
Dailės parodoje.
Gerai pasimokėme.
Paprastas žmogus apie 

kūrybą.
Jeigu man reikėtų pasirink-
Garbė ir kreditas. [ti!

Rašo A. BIMBA

Keletas mūsų brooklyniečių 
Velykų popietį praleidome 
Kultūriniame Centre. Mane 
ten šį sykį nuvedė du norai: 
išgirsti dailininką Ad Rein
hardt ir rimčiau susipažinti su 
dailės paroda. Klaidos nepa
dariau. Visas popietis buvo 
praleistas gražiai ir naudin
gai.

Dailininkas Reinhardtas ne
davė mums prelekcijos. Jis pa
sakė: Jūs klauskite manęs, o 
aš jums atsakinėsiu. Ir klau
simų buvo daug ir įvairių.

Bent jau man daug aiškiau 
pasidarė, kokios yra, pavyz
džiui, vaizduojamojo meno 
rūšys. Jos yra net trys: ab
straktiška, realistiška ir sure- 
alistiška.

Dabar geriau jas suprasi
me. Ypatingai buvo apsistota 
tie.4 abstrakčiąja rūšimi. Ge
rinusį šios rūšies tapybos pa
vyzdį davė paties Roinhardto 

t piešinys. Visi bandėme jį su
prasti, bet niekas nesuprato
me. Kaip tu suprasi, kad 

1 nėra kas suprasti? Jokios 
idėjos, jokios tikrovės jis ne
vaizduoja. Pats autorius sa
ko: Nė neieškokite idėjos, nes 
čia jokios nėra. Tai tik spal
vos ir linijos, ir jų suderini
mas !

Bet ne i tai krisluose gilin
tis. Apie vaizduojamojo me
no rūšis ir kryptis reikėtų kur 
nors plačiau pasikalbėti.

Man rūpėjo tik kai ką apie 
pačią parodą prisiminti.

Kaipgi, pavyzdžiui, papras
tas žmogus, nestudijavęs 
pybos technikos, sprendžia 
ba vertina kūrinį, piešinį ?

Pirmiausia, kaip kūrinys
rodo jo akiai. Paskui: kaip 
jis veikia jo jausmus. Kūri
nio technišką apdirbimą pa
lieka jis specialistams vertin
ti.

ta-
ar-

ai

Bandžiau apsistoti ties kiek
vieno dailininko kūryba. Ne
buvo laiko geriau susipažinti 
su rankdarbiais, kurių paro
doje randasi gana daug. To
dėl kalbu tiktai apie tapybą.

Kiekvienas tapytojas turi 
po keletą’kūrinių. Kurio iš 

# jų kūryba geriausia? Aš bi
jau, kad kiekvienas iš mūsų 
pasirinktumėme skirtingą ta
pytoją. Vienam geriau pa
tinka vieno kūriniai, kitam ki-_ 
to.

Tiek* pasakysiu, kad paro
da stebėtinai turtinga. Aną 
dieną New Yorke buvo Labor 
Rarty suruošta vaizduojamojo 
meno paroda. Buvau ją pa
matyti. Mūsų paroda daug 
turtingesnė!

Kaip kad rašytojui ne vi
sada pavyksta lygiai gerą 
straipsnį arba knygą parašy
ti, taip dailininkui - tąpytojui 
ne visada pasiseka sukurti to
kį pat gerą kūrinį. Taip ir šio
je parodoje. Kiekvienas iš jų 
turi po geriausį ir po pras- 
čiausį. ★ ★ ★

Štai kurie kūriniai man ge
riausia patinka:

Olga B. Matuck, fifadelfie- 
Moteriskė.” Labai pui- 

ir kiti kūriniai, bet 
geriausia patinka. 
Rauduvienės, pittsto- 
“Anthracite Sculp-

tęs, 
kūs jos 
šis man

Lucy
nietės,
ture.”

Natalijos Jasiuky n a i t ė s
“Vaisiai ir Gėlės.°

Anna E. Warnas “My Mo
ther” (litograph).

A. Gilmano “Kaunas,”
ChicagieČio M o c kapetrio 

' “Futurity.”
(Tąsa 5~mfc pust).
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SENATORIAI PLANUOJA ĮBRUKTI 
SAVARANKIŠKĄ TAUTU GRUPĘ Į 
JUNGTINIU TAUTĘ ORGANIZACIJA
Eilė Republikonu ir Demokratų Senatorių Perša Sudaryt 
Savistovią Atlanto Kraštų Sąjungą Jungtinėse Tautose

WASHINGTON. — Di
doka dalis republikonų ir 
demokratų senatorių žada 
bandyt pakeist Jungtinių 
Tautų organizaciją, suda
rant viduj 'jos savarankiš
ką šalių grupę, kuri vadin
tųsi “Mažųjų Junginių 
Tautų organizacija.”

Apie tokį planą pranešė 
republikonas senatorius E. 
Flanders.

Jisai sakė:
Mažoji Jungtinių Tautų 

organizacija susidėtų iš 12- 
kos kraštų, pasirašiusių At
lanto paktą.

Kada senatas' pradės 
svarstyti Atlanto pakto už-

Vakarinėj Vokietijoj 
Didėja Bedarbių Armija

BERLIN. — Per dvi ąa- 
vaites bedarbių skaičius Bi- 
zonijoj pakilo dar 12,000, ir 
dabar ten bedarbių armija 
siekia daugiau, kaip 1,132,- 
000. Bizonija yra anglų - 
amerikonų užimtas ruožtas 
vakarinėje Vokietijoje.

Užsidarė 6800 Fabrikų 
Vakariniame Berlyne

BERLIN. — Dėl medžia
gų stokos yra užsidarę 6,- 
800 fabrikų ir dirbtuvių va
karinėje Berlyno dalyje, 
užimtoje anglų - ameriko
nu .ir francūzu. Kiti 12,570 
fabrikų tik dalį laiko tedir
ba.

Taigi anglai - amerikonai 
nesugeba lėktuvais prista
tyt gana medžiagų vakari
niam Berlynui, kaip 
žadėję.

buvo

Elizabeth, N. J
V. Andrulio Prakalbos
Trečiadienį, balandžio 20 

d., 7 vai. vakare, Lietuvių 
Klube, 408 Court St., įvyks 
prakalbos. Kalbės Vincas 
Andrulis, dienraščio Vilnies. 

,iš Chicagos redaktorius. Vi
si ir visos kviečiami atsilan-* 
kyti. Rengėjai.

Philadelphia, Pa
Kalbės V. Andrulis

• Ketvirtadienį balandžio 
21 d., 7:30 vai. vakare^ 735 
Fairmount Ave., kalbės 
Vincas Andrulis, Vilnies 
redaktorius. Kalbėtojas aiš
kins amerikinius ir pašau- 

! linius įvykius. Prašome vi
sus ir visas atsilankyti.

Rengėjai.

WASHINGTON. . — Ge
nerolas Fellers ragino rink
ti savanorius lakūnus, kurie 
mėtytų į Sovietų Sąjungą 
kurstančius prieš ją lape
lius. ..

t...___ __ ,
ORAS. — šilčiau, giedra. 

gyrimą, tai bus pasiūlyta 
sykiu priimti rezoliuciją, 
reikalaujanti įsteigti “ma
žąją Jaungt. Tautų organi
zaciją” viduje pasaulinės 
Jungtinių Tautų organiza
cijos. Ta rezoliucija, be kit
ko, ragins panaikinti arba 
žymiai apkapoti veto (at
metimo) teisę, kuomet dau
guma nutars daryti žygius 
prieš vadinamus “užpuoli
kus.”

„ Tūli Kongreso nariai bi
jo, kad tas planas patvir
tins Sovietų įtarimus, jog 
Atlanto paktas ardo pasau
linę Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

Graikijos Fašistai
Areštavo Dar 73

ATHENAI, Graikija. — 
Monarcho - fašistų žanda
rai suėmė dar 73 graikus; 
kaltina juos už..veiksmus 
prieš valdžią, už žmonių 
traukimą į partizanų eiles 
ir už komunistų slapstymą.

Paleista dar 2,400.
Radiatorių Darbininkų

PITTSBURGH, Pa. — 
American Radiatdr’ių kom
panija pranešė, kad ji už
daro kai kuriuos savo fab
rikus, sumažina darbą ki
tuose ir paleidžia dar 2,400 
darbininkų Pittsburghe, 
Baltimore ir Louisville.

s

Amerikos Atstovas Bankiete
Pas Franko Broli» c.

MADRID Ispanija. — 
Ispanijos diktatoriaus bro
lis Nicholas Franko, amba
sadorius Portugalijai, su
ruošė bankietą Jungtinių 
Valstijų atstovui Paului 
Culbertsonui ir jo pačiai 
pagerbti.

Bankiete taipgi dalyvavo 
Amerikos karininkai — pul
kininkas* Joseph Miller ir 
kapitonas Preston Mercer.

Apeliacijų Teismas Užgyre Bausmę Gerhartui Eisleriui
WASHINGTON. - Jun

gtinių Valstijų apskrities 
apeliacijų teismas dviejų 
teisėjų balsais prieš vieną 
užgyrė pirmesniojo teismo 
skirtą bausmę Gerhartui 
Eisleriui, vokiečiui kovoto
jui prieš hitlerizmą.

Eisleris buvo nuteistas 1 
iki 3 metų kalėti už tai, kad 
“sumelavęs” prašyme pas
porto grįžimui į Vokietiją. 
Eislerio advokatai užginči
jo bet kokį melą iš jo pu
sės.

Valstybės departmentas 
buvo davęs Eisleriui pas- 
portą-1946 m. spalyje. Bet 
už dviejų dienų pirm Eisle-

Iš Komunistų Teismo
NEW YORK*— Valdžia 

pastat. neva netikėtą liudy
toją byloje prieš vienuolika 
komunistų vadų. Tas liudy
tojas yra nuo seniai žino
mas šnipas William C. No
well.

Komunistų advokatai, 
perklausinėdami Nowellį, 
privertė jį prisipažinti, jog 
už nuolatinį šnipinėjimą 
slaptajai FBI policijai val
džia davė Nowelliui rašti
ninko tarnybą ateivybės 
skyriuje.

Išspirtas iš Komunistų 
Partijos 13 metų atgal, No
well tapo jau kazionu val
džios svietku prieš progre
syvius unijų vadus, prieš 
komunistus ir prieš asme
nis, kurius valdžia areštavo 
deportavimui iŠ Amerikos.

Tas šnipas pasakojo, kad 
1931-32 metais lankęs Leni
no mokyklą Maskvoj ir ma
tęs ten tūlus Amerikos ko
munistų vadus. Jis savaip 
nušnekėjo ir apie Komunis
tų Partijos suvažiavimo nu
tarimą 1934 m. dėl tautinės 
savivaldybės negrams tose 
valstijose, kur jie sudaro 
gyventojų daugumą. Now-

Ispanų Respublikiečiai Sako, jog 
Truman-Bevin Palaiko Franko

PRAGA, čechoslovakija.
— Ispanijos žmonės 1936- 
39 metais turėjo kovoti 
prieš Franko, Hitlerį ir 
Mussolini, — pareiškė* Jose 
Sevil, čia atvykęs kovos va
das prieš Franko fašizmą.
— O dabar jie kovoja prieš 
Franko, Trumaną ir Bevi- 
na.v

— Jei anglai - ameriko
nai neremtų Franko, tai jis 
negalėtų viešpatauti Ispa
nijai, — sakė Sevil pasi
kalbėjime su koresponden
tais.

Kartu su Sevil’iu atsilan
kė respublikinis ispanų ge
nerolas Antonio Gordon* ir 
partizanų vadas gen. Juan 
Blazquez.

