos ištiktus.

kad pastatymas pavyko šimtu 
nuošimčių gerai ir kad akto- 
riai-mėgėjai nutarę
Mizarą, kad jis rašytų 
sceninį veikalą.”

— 11 a r t f o r d i e č i a i,—sake 
Visockienė, 
kviesti šiai 
dinti net į 
Waterbury j 
Bridgeporte

raginti
kitą

Ona
už-yrd

suvai-
vietas.:
Haven,

— jau 
komedijai 
keturias

New
ir M an ch estery j.

Brooklyno Aido Choras šią 
komediją taipgi mokosi ir pa
statys ją gegužės 2 d. Labor 
Lyceum salėje.

Steugdamasis neužgauti ant 
kelio žaidusius du berniukus, 
vairuotojas auto trailerio stai
ga suktelėjo savo mašiną. 
Traileris pavirto ir. buvo už
tveręs įvažiavimą į Kent Avė., 
netoli Grand St., Brooklyne.

Long Island College Hospi
tal išleido vaistams formulų 
ran k ved į su metriškomis mie- 
romis (gramais). Menama, 
kad tai pirma ligoninė pada
riusi tokią pakaitą.

SUSIRINKIMAI .
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks balandžio 15 d., 419
Lorimer St. Pasiruošimas gegužinei 
ir Motinų Dienai. Prašome visas na
res atvykti. Kviečiame ir ne nares. 
— Vadyba. (87-88)

Maureen O’Hara kome
dijoje ’’Sitting Pretty,” 

paskutinę savaitę rodo
moje Roxy Teatre, New 

Yorke.

Į Rašome Receptus i 
į'Darome ir Pritaikome Akinius

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 kambarių rakandai. 

Kas pirks tuos rakandus, galės ir 
tuos 4 kambarius randavoti. Pigiai 
parsiduoda. Galima matyti kasdien 
nu 3 vai. dieną iki 8 v. v. Ant vir
šutinių lubų, po kairei. A. Litvaitis, 
444 Metropolitan Ave., Brooklyn,

Moksllhiai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas %
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių- 
gražus pasirinkimas.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
I 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS
»

B. S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
I OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Pater Kapislcas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

/
Tel. EVergreen 4-8174

Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. Į
| TONY’S

UP-TO-DATE i
5 223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. BARBERSHOP
Valandos: di,:nom.

į į 6—8 vakarais ?
į Ir Pagal Pasitarimais. ?

ANTANAS LEIMONAS
? Savininkas |

1 306 UNION AVENUE §
įį Telefonas EVergreen 4-0203 > GERAI PATYRĘ BARBERIAI 8

$_________ _ ________ _ _v

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
t. _____ —u— <

<3X7*

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm

• American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

Daimontinlai

Now m the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matching pencil 
The demand will be great . . so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17-50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

i

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 13, 1948