Gen. Gordon sakė kores
pondentams;

— Nors Franko Ispanija 
oficialiai nėra narys kari
nio Atlanto pakto, tačiau 
tikrenybėj ji priklauso tam 
paktui. Svetimieji imperia
listai jau naudoja Ispanijos 
žemę, kaip stovyklą prieš 
demokratinę rytų Europą. 
Franko turi slaptą karinę 

rio pasiskirto išplaukimo 
FBI šnipai jį suėmė ir’pri
statė Neamerikinės Kong- 
resmanų Veiklos Komitetui 
Washingtone. "

Neamerikinis Komitetas 
ėmė Eislerį kvosti. Eisleris 
norėjo pirma padaryti ben
drą'pareiškimą. Komitetas 
tatai jam uždraudė. Todėl 
Eisleris atsisakė davinėti 
atsakymus į Komiteto klau
simus. Tad Neanjerikinis 
Komitetas patraukė Eislerį 
teisman, esą, “už Kongreso 
paniekinimą.” Eisleris buvo 
atrastas “kaltu” ir nuteis
tas kalėjimam

Dabar Jungtinių Valstijų 

ell pasakojo, kad tas suva
žiavimas nutaręs “atplėšti” 
tas valstijas nuo Jungtinių 
Valstijų.

s Komunistų advokatai rei
kalavo, kad teisėjas sulai
kytų tokias Nowellio pasa
kas, nes jos nieko bpndra 
neturi* su dabartiniais kal
tinimais prieš komunistų 
vadus. Jie teisiami 'tiktai 
pagal Smitho įstatymą, iš
leistą bent 9 metais po to 
laiko, "apie kurį Nowell šne
ka. O pagal Jungtinių Val
stijų- Konstituciją negali
ma teisti žmones už veiks
mus atliktus pirma, negu 
išleista įstatymas, kuris už
draudžia tokius veiksmus. 
O kas liečia Nowellio “svie- 
čijimus” apie senuosius 
įvykius, tai irgi jo išmislai.

Bet teisėjas Medina at
metė tuos konstitucinius 
komunistų ’ advokatų pasi
priešinimus ir leido 
kalbėti “nuo Adomo 
vos.”

Komunistu vadai 
mi neva už suokalbį 
ti, kad reikią nuversti Am
erikos valdžią jėga ir prie
varta.

šnipui 
ir le-

teisia- 
skelb-

sutarti su Jungtinėmis Val
stijomis, ir amerikonai stą- 
tydina karo, lėktuvų bazes 
paliai visus Ispanijos pajū
rius ir Ispaniškoje Šiauri
nėje Afrikoje.

Generolas Blazquez, na
rys ispanų ’ respublikos val
džios užsienyje, pranešė, 
kaip auga partizanų kova 
Ispanijoj prieš t Franko fa
šizmą. Darbininkai sabota- 
žuoja valdžios užsakymus 
fabrikuose, valstiečiai su
laiko grūdus, kuriuos val
džia liepia pristatyti.

Graikų Monarchistai Slepia 
Savo Nuostolius Kare

ATHENAI. — Graikijos 
fašistų komanda skelbia, 
kad jie atgavęs nuo parti
zanų vieną poziciją' Gram
mes kalnyne; giriasi, kad 
ten ir Makedonijoje užmu
šę bei suėmę 287 partiza
nus.

• Bet fašistai slepia savo 
nuostolius, kaip pastebi As
sociated Press, amerikinė 
žinių agentūra.

Aukščiausias Teismas svar
sto’ Eislerio apeliacija. pra
šančią panaikinti nutfeanią 
už tą “paniekinimą.”
NEAIŠKUS KLAUSIMAS

Blanko j e dėl pasporto 
gavimo, tarp kitko, buvo 
klausimas: — Ar priklau
sai ar priklausei Komunis
tų z Partijai?

Eisleris suprato, kad 
klausiama apie jo narystę 
tiktai amerikinėje Komu
nistų Partijoje. Todėl jis 
atsakė: — Ne.

Bet Eisleris pirmiau pri
klausė Vokie.tijos Komunis
tų Partijai.

Dėl to amerikinis teis

Dienraščio XXXI.

ANGLŲ-AMER1K0NŲ BLOKAS ATMETA 
PRAŠYMĄ GELBĖTI NUSMERKTUS 
GRAIKIJOS UNIJŲ VADUS
Bet Jie Nutarė Pernagrinėt Vengrijos Kardinolo Teismą— 
Propagandai prieš Sovietus ir Artimus Jų Kaimynus

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Anglų - amerikonų blo
kas Jungtinėse Tautose 
praeitą savaitę nutarė tyri; 
nėti Vengrijos teismą prieš 
kardinolą Mindszenty kaip 
tėvynės išdaviką. Tas tyri
nėjimas yra propagandos 
įnagis prieš Sovietus ir ar
timuosius jų kaimynus.

Tas pats amerikonų ir 
anglų vadovaujamas blo
kas politiniame Jungtinių 
Tautų .seimo komitete da
bar atmetė Lenkijos, Sovie
tų Sąjungos ir Baltarusijos 
atstovų raginimą reikalau
ti, kad Graikijos monar
cho - fašistu valdžia atidė- u

Jankiai Manevruoja 
Prieš Ryty Europą

•FRANKFURT, Vokieti
ja. — Amerikonai kores
pondentai atvirai skelbia, 
kad jankių armija 'dabar, 
manevruoja prieš taria
“užpuolikus iš rytų.” Tuose J 
kariniuose pratimuose, dau
giausiai čechoslovakijos 
pasienyje, dalyyauja 70,000 
kareiviu, 1,000 tanki!1 ir šar- 
vuotų automobilių, pulkai 
lėktuvų ir daugybė įvairių 
ginklų.

Manevrus stebi kariniai 
Anglijos, Franci jos, Švedi
jos ir kitų vakarinių kraš
tų atstovai. Amerikonai ne
kvietė sovietinių stebėtojų.

Namų Savininkai Džiaugiasi 
Naujuoju {statymu

WASHINGTON. — Visa- 
šališkas Namų Savininkų 
Susivienijimas viešai pa
reiškė, jog naujasis Kong
reso išleistas, Trumano pa
sirašytas, įstatymas neva 
dėl ’rendu' kontrolės duoda 
“didžią progą” savininkam.

Jų susivienijimas prade
da kampaniją, kad paskiros 
valstijos ir miestai visai pa
naikintų gyvenamųjų namų 
kontrolę,, kaip leidžia tas 
įstatymas; sako, “tuomet 
galėsime gauti tinkamesnes 
rendas.” 

mas ir paskyrė Eisleriui 1 
iki 3 metų kalėjimo, girdi, 
už “melą” dėl pasporto.

Vienas iš trijų apeliaci
nio apskrities teismo teisė
jų, Henry W. Edgerton da
bar balsavo panaikint pir
mesni sprendimą prieš Eis
imą todėl, kad džiūrėje bu
vo trys^valdžios samdiniai. 
Edgertonas nurodė, jog 
valdiniai tarnautojai patai
kauja valdžiai, nes bijo, 
kad juos neįtartų kaip ko
munistus. O kadangi val
džia varo kampaniją prieš 
komunistus, tokie valdiniai 
džiūrimanai ir sprendžia 
taip, kaip valdžia geidauja.

LAISVE—LIBERTY
The Only Llthnanlan Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stapg 2-3878

tų mirties bausmę dviem 
graikų darbo unijų vadam 
— Vasiliui Elefteriasdisui 
ir Georgiui Demitriui.

Komiteto pirmininkas, 
belgas Fernand van Lange- 
nhove pareiškė, būk Jung
tinės Tautos negali kištis į 

 

vidujinius Graikijos reika
lus. aip komitetas 31 bal
su /)rieš 6 ir atmetė prašy
tu įlaikyti tų Graikijos 

rbininkų vadų žudymą.

Tas pats van Langenho- 
ve, tačiaus, .be galo, be 
krašto “aiškino,” kodėl 
Jungtinės Tautos “turi tei
sę” kištis į vidujinius de
mokratinės Vengrijos rei
kalus, nors Vengrija^ nepri
klauso Jnugtinėm Tautom, 
o Graikija priklauso.

Tarptautinė Laikraštinin
kų Organizacija reikalavo 
ištirt, vkodėl monarchistai 
nusmerkė mirti Takisa Fil- 
siosą, buvusį komunistų 
laikr vvio redaktorių.
raikijbs atstovas Alexis 
yrou atsakė, “tai ne jūsų 
reikalas.” '

Bendix Darbininkai
Nutarė Vėl Streikuot

SOUTH BEND, Ind. — 
Čionaitinio Bendix Avia- 
tion’1 fabriko darbininkai,. 
CIO unijistai, 4,532 balsais 
prieš 514 nutarė vėl strei
kuoti; tai todėl, kad kom
panija pavarė iš darbo 47 
jų draugus, kurie priešino
si paskubos didinimui.

Pirm 
ninkai savaitę streikavo, 
bet kad unijos vadovybė 
neužgyrė streiko, tai jie bu
vo grįžę darban.

to Bendix darbi-

Mainieriai liaudies Kinijoj 
Išsikovojo Saugumą

TIENTSIN, Kinija. — 
Kinai angliakasiai privertę 
anglus Kailan kasyklų savi
ninkus įvesti įrengimus, 
reikalinguš mainierių gyvy
bei ir sveikatai apsaugoti. 
Tos angliakasyklos yra plo
te, kurį Liaudies Laisvini
mo Armija neseniai atėmė 
iš Kinijos tautininkų.

Kinų mainierių unija pa
reiškė :

— Kapitalistai jau nega
li žaisti darbininkų gyvybė
mis tose Kinijos vietose, 
kurias Liaudies Armija iš
laisvina.

KolaroV — Bulgarijos 
Premjero Pavaduo

tojas
Sofija, Bulgarija. — Už

sieninis Bulgarijos minis
tras Vasilius Kolarov veiks 
kaip premjero Georgo Di- 
mitrovo pavaduotojas.

Dimitrovas laikinai pasi- 
liuosavo nuo valdžios parei
gų ir išvyko į Sovietų Są
jungą pasilsėti ir pasigy
dyti.

I
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Airija — Nepriklausoma Respublika
Naktį iš praėjusio sekmadienio į pirmadienį Airijoje 

sugriaudėjo patrankos, sušvito Dubline nepaprastos 
šviesos, suvirpėjo Airijos gyventojų širdys! Tai buvo 
nepaprastas to krašto žmonėms įvykis: Airija buvo pa
skelbta visiškai nepriklausoma nuo Britų imperijos res-

Per 780 metų Airija buvo pavergta britų imperializmo. 
Per tąjį laiką “Žaliosios salos” gyventojai kovojo ir ko
vojo prieš svetimus valdovus už tai, kad jie galėtų gy
venti nepriklausomai. Kiek daug gyvybių buvo paauko
ta, kiek daug kraujo pralieta.

Kas neatsimena 1916 metų airių patrijotų sukilimo, 
paskandinto jų pačių kraujuje!

Tuojau po pirmojo pasaulinio karo Airijai, buvo su
teikta pusiau nepriklausomybė: ji buvo paskelbta res
publika bet oficialiai ir formaliai Airija dar vis buvo 
surišta su Britų imperija. Dabar airiai pasiryžo ir tuos 
paskutinius saitus sutraukyti.

Nepriklausomoji Airija užima apie 27,137 ketvirtai
nes mylias su 2,927,000 (pagal 1947 metų gyventojų su
rašinėjimo davinius) gyventojų.

Deja, tai ne visa Airija: Šiaurinė Airija, kurioje gy
ventojų dauguma yra protestantai,’ dar vis priklauso bri
tų imperijai, o šiaurinė Airija užima 5,238 ketvirtaines 
mylias ir turi 1,348,000 gyventojų. Vadinasi, daugiau, 
kaip vienas trečdalis airių tautos yra atskirta nuo Tes-

jau užgirti 
nio Atlanto Sutartį, 
visada, nesigailėjo 
apkaltinimų Tarybų Sąjun
gai.

I Washingtona pribuvo 
reakcinės Turkijos užsienio 
ministras N. Sadak. Turki
ja pyksta, kad jos į karinę 
Šiaurinio Atlanto Sutartį 
nepakvietė. Ji nėra prie At
lanto Vandenyno, bet ką ji 
paiso — bile gauti veltui 
ginklų. Jis sako, kad padės 
tai sąjungai kariauti prieš 
Sovietus. Matyt, kad reika
laus daugiau Turkijai pa
galbos pagal Trumano 
“mokslą.” •_

Tai ir rašytojas Upton 
Sinclair pasidavė reakci
ninkų kampanijai ir negra
žiai atsiliepė apie Tarybų 
Sąjungą. Žmogus, kuris pir
miau tą šalį gerbė, dabar 
purvu drabsto.

Virš 300 Amerikos moks
lininkų, priešakyje su vys
kupu James C. Baker, pre
zidentu Vyskupų Tarybos 
(metodistų religijos) pa
siuntė prašymą Kongresui,s 
kad neužgirtų karinės 
Šiaurinio Atlanto Sąjun
gos, nes ji veda Ameriką į

Izraelio žydų valstybės 
valdonai pasižadėjo “išnai
kinti komunistus.” Taigi, 
nespėjo susidaryti valstybė, 
kaip jau jos valdonai par
sidavė tiems, kurie dabar 
naudoja Hitlerio metodas. 
Bet tiek tie ponai atsieks, 
kaip atsiekė Lietuvoj savo 
laiku’ fašistas Smetona.

Bendrai dabartiniai Izra
elio valdonai yra stambiųjų 
imperialistų įrankis. Jie vi
sokias komisijas siunčia į 
demokratines šalis neva 
“rūpintis žydų reikalais,” 

nuvykę 
ir ken-

iki Maskvos tik 2,000 my
lių.

Prezidentas Trųmanas 
pasisakė, kad stiprinimui 
karinės Šiaurinio Atlanto 
Sąjungos jis reikalaus iš 
Kongreso skirti iki $1,800,- 
000,000 pinigų pirmais me
tais.

Fašistinė Portugalija, ku
ri priimta į karinę Šiauri
nio Atlanto Sąjungą,'reika
lauja, kad ir fašistinė Is
panija būtų priimta. Por
tugalija net nei nėra Jung
tinių Tautų narė, bet “de- 
mdkratijos gelbėjimui” ji 
priimta į šią karinę sąjun-

Nelaimė Airijos, mums atrodo, keri tame, kad joje yra 
labai įsigalėjęs klerikalizmas, kuriam dėka sunku gauti 
jos pusėn Šiaurinės Airijos gyventojus. Būdama supan- ■ 
čiota prietarų pančių, suvaržyta klerikalizmo, Airija, Į 
kaip žinome, yra atsilikusi, nepadariusi jokio žymesnio į 
progreso nei moksle, nei ekonomijoje, nei j 
šakoje. Pramonė silpnutė, valstiečių būklė nepaprastai i 
skurdi ir varginga. Bendras darbo žmonių gyvenimo ly- ! 
gis yra labai žemas. , 1

Pasiskelbusi nepriklausoma, Airija, tačiau, nebus ne
priklausoma. Jos valdovai jau dabar tariasi su Londono 
imperialistais tam, kad su’rišti šį kraštą su Britų impe
rija militariniais ryšiais, kad įtraukti tą kraštą i “Va
karų Europos tautu bloką,” i 'Atlanto Paktą, kad pada
ryti Airiją karine baze Wall Stryto imperialistiniams 
militaristams.

Taigi, nors Airija yra formaliai nepriklausoma, josios 
darbo žmonėms uždavinys pasilieka tas pats: kova prieš 
imperializmą, kova už taika ir. svarbiausia, kova prieš 
savus išnaudotojus, prieš klerikalizmą, kuris, kaip vo
ras, apgaubė tamsybės tinklu visą kraštą.

Nes tik pažangi ir pasiturinti Airijos respublika ga
lės tikėtis įjungti savo ribosna tuos šešis apskričius, 
kurie dabar stovi respublikos išlaukyj, sudarydami Šiau
rės Airiją.

Unijos organas ' sako, 
kad 11948 metais unijos na
rių skaičius paaugo 14,550. I

Trys didelių unijų I
konvencijos jgi

Geležinkeliečių organas 
“Labor” rašo apie būsimą- 
sias trijų didžiulių unijų 
konvencijas. Boilermakers 
Brotherh. laikys konvenciją 
gegužės 2 d. Montreal mies
te; Railroad Telegraphers 
Brotherhood savo konven
ciją laikys birželio 13 d. 
Tampa, Florida; o Mainte
nance of Way Employees 
Brotherhood susirinks bi r- ( 
želio 30 d., Detroite.

Boilermakers konvencija 
tikisi 800 delegatų, Teleg
raphers — 600, taip pat 
apie 600 delegatų turės 
Waymen’s konvencija. “La
bor” teigia, kad visos šios 
unijos prieš metus lai* 
ko buvo smarkiai nukritu
sios nariais, bet paskuti
niais laikais vėl gerai atsi
griebusios ir nariais paki
lusios.

Aukščiausias sukniasiuvių 
unijos narių skaičius

Internation. Ladies’ Gar
ment Workers unijos or
ganas “Justice” rašo, kad 
toji unija šiandien turi virš 
400,000 narių. Tokio skai
čiaus unija niekados nebu
vo turėjusi.

Sukniasiuvių unija yra 
David Dubinskio vadovybė
je. Tai viena iš pačių reak- 
cioniškiausių vadovybių vi
sam darbo unijų judėjime..

Reikia atminti, kad ši 
unija 1935 metais buvo vie
na iš unijų, kurios pasi
traukė iš Amerikos Darbo 
Federacijos ir suorganiza
vo Industrinių, Organizaci
jų Kongresą' (CIO). Bet po 
keleto metų Dubinskis pri
ėjo išvados, kad CIO pro
grama “per kairi,” kad jo 
vadovybė toleruoja komu
nistus ir kitus pažangie
čius, ir tuo būdu uniją iš 
CIO ištraukė. Po ilgų dery
bų Sukniasiuvių unija tapo 
sugrąžinta į Amerikos Dar
bo Federaciją.

Vokietija, apskaitliuoja- 
ma, kad vien kovo mėnesį 
į Vokietiją grįžo 33,000 ka
ro belaisvių iš Tarybų Są
jungos.

Tarybų Sąjungoj drabu
žių ir kitų dalykų ant tiek 
padaugėjo krautuvėse, kad

bet tos komisijos 
užsiima šnipavimu 
Jkimu demokratijai.

Turkijoj anglai, 
kiečiai ir holandai 
ristai sumanė 
jaus Arkos 
kalno, kuris yra pasienyje 
tarybinės Armėnijos. Sovie- spaudoje raginami piliečiai 
tinę spauda sako, kad toj 
komisijoj yra kariniai spe-r 
cialistai ir negudrus milita
ry tų prisidengimas Nojaus 
Arkos reikalais.

Karo kurstytojams vis
kas galima. Neseniai jie 
Suomijęj, Sovietų Karelijos 
pasienyje su lėktuvais ant 
“vilkų medžiojo” ir šimtus 
nutraukė paveikslų sovieti
nio pasienio.

Turkū karinis specialis
tas Abidin Daver šaukia, 
kad Turkija nebus neutra- 
liška būsimame kare prieš 
Tarybų Sąjungą, kad ji ka
riaus prieš Sovietus. Nieko 
naujo, turkai fašistai buvo 
ir Hitlerio pusėj. Jeigu jie 
atvirai1 karan nestojo, tai 
tik todėl, kad bijojo.

' Trizonijoj vokiečiai faši
stai generolai reikalauja,

ameri- 
milita- 

ieškoti No- 
ant Ararato

pirkti daugiau 'sau reikme
nų.

Tarybinė spauda rašė, 
kad amerikiniai kareiviai, 
apsvaigę nuo nuolatinės 
karo propagandos ir gyri
mo, labai netikusiai užsilai
ko''svetimose šalyse. Rašo, 
kad Vokietijoj, Austrijoj ir 
Japonijoj vis daugiau yra 
nusiskundimų, kad tie ka
reiviai užsiima “juoda rin
ka,” puldinėja merginas ir 
moteris ir su panieka žiū
ri į vietos gyventojus. Ra
šo, kad gyventojai Ameri
kos “demokratiją” spren
džia ne pagal tą, kokia pro
paganda skleidžama, bet 
pagal tų kareivių elgesį.

Visa eile mokslininkų ga
vo dideles dovanas už pasi
žymėjimą pereitais metais, 

kad tuojau Jungtinės Vals- Ypatingai didelės dovanos, 
tijos, Anglija ir Francija net po 200,000 rublių, skirta 
sudalytų vokiečių armiją fizinio mokslo veikėjams, 
karui prieš Tarybų Sąjun-[kurie praktikuojasi atomi- 
gą. Jie sako, kaip rašo “Be- 

[ richte Und Informationen,’.’ 
Bin•mos valdonai, priešą-1 trokštą kąro prieš Sovietus, 

Thakin ! kad atkeršyti už tai, kad 
Armija sumušė 

Štai, prie ko veda 
Churchillų ir kom- 
propaganda už ka-

Reakcijos Audra Prieš
Ateivius Brazilijoje*

j Drew Pearson, radijo ko- 
[ mentatorius, sako, kad bu- 
I vęs karinių jėgų galva tur
kius James Forrestal, kuris 
: faktiškai organizavo kari- 

i Vkioje“kitoje n« Šeinio Atlanto Sąjun- 
, gą, serga nervų pakriki- 
; mu. Komentatorius reika
lauja peržiūrėti Forrestalio 
visą vėlesnių mėnesių vei
kimą.

Bulgarija atmetė Angli- 
ijos protestą reikale nuteis
tų 15-kos protestoniškų 
dvasiškių. Sako, kad jie bu
vo šalies išdavikai, — Ang
lijos ir kitų imperialistų ' 
šnipai ir už tai nuteisti, o 
ne todėl, kad jie religiniai 
žmonės. 1

Žemės Ūkio Kolektyvinimas 
Liaudiškose Demokratijose

Iš Rumunijos pranešama, jog ten'tapo pravesta že
mės reforma ligi logiškos pabaigos. Iš visų dvarininkų 
žemė atimta ir pervesta tiems, kurie ją dirba, — maža
žemiams ir bežemiams artojams.

Tolydžio, skelbiama, jog Rumunijoje pradėtas žemės 
ūkio kolektyvinimas.

Lenkijoje žemės ūkio reforma jau seniau pravesta — 
nebeliko ten dvarponių. Lenkijoje taipgi rimtai galvo
jama apie žemės ūkio sukolektyvinimą.

Vengrijoje padėtis panaši.
Lenkijoje, beje, sakoma, Darbininkų (Komunistų) 

Partijos vadovybėje kilo nemažų ginčų dėl žemės kolek- 
tyvinimo. Vienas tos partijos dafbuotojų, Mine, girdi, 
priešinasi perskubiam kolektyvinimui, ir t.t.

Kaip ten bebūtų, žemės ūkio kolektyvinimas liaudiš
kose' respublikose bus pravestas. Vienur jis gal būti eis 
lėtesniais tempais, kitur — spartesniais, bet tai yra ne
išvengiamas žingsnis kelyje į socializmą ir jis bus gyve- 
niman vykdomas.

Kada visa stambioji pramonė ir prekyba yra šalyje 
nacionalizuota, auga ir plečiasi, tai, savaime supranta
mas daiktas, ir žemės ūkis privalo augti ir plėstis. O jis 
negalės augti- "ir plėstis senuose rėmuose, paskiruose 
ūkiuose. Jis tegalės plėstis, bujoti tik tuomet, kai že
mė bus apdirbta kolektyviai, sutelktomis pajėgomis, kai 
jis bus apdirbta mašinomis, kurias suteiks besiplečianti 
pramonė.

Bet žemės ūkio sukolektyvinimas nebus, aišku, prie
varta atliekamas. Tai bus pravesta sulyg pačių valstie
čių pageidavimą. Na, valstiečiuose pageidavimas žemės 
ūląiui sukolektyvinti atsiras tik tuomet, kai jiems bus 
parodyta pavyzdžiais, jog kolektyvinis žemės ūkis yra 
našesnis ir teikiąs laimingą gyvenimą tiems, kurie žemę 
dirba.

Buožės retai kur norės stoti į kolektyvinius ūkius. 
Daug jų į juos stos tik tam, kad ardyti, bet mažaže
miai valstiečiai, taipgi vidutiniokai valstiečiai stos į ko
lektyvinius ūkius vis didesniais ir didesniais skaičiais.

Tarybų Lietuvoje, mums atrodo, žemės ūkio sukolek-

kyje su premjeru
Nu prašo iš Indijos ginklų 
ir Anglijoj $100,000,000 pa
skolos, kad galėtų pasmau
gti partizanų sukilimą.

Kinijoj Liaudies Išla'isvi- 
| nimo Armija pradėjo veikti 
Yangtze upės srityje. Užė
mė kelias salas, ruošiasi 
pereiti į pietinę upės pusę, 

; kad galutinai sutriuškinti 
i reakcininkų jėgas.

Francijos Komunist. Par
tijos generalis sekretorius 

i Andrė Marty sako, kad 
Į partija ir Francijos darbo 
' žmonės turi būti pasirengę, 
i nes pasauliniai imperialis- 
| tai ruošiasi pradėti karą ir 
Franciją paversti į karo 
lauką.

Italijos reakcinės vyriau
sybės užsienio ministras 
grafas Carlo Sforza, kuris 
už Italiją pasirašė karinę 
šiaurinio Atlanto Sąjungą,

Sovietų 
Hitlerį, 
įtūžusi 
panijos 
ra prieš Sovietų šalį, kuri
sunkiausią naštą nešė mū
sų kare prieš Hitlerio gau
jas.

Taikos reikalai. Henry 
Wallace sako, ' kad karinė' 
Šiaurinio Atlanto Sąjunga 
yra pavojinga ir pasaulį 
padalino į du priešingus 
logerius. Jis sako, kad ji 
vilkte velka pasaulį į nau
ją ir baisiai naikinantį ka
rą. ' ” ,

Paryžiuje, bal. 20 dieną 
atsidarys mokslininkų kon
gresas už taiką. Ten vyksta 
ir taikos priešai. Iš New 
Yorko vyksta Mr. S. Hook, 
kuris vadovavo reakcinin
kų pikietus . prieš taikos 
konferenciją New Yorke.

nėję srityje.
Tarybų Sąjunga atbūda

vo jo Kaliningradą, buvusį 
Koenigsbergą, kuris laike 
mūšių buvo labai sugriau
tas. Šis miestas yra buvu
sioj Rytų Prūsijoj ir buvo 
jos sostinė. Ta dalis Rytų 
Prūsijos dabar yra įjungta 
į Sovietų Sąjungą.

Tarybų laivų grupė, kuri,, 
priešakyje su laivu “Slava” 
buvo nuvykus į Pietinio Po- 
liuso sritį- medžioti bangžu- 
ves, savo planą išpildė 120 
proc. Originaliai planavo 

bangžuvių, o 
Laivai 
Odesos

nušauti 850 
nušovė 1,020. 
biu grįžta į

su lo-
prie-

Tautų seimeJungtinių
Tarybų Sąjungos delegatai 
sakė, kad buvusios Italijos 
kolonijos Afrikoj yra pa
verčiamos į karines bazes 
Anglijos ir Jungtinių Vals-

nuvyko į Jungtinių Tautų Jis vyksta net į Paryžių pi- 
seimą ir reikalauja grįžin-[ kietuoti.
ti Italijai kolonijas Afriko-! Kunigas John H. Melish 
je. ! smerkia karinę Šiaurinio

Japonijoj . valdonai, su! Atlanto Sąjungą, kaipo la-, 
generolo MacArthuro pri-1 bai pavojingą taikai, 
tarimu, sumažino komunis- i Hearsto laikraščiai įdėjo 
tų spaudai laikraštinio po- žemlapį, kuriame rodo, kaip 
pieriaus kiekį. Pirmiau ko- į amerikiniai karo lėktuvai 

į munistų laikraščiai į mene- gali sėkmingai pulti ant So- 
sį laiko gaudavo 86,000 to- vietų Sąjungos nuo Islandi- 
nų o dabar gaus tik 20,000 'jos salyno. Nuo tos salos

Sovietiniai delegatai Ge- 
nevoje, Jungtinių Tautų 
Ekonominiais Reikalais ko
misijoj, reikalavo, kad būtų 
svarstoma bedarbių padėtis 
kapitalo šalyse. Bet “demo
kratai,” turėdami rankų 
daugumą, atmetė tą siūly
mą.

tyvinimas nuo dabar eis spartesniais tempais, nes vals
tiečiai jau pamatė kolektyvinio žemės apdirbimo prana
šumą ir naudą, palyginti su pavieniais ūkiais.

Žemės ūkio sukolektyvinimas žemes ūkio kraštuose, 
kaip Rumunija, Lenkija, Vengrija, Lietuva, Latvija, ate., 
yra iš tikrųjų- didžiausios rūšies socialinis perversmas. 
Vykstant tam perversmui, kai kur.dėl to gali laikinai 
nukentėti patsai žemės ūkio našumas, bet neilgam.

• * •
N .

Gimdymo Namai Valsčiuose
ZARASAI, sausio 14 d.— 

Apskrityje nuolat didėja svei
katos apsaugos įstaigų tin
klas. Neseniai Dusetų ir 
Dūkšto miesteliuose atidaryti 
gimdymo namai.

N. Mikučionis.

Naujas Laikraštis
PASVALYS.—Išėjo apskri

ties laikraščio “Stalino* vėlia- 
pirmasis numeris.

S. PAULO. — Gautomis 
iš Porto Alegre' žiniomis, 
ten vėl iš naujo politinė 
policija įkalino drg. Vytau
tą šviesą. Vytautas Šviesa, 
šis silpnos sveikatos sene
lis, jau 3-čias kartas kaipo 
kenčia policijos' suėmimą. 
Naci - fašistai įskundė vi
sus tuos lietuvių, kurie 'da
lyvavo “Pirmame Pietų 
Amerikos Lietuvių .Kong
rese.” Jame dalyvavo irgi 
drg. Vyt. Šviesa, ir VI. ir 
Marija Kuzmickai. Vladas, 
ir M. Kuzmickai, tuojaus 
po pirmojo suėmimo'save 
persikrikštino, ir per Por
to, Alegre kapitalistinę 
spaudą, visaip išniekino pa
dangų judėjimą. Kartu už
sigynė, kad nepažino drg. 
Vyt. Šviesos, ir pagaliau 
metė kaltę, kad drg. Vyt. 
Šviesa viso to atsitikimo 
kaltininkas, kam jisai pri
kalbėjo važiuoti į “Pietų 
Amerikos Pirmąjį. Kongre
są.” Iki čia viskas ėjosi ge
rai. Žmonės suvertė visą 
kaltumą ant drg/Vyt. Švie
sos. Užsigynė pažangumo. 
Suvertė šiukšlynų kupstą 
ant mūsų Tarybų Lietuvos. 
Pasirašė prieš tai popierius 
ir pateko laisvi. Išėjo iš ka
lėjimo. Skleidė po vietos 
lietuvius savo sufabrikuotą 
švankią propagandą prieš 
drg. Vyt. Šviesą, tiek išver- 
staodžiai Kuzmickai, tiek 
Lekavičius. Ypač Lekavi
čius vis norėjo įtikinti, kad 
drg. Vytautas Šviesa gyvas 
supus Porto Alegre kalėji
mo dušniuose be langų skie
puose, kuriuose išbuvo, be 
vandenio ir maisto, be tyro 
oro 90 dienų. Bet paskalikų 
plepalai ir visokį prasima
nymai nielęo nereiškė, — 
Porto Alegre visuomenė, 
sužinojusi tokį policijos ab
surdą, pakėlė savo protesto 
balsą, kuris pasiekė munici
palinį senatą, pūskiaus dar 

, aukščiau ir taip drg. Vyt. 
Šviesa išėjo į laisvę. Išėjo 
silpnas, be sveikatos — vos 
tik paeinantis. Kalėjimas 
su virš 12 mėn. palaužė šio 
silpno senelio sveikatą.

Kad ir išėjęs iš kalėjimo, 
neturėjo laimės laisve nau
dotis. Kaipo tęks negalėjo 
gauti niekur darbo. Turėju
sį prametė. Be pinigų, be 
darbo ir be sveikatos! Ir vėl 
vasario pradžioje drg. Švie
sa tampa areštuotas. Kai-

po kad žinia praneša: Vyt. A 
Šviesa bus išgabentas į Rio 
de Janeiro, o iš ten, — ne
žinia į kur...

Kartu su Vyt. Šviesa ta
po suimti ir VI. ir Marija 
Kuzmickai. Tik nežinia, ar 
šie bus gabenami į Rio de 
Janeiro “Poilsio namus.” 
Taigi, nieko negelbėjo Kuz
mickų persikrikštijimas ir 
varomas Judos nešvarus 
darbas, nei policijai batų 
laižymas. Iš to policija tik 
pasijuokė, o Kuzmickus ir 
vėl į ° Poilsio namus” padė
jo. Bet Kuzmickai pasiliko 
murzini prieš pažangią 
Brazilijos demokratinę ko
loniją. ..

Varguolis.
Brazilija
11-11-49

Philadelphia, Pa.
Labai Svarbios Prakalbos
Mūsų mieste labai seniai bu

vo svarbios prakalbos, šį kar
tą pasitaiko proga išgirsti ge
rą kalbėtoją, tai Vihcą An- 
drulį. šis dienraščio Vilnies 
redaktorius iš Chicagos pla
čiai važinėjo su prakalbomis 
po rytines valstijas. Jis daug # 
matė ir patyrė lietuvių kolo
nijose. Dabai’ vykdamas at
gal į Chicagą sustos ir pas 
mus.

Vincąs Andrulis kalbės apie 
augantį nedarbą.mūsų šalyje, 
ir prie ko tas prives. Jis kal
bės apie įvykius Lietuvoj, Ta
rybų Sąjungoj, Kinijoj ir ki
tose šalyse. Jis aiškins apie 
tai, ką reiškia ta karinė są
junga, kuri žinoma kaipo šiau
rinio Atlanto Paktas.

Prakalbos atsibus ketvirta
dienį. 21 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount
Ave. Visi ir visos ateikite.
Įžanga veltui. Darbininkas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečia*, Bai. 20, 1»49
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 Darbo žmogus yra laimingas tada, ka

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

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

Pasiekusios Mokslo Moterys 
Lengvina Visoms Darhą

LOS ANGELES, CALIF.

Architektais išsimokiusios 
moterys Cornell Universi
tete, vadovybėje profesorės 
Mary Koll Heiner, suplana
vo ir pagamino braižinius 
naujoviškoms šėpoms eili
nės šeimininkės virtuvei.

* Suplanuotojos pastebi,
* kad šeimininkės lai nesitiki 

iš tų šėpų kokios nors ka
rališki! rūmų grožės, bet 
pbak tiškų \ų ž va du o to j ų ko
joms, rankoms ir galvai.

Pavyzdžiui, tos šėpos su- 
‘planuotos taip, kad viduti
nio ūgio šeimininkė galėtų 
viską jose pasiekti be ko
pėčių, be per didelio lenki-' 
mosi ar per toli ėjimo. Kad 
tose šėpose lentynos būtų 
pritaikytos nbrmališkam 
reikalingų indų ir įrankių 
aukščiui ir pločiui, taipgi 
skaičiui, koks yra būtiniau
sias vidutinei šeimai.

Gaila, kad negaliu jums 
Apaveikslu parodyti ir įti
kinti, kiek’ daug tose nedi
delėse šėpelėse patogumo, 
jeigu jos pritaikomos pa
statyti arti pečiaus ir sin- 

, kos.
Vienoje, arčiau stalo, arti 

viena kitos sudėtose lenty
nose, sutelpa (nestačius vie
no už kito) salavieii indai 
aštuoniems ir elektriški 

.ant stalo vartoiami, toaste- 
riai, kavai puodas, ir t.t.

Kito)e šėpoje, viduryje 
tarp kitų dviejų, aukštuti-

* nėję uždaroje šėpelėje su
dėti visoki valgiui priemai-

1 šams pakeliai, bonkutės 
ir gatavais valgyti paduo
damieji grūdiniai ir vaisi
niai produktai. Kadangi to
kiems nereikia gilių lenty
nų, tad durelės taip pat su 
lentynėlėmis smulkiems, 
lengviems pakeliams.

Atsidarius tas dureles 
ant tų durelių ir šėpelėje 
priskaičiau viso 14 lentynė
lių, kurias ištiesus susida
rytų viso kambario ilgio

* lentyna.
Tos šėpelės “liemuo” — 

tik lenta su kabliukais, ant 
kurių sukabinta kelios de

šimtys įrankių - įrankėlių, 
sijojimui, maišymui, kapo
jimui, sunkimui, pjausty
mui, ir daugybei kitų ope
racijų.

Žemutinė tos vidurinės 
šėpelės dalis panaši stalui, 
su kietos stiprios, lentos 
viršumi, ant kurios pasidė
jusi gali ruošti įr maišyti 
salads, kočioti tešlą. Ji pa
togi dirbti, tik 32 colių au
kščio. Jos uždaryta apačia 
taipgi pritaikyta,, išskai
čiuotai pridėta lentynų, 
stalčių ir kabių viršuje ne- 
tilpusiems įrankiams, su 
automatiškai iškeliamu me

chanišku plaktuvu.
* Trečia, kraštutinė šėpelė, 

kaip kad pirmoji, siauresnė 
už vidurinę, bet iki pat vir
šaus pasiekiamo aukščio, 
talpina ant durelių suka
bintus lengvus plonuosius

, prie pečiaus vartojamus 
įrankius. . O jos viduryje, 
biskelį įleistose lentynose, 
sudėti virimui - kepimui 
puodai, blėtos, aliejai, kruo
pos.

Iš visko jau aišku, kad 
toji šėpelė taikoma arčiau
sia pečiaus stovėti.

Ir kiti du šėpelių mode*- 
> liai panašiai planingi.

4 Moderniškose, gerai su
planuotose virtuvėse ir sin-

ka visuomet^ rasis arti pe
čiaus, šeimininkei taupant 
mylias žingsnių per dieną. 
Veik viskas ant vietos, nie
ko ieškoti nereikia. o

Šėpelėse lentynos taip 
pritaisytos, kad jas leng
vai galima perkelti aukš
čiau ar žemiau, kad taupy
tus! kožnas colis vietos.

Mėgstantiems dirbinėti 
šėpas namie, gatavus brai
žinius - modelius tiems “ki
tchen cabinets” Cornell 
Universiteto Department 
of Housing ./and Design 
parduoda po 75 centus vie
ną modelį, su užsakymu 
prisiuntus kartu ir mokes
tį. Turi penkis skirtingus 
modelius. Moderniste

Valgio Vertybę 
Dapildo ir Jo 
Išvaizda ir Skonis

Ne visuomet gražiausia 
sutaisytas valgis yra ver
tingiausias savo sudėtyje. 
Tačiau galima eiti lažybų 9- 
niais prieš 1-ną jog gražiai 
atrodantis valgis ne kartą 
bus asmeniui sveikiau už 
vertingąjį, bet negražų.

Kaip tas galima?
Tik leisk vidutinio apeti

to piliečiui atrasti maiste 
kokį įtartiną krislą ar plau
ką, pamatysi, kaip jis su
rauks kaktą, ir padės šaku
tę ar šaukštą ant stalo. Tū
las, kiek palaukęs, apsira
mins, knaibydamas dar val
gys, bet didžiuma paliks 
įtartą valgį ant stalo. Ir ge
rai, kad paliks — pasipikti
nęs pilvas nevirškina. Į

Silpnos sveikatos asmuo 
nuo nevirškinimo gali pavo
jingai susirgti. *•

Tai dėl to gaminant val
gį, ypač jeigu svečiai gas- 
padinės dar gerai nežino, 
nėra patikėję, reikia di
džiausio atsargumo, kad ne
patektų į salads, pudingus, 
košelienas, grybus, lapienes, 
ir t.t., įtartinos spalvos • ar 
formos gabaliukas, kuris 
sugadintų apetitą.

Ir dažniausia reikia pri
vengti valgydinamiesiems 
nepažįstarųų valgių.

Kartą pačiai šių žodžių 
rašytojai teko siųsti drau
gams pyragų. Įdėjus prastą, 
pigiausią pyragėlį, užėjo 
ūpas dadėti brangų, darytą 
su vaisiais ir brangia deg
tine, galintį, išlaikyti nors 
ir metus laiko nesugedus. 
Tačiau mano draugai nebu
vę tokio su degtine pirmiau 
ragavę, todėl atrašė: • '

— Tas baltasis buvo susi
malęs į trupinius, bet ge
ras, suvalgėme ir trupinius, 
o tas margasis — prarūgęs, 
išmėtėme.

Kitu atveju teko matyti, 
kaip viena pramogos šeimi
ninkė paruošė kokį naujo
višku receptu patiekalą, tik 
brangiuose restoran tuose 
užtinkamą. Tačiau ji, nega
lėdama išdirbti visą dieną, 
turėjo išeiti, užleisdama 
vietą kitai. Atėjusi kita, bu
vusi neragavusi tokio val
gio, nežinadama, kaip jis 
užbaigiamas ar paduoda
mas, paragavusi skubiai iš
vertė lauk tą pirmosios pri-

Iš Mūsų Moterų Veikimo
Balandžio 3 d. praleido

me skaitlingame ir gražia
me Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Klubo susirinkime. Ka
dangi jtradžioje . kovo mė
nesio klubas turėjo didelį 
parengimą atžymėjimui 
Tarptautinės Moterų Die
nos, todėl buvo išduotas ra
portas. Pelno liko virš $80. 
Mūsų darbšti komisija ver
ta pagyrimo už gerą dar-

Kitas džiuginantis daly
kas, tai mes gerokai paau
gome narėmis, šiame susi
rinkime įstojo 6* naujos na
rės. Nežiūrint, kad mes 
senstame, bet mūsų narių 
eilės nemažėja, bet auga. 
Tos narės įrašytos per klu
bo pirmininkę.

Mes gal nejučiomis praė
jusiame susirinkime buvo
me praleidusios atsišauki
mą Vilnies bazaro, todėl 
šiuo sykiu iš iždo paauka
vome Vilnies bazarui $25. 
Taipgi aukavome Kalifor
nijos angliškam dienraščiui 
P. W. $25, ir civilių teisių 
gynimo reikalams $20. 
Kaip matome, mūsų klubas 
gausiai aukoja visada, kada 
tik yra reikalas.

Jau rimtai pradėjome 
svarstyti apie vasarinį pa
rengimą. • Nutarta rengti

pikniką kaip greit bus ga
lima gauti vietą ir rasis pa
togus laikas. Išrinkta komi
sija iš darbščių draugių, 
todėl tikimės, kad ta proga 
bus gerai išnaudota.

Verta priminti, kad seka
mas moterų klubo susirinki
mas turės įvykti gegužės 1 
d. Bet jeigu sąlygos susida-/ 
rytų, kad ta diena' būtų už
imta tarptautiškam paren
gimui, todėl valdyba, ma
nau, galės prisitaikyti prie 
sąlygų, jei bus reikalas, 
perkelti mūsų susirinkimą. 
Gaila, kad tas likosi pa
miršta praėjusiame susirin
kime.

M. Alvinienė.

Atsiminkim Gegužės 8 d.
Tai ir vėl turėsime mūsų 

energingų jaunų draugų 
kuopos - Mixmaste- 

rių) ^parengimą gegužės 8- 
tą, NĄrth Star svetainėje, 
ant Adams Blvd,.

ir jie patys žino, 
kaip tinkamai aprašyti sa
vo parengimus, bet nbriu 
priminti, kad mes vieni ki
tiems daug pagelbstim savo 
parengimuose, tpdėl turi
me atsiminti ir dalyvauti 
jaunimo pramogoje gegužės 
8 d. Žinokite, kad parengi
mas bus įvairus, nesigailė
site nuvykę. M. A.

Šeimininkėms
Šį Skyrių, Veda Id: V.

KALORIJŲ KIEKIS 
ŽUVYJE

Halibut steiko pusė sva
ro — 290 kalorijų.

Oisteriu pusė puoduko — 
55.

Kenuotos salmon pusė 
puoduko — 116.

Aštuoni vidutinio dydžio 
shrimps — 60.

Kenuotos tuna ketvirta
dalis svaro — 245.

DARŽOVIŲ SEZONAS
Artinasi pavasaris ir pi

gių daržovių sezonas. \ra 
žmonių, kurie taip įpratin
ti, jog jiems skanu viskas, 
kas žalia. O kiti valgo tik
tai tuomet, kada visokiais 
būdais paįvairiname, pas
kaniname. Ir reikia skanin
ti, nes daržovės yra labai 
svarbia dalimi mūsų mais
to: teikia mineralų, ypač 
geležies, vitaminų A, B ir 
C; akstiną virškinimą ir 
vidurių valymąsi.

Norinti būti sveiku as
muo kas dieną turėtų gau
ti bent po vieną baltą, gel
toną ir žalią daržovę.

Žaliausieji lapai turi dau
giausia geležies ir vitami
nų A ir B. šion grupėn, be 
kitų, įeina mums žinomieji 
burokų ir griežčių, lapai, 
špinatai, taipgi mažiau var
tojami lietuviuose garsty
čių lapai, kale, chard, kiau- 
lapienės.

Šviežesniuose, dažniau 
valgomuose žaliais lapuose

ruoštą, paskaitė supūdytu.
Ir visuomet reikia atmes

ti senovišką paprotį perdaug 
raginti svečius ką nors ger
ti ar valgyti. Kas žmogus, 
tai skonis ir sveikata. Kas 
vienam/geriausia, kitam ga
li būti aršiausia. Kartą ant 
stalo padėjus valgį galima 
daleisti, kad niekas iš bado 
nebemirs — lai sau pasiren
ka. N.

— salotose, kopūstuose, yra 
vitamino C, kuris randa
mas ir citriniuose vaisiuo
se. , Kad augusieji šaltuose 
ir biednuose kraštuose, kaip 
Lietuvoje, neišaugome be
dančiais, daug galime pa- 
sidėkoti kopūstams, kurių 
bemaž visi pakankamai tu
rėdavome.

Geltonosios daržovės irgi 
teikia vitamino A, grota 
kitko gelbstinčio palaikyti 
gerą regėjimą.

Visokios žalios pupelės - 
žirniai, seteriai, svogūnai 
mažiau duoda vitaminų ir 
mineralų už tamsiai žaliuo
sius lapus ar geltonąsias 
daržoves, tačiau iš jų gau
name permainą ir pagalbą 
viduriams, už vis labiau rei
kalingą mintantiems kon
centruotu maistu ir dirban
tiems be judėjimo.

Džiovintos visokios pupe
lės - žirniai turi daug pro
teino, kuris dalinai užva
duoja mėsą.

Ekspertai Sako:
Visokias daržoves, kaip 

kdd ir vaisius, reikia nu
plauti, bet nemirkyti, nes 
vanduo ištraukia dalį vita
minų ir mineralų.

Džiovintuosius nuplauti, 
tada pamerkti ir virti tame 
pat vandenyje, kuriame 
mirko. Ta pati taisyklė tin
ka ir sausiems čieliems grū
dams virti.

Supjaustyti daržoves į 
vienodo dydžio gabalus, 
kad vienodai išvirtų.

Virti mažiausiame kieky
je vandens su biskeliu drus
kos. Lapams paprastai už
tenka tiek vandens, kiek .su
varva ant puodo dugno po 
nuplovimo. Kitoms švie
žioms daržovėms užtenka 
pusės colio ant puodo dug
no. Saugoti nepervirti. La^ 
pai išverda^per 5 iki 10 mi
nučių, didžiuma kitų per 
apie 15-20 minučių. Labai

Jei Girdėjai Tą Gailią 
Raudą, Pasidarbuosi

Ar jums teko būti šer
menyse jauno žmogaus ir 
girdėti - matyti jo motinos 
ir tėvo raudą? Ar jums te
ko būti artimuose santy
kiuose su šeima, kuri jauną 
sūnų ar dukrą išlydėjo vi
siems laikams?

Jeigu buvote, jei pažįsta
te, man netenka jums aiš
kinti, kad jie tos baisios 
skriaudos neužmiršo per 
visą gyvenimą. Jūs neno
rėtumėt to visko daugiau 
matyti, juo labiau pergy
venti savo šeimoje.

O vienok milionams jau
nimo ruošiami kapai. Juos 
ruošia kurstytojai karo. 
Ruošia ne tik karo amžiaus 
jaunimui, bet seniems ir 
mažiems, vyrams ir mote
rims. Ruošia grasindami 
atominėmis bombomis. A O 
juk vienon pusėn keliauja
mo. kito kelio pasaulyje ne
liko, kaip tik kelias į ka
pus. Bombas pasigaminti, 
kaip jau yra žinoma, visas 
pasaulis gali. Dausų, van
dens ir žemės keliai, kurie 
žinomi vieniems, žinomi ir

Kaip Pažinti Vadą?
Šapo j e nauja unijistė 

klausia senosios: — Kaip 
pažinti, kada unijos virši
ninkas nebe vadas?

Sena unijistė: — Kelerio
pai, mieloji; Tačiau vyriau
siais požymiais bus sekami 
du: t

Pirmas: Kada kapitalistų 
spauda paliovė viršininką 
vadinti raudonuoju, apsi
dairyk, o kada pradėjo gir
ti, žinok, kad jis jau nupirk
tas ir kad jis jau veda mus 
parduoti bosui.

Antras: Jei pamatęs atei
nantį šapon unijos agentą 
bosas bėga pasislėpti, žinok, 
kad agentas tebetarnauja 
tau, bet jeigu bosas bėga jį 
sveikinti, įveda šapon per 
raštinę ir išleidžia per ją, 
bus ženklas, kad agentas 
jau tarnauja jam.

Areštuotas Sidney Rabino
witz, 33 metų, ’72 Clinton St., 

Jo vardu buvusi 
ta krautuvė, ku- 
su krautus’ iš paš- 
siuntinius. Pir-

New Yorke, 
parendavota 
rioje atrado 
to suvogtus
miau buvo areštuotas jo švo- 
geris Tokofsky ir Max Fried
man.
i_________________________________________________

mažai yra tokių daržovių, 
kurias reikia virti iki pusės 
valandos.

Šakniavaisius geriausia 
švariai nuplauti ir virti su 
žievėmis. Jos apsaugo daug 
mineralų ir vitaminų .nuo 
ištirpimo į vandenį.

Vienaip ar kitaip virsi, 
neišliek daržovių vandens— 
suvartok sriuboms, pada
žams, ar paduok išgerti 
šiaip kuo paskanintą. Sald
žiųjų daržovių ar bulvių 
vanduo skanu išgerti užbal
tinus su pienu. Karčiųjų — 
skanu sumaišius su tomato 
sunka.

Bulvių vandenį vartoti 
tik tuojau vartosimon sriu- 
bon, nes ilgiau pastovėjęs 
bulvių vanduo juosta. Ir 
bendrai tamsių spalvų dar
žovių vandenį pilti tik tam
sios spalvos sriubon, kad 
nesugadintų spalvą.

Biednos Turtuolės!

Mažyte.

trečiojo nu- Today’s Pattern

A-na.

orkestras? 
per atvirą

madam, il- 
atsakė jis,

tikė- 
bom-

Atsiduso žmbgelis. Jo 
stygos • pravirko ties kitu 
langu.

visiems.
Tik paikšas galėtų 

tis, būk už atomines 
bas kiti mums atsimokėtų pavyzdys:

Stoka pinigų?! Gal de
juoji, kad kainos per bran
gios?! Nesiskųsk, kai kam 
jos dar brangesnės, o visgi 
išsimoka! Ponios už vis la
biau “aplupamos.” Štai ir

gėlių bukietais — tuos nu
sipirksime mes patys savo 
įnirusiems. Nusipirks tie, 
jeigu kurie dar išliktų gy
vais nuo tų bombų ar bak
terijų karo.

Tačiau ne bauginimui, 
tik įspėjimui tą primenu. 
Karas gali būti ir gali ’jo 
nebūti — viskas priklauso 
nuo veiklos tų, kurie nori 
išsaugoti taiką. Už karą 
dirba milionai dolerių ir

New Yorko Sherry - Ne- 
therland viešbučio patalpo
se esančioje vaistinėje, kur 
perkasi sau reikmenis po
nios, yra tokių kvepalų, ku
rių maža bonkelė kainuoja 
septynis šimtus ir dvide
šimt penkis dolerius. Nete
ko patirti, kiek tokių par
duoda, tačiau galima da- 
leisti, jog ne visos ir to vieš
bučio gyventojos išsigaliu, 
pirktisauja tų dolerių savininkų, j1 Vargšgs! Kiek jos prisi.

kuriems karas reikštų nau
jus grobius. Bet kare nu
kentėtų milionai žmonių. 
Jeigu tie milionai susipras
tų ar sukiltų į protestą, ka
ro daugiau nebūtų.

Šių metų Pirmoji Gegu
žes vyriausiai atsukta prieš 
karą, už taiką. Ką atlieka
te jūs mobilizacijai žmonių 
į Pirmosios Gegužės para
dus ir masinius mitingus už 
taiką?

rūpins, kol vyras numažins 
darbininkų algas tiek, kad 
išgalėtų pačiutei supirkti 
viską, kas reikalinga, jeigu 
jau net tas mažas dalykė
lis tiek kainuoja!

N-tė.

Ties Mano Langu
Aną dieną ties mano lan

gu pradėjo graudžiai vaito
ti smuiko stygos. Nesu ope- 
re tiško ji Julietė, serenadų 
nesitikėjau po langu. Parū
po, kas čia per iškilmės.

Tai ne iškilmių būta. Ties 
langu stovėjo apie vidur
amžis vyriškis.- Išvaizda, 
kaip kad ir jo virbenamų 
stygų garsai rodė, jog tai 
pirmo laipsnio menininkas, 
kuris vadinamaisiais ger- 
laikiais gal grojo ir stam
biems ponams ar bent vidu
rinės klasės salionuose. Da
bar jis laukė paduodamo 
per langą nikelio, gal cen
to — aš ir mano kaimynai 
savaitines savo pajamas ne- 
davedame iki 
merio.

— Kur jūsų 
— paklausiau 
langą.

— Neklausk, 
ga istorija, 
gal bijodamas pradėti, nes 
ilgakalbės moterys kartais, 
vieton išklausyti jo, prade
da pasakoti savo bėdas, o 
tuomet sudiev tos dienos 
uždarbiui ir gal vakarienei.

— Visgi įdomu dėl ko 
taip jautriai grieždamas 
negro ji orkestre?

Nebeiškentė jis nepasisa-

— Stoka tinkamų patal
pų, brangenybė visko užda
rė daugelį mažųjų įstaigė
lių, o stambiosioms pasilin
ksminimo vietovėms užten
ka išgarsinto vardo orkes
trų. Visgi mes dar būtume 
galėję gauti darbų groti 
liaudies pramogose, bet 
kad užlaikymas vietos pra
ktikoms mums pradėjo at
sieiti brangiau už . mūsų 
uždarbį, turėjome pakrikti. 
O kartą muzikantas, visuo
met liksiesi juomi — norisi 
groti, groti žmonėms. Gre
ta to, juk reikia ir gyventi.

Noriai prašyčiau groti 
daugiau, bet aš neišgaliu 
teigiamo atpildo nei už gir
dėtuosius posmus. Nužvil- 
gėjo jo kepurėn pinigėlis 
su Roosevelto atvaizdu.

Redakcijos Atsakymai
J. žebriui, Cleveland, 

Ohio. — Dėkojame už eilu
tes ir velionės K. Roman- 
dienės biografiją. Tai iš
spausdinsime Laisvėje š. m. 
balandžio 27 d. Moterų Sky
riuje. Laukiame klišės.

Gera Naujovė, Bet.
Westinghouse firma pra

dėjo išdirbinėti siurblius 
valytuvus namams su po
pieriniais maišeliais dul
kėms surinkti. Maišelius 
nuėmus bus galima išmes
ti. Nereikės dulkių iškrati- 
nėti ir bandyti vėl tą patį 
audkelinį maišą uždėti ant 
siurblio.

Tačiau tas patogumas 
kainuosiąs po apie 10 cen
tų už maišelį, o greta to, re? 
gis, maišeliai nebus pritai
komi senosioms mašinoms, 
reikės pirktis naują.

d

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Trečiad., Bal. 20, 1949



| APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ
* ’ Parašė Išvertė ?
:; JULES VERNE * J. BALČIKONIS s i

(Tąsa)

Seniau, geriausiomis sąlygomis, reikė
davo iš Niujorko važiuoti į San-Francis- 
ką šešis mėnesius. Dabar gana jau sep
tynių dienų.

Steigti tą geležinkelį nusprendė val
stybė 1862 metais. Tam nusprendimui 
tuomet priešingos .buvo pietinės vaistys 
bės. Pats prezidentas Linkolnas pasky
rė Omakos miestą, Nebraskos valstybėje, 
svarbiausia naujų geležingelių vieta. 
Nusprendę tuojau ėmė dirbti ir darbą 
varė labai greitai. — kaip paprastai vis
ką greitai daro amerikiečiai, kurie, kaip 
žinoma, nemėgsta darbo trukdy tojų-biu- 
rokratų. Tačiau darbo greitumas nepa
kenkė gerumui. Lygiomis vietomis ties
davo geležinkelio po pusantros mylios 
per dieną. Garvežys, vieną dieną atve
žęs bėgius, tntrį dieną pats jau trinkė
davo jais.

Didžiojo vandenyno geležinkelis, su
jungtas šakomis su šiomis valstybėmis: 
Ajova, Kanzusu, Koloradą ir Oregonu. 
Iš Omakos geležinkelis eina Platos upės 
kairiuoju krantu, paskui eina Laramės 
kraštu ir pro Vazačų kalnus, apsuka Sū
rųjį ežerą ir siekia lig mormonų sosti
nės. Toliau kelias eina dykumomis, per 
Humboldo kalnus, to paties vardo upės 
krantais, per Sierą-Nevadą, peršoka per 
Sakramentos upę ir nusileidžia prie Di
džiojo vandenyno.

Toks tai buvo ilgumas to geležinkelio, 
kuriuo Fogas galėjo per septynias die
nas nukakti į Niujorką ir ten sėsti į 
laivą, plaukiantį gruodžio 11 dieną į Li
verpulį.

Vagonas, kuriame sėdėjo Fogas, buvo 
panašus į ilgą omnibusą, uždėtą ant 
dviejų platformų, turinčių po keturis 
ratus. Jie buvo taip pritaisyti, jog galė
jo daryti mažiausio spindulio kreivąją 
liniją. Viduje, pasieniais, stovėjo mink
štos kanapos; tarp jų buvo paliktas ta
kelis nueiti į salę ir į atskirus kambarė
lius. Visi vagonai buvo sujungti tam ti
krais tilteliais, ir keleiviai galėjo vaikš
čioti iš vieno vagono į kitą per visą trau
kinį. Tame traukinyje buvo miegamųjų 
vagonų, vagonų-restoranų, vagonų-salių 
ir vagonų-kavinių. Tik stigo vagonų-te-' 
atrų.

Vagonais nuolatos ėjo konduktoriai, 
laikraščių nešiotojai, likerių, cigarų ir 
visokių valgomų daiktų pardavinėtojai.

Traukinys išėjo iš Omakos stoties ly
giai vakaro šešiomis. Naktis buvo tam
si ir šalta. Dangus apsiniaukė, ir galima 
buvo laukti sniego. Traukinys nelabai 
skubino — per valandą tevažiavo po dvi
dešimt mylių. Tačiau tuo greitumu gali
ma buvo pervažiuoti visas Jungtines 
Valstybes paskirtu laiku.

Keleiviai važiavo tylėdami, ir juos 
pradėjo imti miegas. Paspartutas sėdėjo 
šaly Fikso, bet policijos agentas jo ne
kalbino. Nuo ano atsitikimo santykiai 
buvo labai paprastėję. Fiksas ir dabar 
elgėsi vienodai, bet Paspartutas buvo at
sargus, ir tik trupučio tereikėjo, kad jis 
savo buvusiam draugui .nusuktų spran- 
dą.

Po valandos no išvažiavimo pradėjo 
snigti smulkus sniegas, bet, laimė, trau
kinio greitumo nemažino. Iš vagono lan
gų tematyti buvo balti laukai.

Aštuoniomis atėjo į vagoną konduk
torius ir pranešė keleiviams, kad jau 
metas gulti. Per kelias minutes vagonas 
pavirto miegamuoju kambariu. Atvožė 
kanapas, ištraukė patalus, paklojo, ir ke
leiviai sugulė kaip patogiausiose lovose.' 
Kad kiti nematytų, galima buvo užsi
traukti uždangas. Paklodės buvo baltos 
kaip sniegas ir pagalviai jųinkšti.

Tuo tarpu traukinys kaukdamas švil
pė skersai Kalifornijos valstybės.

Nuo San-Francisco lig Sakramentos 
miesto žemės paviršius labai nelygus. 
Traukinys į Sakramentą atėjo apie de
vintą valandą, bet keleiviai jau kietai 
miegojo ir nieko nematė. Tačiau tam mie
ste būtų galėję pasigėrėti dideliais aukš
čiausiojo Kalifornijos valstybės teismo 
rūmais, plačiomis gatvėmis, gražiomis 
bažnyčiomis, puikiais viešbučiais ir iš
taisytais sodais.

Išėjęs iš Sakramentos, traukinys pra
važiavo kelias stotis ir ėmė lipti į Sieros- 
Nevados kalnus. Ryto septintą valandą 
traukinys atvažiavo į Ciskos stotį. Po 
kokios valandos miegamasis kambarys 
buvo vėl paverstas paprastu vagonu, ir 
keleiviai galėjo gražiuotis puikiais tos 
kalnuotos šalies reginiais.

Kelias buvo baisiai nelygus: vienur 
traukinys turėjo lipti į kalną, kitur ristis 
žemyn, vienur važiuoti pagal pačią kiau- 
rumą, kitur lįsti siauru urvu. Vietomis, 
sukant aplink aukštas uolas, reikėjo da
ryti didžiausius linkius.

Apie devintą valandą traukinys, vis 
traukdamas '• į žiemryčius, pravažiavo 
Kersono slėnį i r/įėjo į Ne vados valstybę. 
Apie dvylikę jis sustojo Reno stotyje,. 
kur keleiviai gavo arti dvidešimties mi
nučių pusryčiui.

Nuo šios vietos geležinkelis eina kelio
lika mylinį' į žiemius, Humboldo upės 
krantais. Paskui jis pasuka kartu su upe 
į rytus ir eina lig jos pradžios, esančios 
pačiame Nevados valstybės rytų pakraš
tyje.

Papusryčiavę, keleiviai vėl sulipo į va
gonus. Fogas, Auda, Fiksas ir Paspartu
tas, patogiai susėdę, žiūrėjo pro vagono 
langus ir gėrėjosi nuostabiais Amerikos 
žemės reginiais: plačiausiomis pievomis, 
tolimais kalnais, smarkiomis upėmis ir 
putojančiais upokšniais. Kartais jie 
gaudavo pamatyti iš tolo didžiausias bi
zonų bandas. Jeigu važiuojant pasitaiko 
tiems gyvuliams eiti per geležinkelį, 
traukinys turi sustoti ir palaukti jų pra
einant. Nestodamas jis jokiu būdu ne
prasimuštų pro juos.

Ir šiuo kartu jų neapsakoma daugybė 
ėjo per geležinkelį. Jie ėjo baisiai baub
dami ir maurodami. Didumo jie buvo 
didesnį už naminius Europos jaučius. 
Uodega ir kojos' buvo trumpos, spran
das labai platus ir storas, ragai kęsti, 
galva gauruota. Apie jų suturėjimą ne
buvo ko ir manyti. Jei jie pradeda į kurį 
šoną eiti, tai jų niekas jokiuo būdu ne
gali sulaikyti.

Visi keleiviai išėjo ant tiltelių žiūrėti 
bizonų. Tik vienas žmogus,' kuris, tur
būt, labiausiai skubino važiuoti, paliko 
vagone ir kantriai laukė praeinant tų 
nematytų gyvulių. Tas palikėlis buvo 
Fogas. Paspartutas karščiavosi daugiau
sia už visus. Jam pikta buvo, kad reikėjo 
gaišti; jis norėjo paimti ir šaudyti į bi

donus iš savo revolverių.
— Tai bent kraštas* — kalbėjo jis. — 

Galvijai sustabdė traukinį ir eina sau 
per kelią nesiskubindami! Aš labai norė
čiau žinoti, ar Fogas yra numatęs tą 
kliūtį! Ir mašinistas kvailas, kad trau
kinį suturėjo! ,

Tačiau mašinistas pasielgė išmintin
gai sustabdęs traukinį. Tiesa, jis 1 būtų 
sutrėškęs kelis bizonus, bet paskui trau
kinys būtų tikrai nuvirtęs nuo bėgių.

Geriausia išeitis buvo priturėti trau
kinį, o paskui kiek greičiau jį pavaryti.

Bizonai ėjo per kelią tris ištisas va
landas. Tik temstant jie jau nebekliudo 
važiuoti. Einant paskutiniams per kelią, 
pirmutinių jau seniai nebebuvo matyti.

Aštuntą valandą traukinys perėjo per 
Humboldo kalnus, o pusę dešimtos įva
žiavo į Utaką, Didžiojo Sūriojo ežero te
ritoriją, įdomią mormonų žemę.

XXVII
PASPARTUTAS, VAŽIUODAMAS 
GREITUOJU TRAUKINIU, KLAU

SOSI MORMONŲ ISTORIJOS
Naktį iš gruodžio 5 į 6 dieną trauki

nys nuėjo pietryčių linkui apie penkias
dešimt mylių; paskui jis pasuko žiemry 
čių linkui artindamasis į Sūrųjį ežerą.

Apie ryto devintą valandą Paspartu
tas išėjo iš vagono ant tiltelio pakvėpuo
ti grynu oru. Oras buvo šaltas, dangus 
apsiniaukęs, bet nebesnigo. Saulė atrodė 
pro rūką kaip didelis auksinis pinigas, 
ir Paspartutas ėmė jau svarstyti, kiek 
svarų sterlingų būtų vertas toks pinigas, 
bet jo* mintis nuo to darbo atitraukė pa
sirodymas kažkokio keisto žmogaus.

(Daugiau bus)

Cleveland, Ohio
Fantastiškos Teisėjo 
Kaucijos ir Bausmės

Balandžio 8 d. Common 
Pleas Judge James C. Connell 
pareikalavo fantastiškų kauci
jų iš 12 streikierių ir UE- 
C1O unijos vadų, kurie nepai
sydami teisėjo drausmės pi- 
kietavo Fawick Airflex įmo
ne Brooklyne, Clevelando 
priemiestyje. Per visus kau
cija siekė $1,826,500 ir pa
baudos jiems uždėta $22,500.

Teisėjas, kalbėdamas apie 
streiko vadus, savo kalboj 
laiks nuo laiko įterpė, kad 
streiko vadai “teršia darbo 
judėjimą,” ir užbaigė saky
damas, kad “dėlei tos prie
žasties tas streikas yra teis
mo skaitomas užbaigtu ir to
lesnis bent koks pikietavimas 
btks uždraustas.”

Marie Reed, UE-C1O lokalo 
735 biznio agentas, kuri yra 
laikoma, Cuyahoga apskrities 
kalėjime po $250,000 kauci
jos, atsakydama į teisėjo pa
reiškimą, pasakė:

“Joks teisėjas flegmai i at
šaukti streiko. Tik darbi
ninkai gali iššaukti strei
ką ir tik streikieriai ga
li atšaukti jį. Streikieriai 
nėra atšaukę Fawick strei
ko ir neatšauks, iki Fa
wick managementas, sutiks 
tartis prie konferencijos stalo 
amerikonišku būdu...”

Nuo pat pradžios šio strei
ko. prasidėjusio kovo 8-tą, 
prieš darbininkus buvo nau
dojama didžiausias teroras. 
Mažasis Brooklyn© miestelis 
kasdieną paskyrė nuo 45 iki 
50 deputuotų šerifų, ugnia
gesių departmentą ir šarvuo
tus automobilius. Clevelan
do miestas paskyrė tarp 15 
ir 20 raitosios policijos ir aša
rines bombas, kurios buvo 
vartojamas prieš 200 ramių 
pikietų, kas jau seniai beįvy- 
ko šioje apylinkėje. Manage
mentas, spauda ir teismai ko
operavo toje žiaurioje kovoje 
prieš streikierius. Teisėjui 
išleidus drausmę, policija pra
siėjo gabenti skebus į įmonę 
savo automobiliuose. Manage
mentas su pagalba UAW-AFL 
pradėjo laužyti streiką nesi
skaitant su darbininkų unija 
—UE-CIO.

Kolektyvi© -susitarimo tarp 
Fawick kompanijos ir UE lo
kalo 735 istorija yra sekama:

Po penkių metų gerų santi- 
ki’U, pradedant '1943 metais, 
Mr. Huxtable buvo pasamdy
tas kaipo įmonės manadžeris. 
Huxtable yra buvęs G M ofi
cialus, žinomas gerai dėlei 
jo suktų metodų unijos grio
vime. Jam susigiminiavus su 
Fawick managementu, prasi
dėjo visokie keblumai

Kada kompanija atsisakė 
derėtis su UE ir pasakė, kad 
septyni unijos “stewards” bus 
atleisti iš darbo, darbininkai 
99 balsais prieš 16 nubalsa
vo skelbti streiką. Streikui 
prasidėjus, kompanija tuojau 
išėmė drausmę, sulyg kuria 
tik du pikietus galima buvo 
statyti ir kitokį' sunkumai už
dėti. Po didelio spaudimo iš 
kompanijos pusės, maža gru
pė darbininkų sutiko skebau- 
ti ir pasišaukė į pagalbą 
UAW-AFL. NLRB greitai 
pravedė balsavimus, bet UE 
nebuvo ant baloto. Nors strei
kieriai atsistojo bado nasruo
se ir gręsė jiems kalėjimas 
dėlei nesiskaitymo su draus
me, UAW-AFL nelaimėjo ir 
UE liko ir dabar lieka dar
bininkų derybų agentas.

Unijos biznio agentas Marie 
Reed sako, kad streikieriai 
laikysis soįidariškai ir kad:

“Didelės bausmės ir didelės 
kaucijos, skirtos teisėjo Janies 
C Connell — aukščiausios vi
soj Clevelando istorijoj ro
do jo visišką nesupratimą 
darbininkų .ir kodėl darbinin
kai kartais turi streikuoti, 
kad apgynus savo “seniority” 
ir kontrakto teises. Jis, pa
rodė savo nusistatymą prieš 
visą darbininkų klasę.”

Unijistag.
A A k

EASY COME.....EASY GO
THREE ACT REVUESICAL

. Presented by

LYROS CHORUS
at

RUBA HALL
414 Green Street, 
Philadelphia, Pa.

Admission 
75c.

(Incl. Tax)

April 23rd - 8 p. m. Sharp!
#* SONGS

* DANCING
£ * MUSIC

DANCING
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Kunigas Priešingas 
Atlanto Paktui i

First Congregational Churbh 
of Avon Lake kunigas Rev. 
Paulėj. Folino iš savo saky
klos sakydamas pamokslą pa
vapi jonams pareiškė, kad jis 
yra priešinga^ tam Atlanto 
Paktui, taipgi kad Amerika 
pasirašė po juo.! Dvasiškis 
Folino aiškino savo parapi- 
jonams to pakto negerumus ir 
ką toks paktas reiškia. Jis 
nurodė, kad tas paktas pave
da mūsų šalies užsieninę po
litiką į militaristų rankas, kas 
yra priešinga Amerikos tra
dicijoms ir pavojinga taikos 
išlaikymui.

Tą išaiškinęs, Rev. Folino 
ragino savo parapijonus, jei
gu jie sutinka su. jo nurody
tais dėsniais ir permato tą 
pavojų, kad jie rašytų ir siųs
tų protestus senatoriams ir 
k o n g resmanams ir lieptų 
jiems balsuoti prieš tą pak
tą, kol dar nevėlu, ir taipgi 
ragino vįsus Amerikos pilie
čius, kad jie rimtai susidomė
tų tuom klausimu ir u įpluk
dytų Washingtona su protes
to. laiškais ir tuom parodytų 
mūsų šalies valdonams, kad 
mes, kaipo šios šalies gyven
tojai, esame priešingi mūsų 

valdonų užsieninei politikai, 
kuri mus tempia į trečią pa
saulinį karą.

Toks kunigo pareiškimas 
yra protingas ir vertas visų 
paramos. Piliečiai turėtų 
siųsti protestus, kol dar nevė
lu, kad išgelbėjus pasaulį nuo 
katastrofos. V. M. D.

ŽINmIŪEfŪVOS.
Į Šviesą

PANEVĖŽYS, sausio 14. — 
Penkiolika “Lakštingalos” ko
lektyvinio ūkio (Berčiūnų 
valse.) valstiečių lanko su
rengtus čia mažaraščių kur
sus. Juos daugiausia lanko 
senyvo amžiaus žmonės, buvę 
kumečiai. >.

—Dabar aš jau paskaitau 
laikraščius, knygas, — sako 
60 metų amžiaus valstietis 
Žilinskas.—Jaučiuosi, tartum 
regėjimą būčiau atgavęs. Už 
tai aš; dėkingas tarybų val
džiai.

Kolektyviniame ūkyje įreng
tas klubas - skaitykla, čia. yra 
laikraščių, knygų, radijas; 
rengiamos paskaitos. Arte
lės nariai žengia į šviesą.

J. Strelčiūnas.
★ ★

16 Tūkstančių Žmonių 
Poilsio Namuose

VILNIUS, sausio 14 d. — 
Profesinių sąjungų poilsio na
mai bei Sveikatos Apsaugos 
Ministerijos sanatorijos veikia 
ištisus metus.

Per praėjusius metus Tary
bų Lietuvos kurortų poilsio 
namuose bei sanatorijose ilsė
josi 16 tūkstančių žmonių. 
Daugiau kaip' 61 tūkstančiai 
darbininkų ir tarnautojų bu
vo gavę nemokamas atilsines 
į respublikinius bei sąjungi
nius kurortus.

i

Waterbury, Conn.

“Praeities Šešėliai”
KETURIŲ VEIKSMŲ 

TRAGEDIJA
Rengia Vilijos Choras
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Balandžio 24 April
VENTA HALL

103 GREEN STREET
Pradžia 2:30 valandą dieną

Įžanga 75c (taškai įskaityti)

Šis veikalas, gražus. Aktoriai rinktiniai, pagal 
savo roles, tad ir suvaidinimas bus geras. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

- -RENGĖJAI.

Worcester, Mass.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
.IR

KONCERTĄ
Atžymėjimui

Dienraščio Laisves
, »

30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRII
-b

» Graži Dainų Programa:
Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupe

i vad. Josephine Karsokienės
Stasys Paura ir Robertas Niaura 

žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas
vietinis žymus dainininkas

<!,

Bus gera vakarienė ir bus įvairių pasilinksmini
mų. Būkite visi, gražiai atžymėkime savo dien

raščio šią istorinę sukaktį.

29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Pradžia 5 valandą vakaro

Lietuvių Salėje

SKELBKITES "LAISVĖJE”
4pual.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trcčiad., Bal. 20, 1949



San Francisco, Cal.
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Balandžio 9 d. įvyko tarp- 
tautiškos prakalbos viename 
puošniame gyvenimo name, 
nes tur būt nebuvo progos 
gauti viešą svetainę, todėl pa
naudota gyvenimo stuba. Ka
dangi stuboj, tai žmonių buvo 
kupina, nežiūrint, kad ir stu
ba erdvinga. Prakalbas su
rengė Ispanų Karo Pabėgėlių 
Šelpimo Komitetas. Ši proga 
buvo išnaudota išgirsti dele
gatės W. Grapper raportą, 
vykstančios iš užsienių su 
prakalbomis iš Moterų Tarp
tautinio Kongreso.

žmonės buvo suinteresuoti 
užgirsti platų raportą iš už
sienio, nes delegatė yra važi
nėj lis ir studijavus padėtį So
vietų Sąjungoj ir kitur, bet 
prakalba buvo tik apie pusę 
valandos trumpa. Pasakė, 
kaip užsienio žmonės prastai 
žiūri į Amerikos prezidento 
Trumano doktriną. Marshallo 
Planą ir Atlanto Paktą. Už
sienių žmonės pilnai permato 
reakcionierių kilpas ir ragina, 
kad Amerikos žmonės budėtų 
už taiką. Po trumpos kalbos 
ir atsakius keletą klausimų 
išvyko į kitas masines pra
kalbas. Surinkta daug aukų 
Ispanijos Karo Našlaičiams.

★
Darbininkiška Mokykla

Tai dar pirmu syk teko San 
Francisco mieste nuvykti i 
darbininkų įsteigtą mokyklą, i 
kuri randasi 240 Golden Gate 
Avė. Ten randasi milžiniškas 
namas su įvairiais įrengimais 
įvairių klasių dieninių ir vaka- I 
rinių. Taipgi yra šimtų tūks
tančių knygų knygynas; .jomis 
žmonės gali naudotis ne tik 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
Slloretoad 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 I1OĄIE, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdej<oruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

knygyne, bet ir neštis 
mus.
ri ką gero išmokti ir surasti, 
tai tame knygyne gali ^asti. 
Knygų yra: politikos, techni
kos, meno, piešimo, muzikos 
temomis.

Tai nestebėtina, kad reak
cionieriai taip siunta prieš tą 
įstaigą ir bando laiks nuo lai
ko trukdyti darbą.

Dabar klasės jau atviros 
dieninės ir vakarinės per 'tris 
mėnesius. Todėl, kam yra 
liuoso laiko, verta pasinaudoti 
šia proga. Mokyklą palaiko 
visos pažangios įstaigos ir 
darbo unijos.

Rusiški Paveikslai
Jau per kiek laiko yra ro

domos Sovietų Sąjungos fil
mus rusų kalboj Itio, Teatre, 
22 10 Union Avė. Bus rodo
ma daug naujų veikalų, pa
tartina matyti juos.

Alvinas.

j na-
Kuris darbo žmogus no

Lowell, Mass.
Dar Bus Vienas Bankietas

Šį kartą Lowellio moterys 
kliubietės vienos pačios komi
sijoje, be vyrų pagalbos, ruo
šia labai šaunų bankietą. Tai 
bus “pra^adnioj nedėlioj,” šį 
sekmadienį, balandžio 24, 3- 
čią valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 14 
Tyler St.

Šeimininkės prigamins ska
nių dešrų ir kitokių valgių. 
Kaipo atvelykis, tai bus gali
ma ne tik skaniai pasivalgyti 
karštų kilbasų ir šutintų ko-' 
pūstų, bet troškuliui nuramin
ti dar ir skaniai išsigerti, 
taip, kad už $2 tai ir pačiose 
Velykose geriau negautumėrh. 
Betgi dalpar jau po Velykų,

tai bus galima visaip pasi
linksminti gražioj svečiu suei
goj prie gražiu dailiu ir mu
zikos. Net bus galima ir 
patiems dalyvauti programoje 
dainų mylėtojams.

Kliubas prašo visos apylin
kės lietuvius ir lietuves daly
vauti bankiete.

šeimininkės: M.* čiuladienė, 
M. Arbačauskienė, M. Palu- 
binskienė, U. Daugirdienė, 
A. Paulenkienė ir kitos ti
ki, kad bus svečių iš visur 
privažiavę, ir todėl ne , tik 
jos, bet ii* visi kiti pasiruošę 
svečius pasitikti labai malo
niai.

Draugai Gicevičiai gyvena 
ne Lowellyj, jie tik priklauso 
prie Lowellio klubo ir kitų 
draugijų, bet manoma, kad ir 
jie daug darbuojasi šio ban- 
kieto padidinimui bei pageri
nimui.

Kuomet vieningumas ir 
draugiškumas yra, tai visuo
met išeiname su gražiu laimė
jimu.

Mus neužmiršta mūsų gerie
ji kaimynai: Lawrence, Me
thuen, Nashua ir Haverhill. 
Mes irgi jiems gražiai atsimo
kame reikalui esant.

Na tai dar vienas malonus 
f 

susitikimas!
J. M. Karsonas.

LeKTUVNEšIS LėšUOS 
$186,000,000

WASHINGTON. — New
port News laivasta tykia 
pradėjo statyti Amerikai 
didžiausią pasaulyje karini, 
daiVą - lėktuvnešį, kuris lė- 
šuos daugiau kaip 186 milio- 
rfns dolerių. \

PRANEŠIMAI “
WATERBURY, CONN.

' Teatras • “Praeities šešėliai, 4-rių 
veiksmų tragedija. Scenon stato Vi
lijos Choras. įvyks 24 d. balandžio, 
Venta Hali, 103 Green St. Pradžia 
2:30 vai. dieną. įžanga 75c. (taksai 
įskaityti). Veikalas yra gražus, ak
toriai surinkti palei roles, tad kvie
čiame visus dalyvauti ir pamatyti 
kaip puikiai bus Suvaidinta.—-Kom.

(92-93)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphia Moterų^ Klubo susi

rinkimas įvyks balandžio 21 d., 8 v. 
vak., 735 Fairmount Avė. Draugės 
visos dalyvaukite, nes turime daug 
nedabaigtų reikalų aptarti. —• Sckr.

(92-93)

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

sinus,

No. 1 M. J. Svilpa's Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. S. Salve, for externa) 
pains. Ši mostis gelbsti nuo, įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina $1.

No. 3 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash,
Athlete’s Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash. Ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina -$2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Park St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money 
derį. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford, Conn. ‘
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D./- 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)

or-
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Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius ■

" Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. ’ :

” 1 Tel. ST. 2-8342
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DETROIT. MICH.
Progresyvių partija

Laike prezidentinių rinki
mų piliečiai buvo raginami 
balsuoti už Progresyvių Par
tijos statomus žmones. Dau
gelis manė, kad demokratai 
su Trumanu priešakyje atliks 
savo prižadus. Pradeda pa
sirodyti, kad taip manydami 
padarė klaidą .

Ir ką matome pavasarį ? Po 
penkių mėnesių laiko, pava
sariniuose rinkiniuose pasiro- 
dė, kad Progresyvių Partija, 
būdama teisinga savo nusista
tyme, gavo net trissyk dau
giau balsų.

To dar neužtenka. Reikia 
smarkiau organizuoti ją. Lie
tuvių kliubas turėtų padvigu
binti savo nariu skaitliu iki 
miesto rinkimų ši rudenį.

Nelaimingas Mūsų Majoras
Mūsų majoras, padaręs vi

sokių prižadėjimų, po išrin
kimo pasielgė kaip miegoda
mas. Būdamas demokratu, 
sukišo į visas svarbesnes vie
tas republikonus, dabar pats 
gauna į kailį už savo žioplu
mą.

Jo paskirtas policijos vir
šininkas Toy Industrijų Dak
tarų Suvažiavime Book-Cadil- 
lac viešbutyje paskyrė “pin
ke rto nūs,” apsaugojimui pasi
remdamas tuo, kad jam trūks
ta savos policijos.

O tie “pinkertonėliai,” ka
da Van Antwerp (tai mūsų 
miesto bosas) ėjo sveikinti 
tuos gydytojus, pagriebė mū
sų majorą už sprando ir lauk 
pro duris iš viešbučio.

Iš namų pardavėjų (real 
estate) suvažiavimo jis pats 
išbėgo, nes ten kas tai iš Chi- 
cagos įeinant į svetainę Van 
Antwerpui pasakė: “Mūsų 
majoras Chicagoje moka at
skirti dviejų karų garadžių 
nuo namelio.”

Nelaimingas tas mūsų de
mokratas majoras. O dar 
prie to prisideda ir tas, kad 
Miesto Tarybos pirmininkas 
Edwards pareiškė, kad jis 
kandidatuosiąs šį rudenį.

A-
Mūsų “Black Curtain”
Prieš Col, Crockett kalbė

jimą Detroite ir po jo kalbos 
mūsų didlapiai špaltas pripil
dė apie visokius būk tai ne
gerumus ir blogumus Tarybi
nėse Respublikose.

Bet kada prof. Schuman 
kalbėjo Music Hall 7 d. ba
landžio, tai ir prieš jo kalbė
jimą ir vėliau visi didlapiai 
užsičiaupę tylėjo.

Mat,, kur randasi taip va
dinamasis “Iron Curtain,” ku
rį galima pavadinti “Black 
Curtain,” nes tai panašu į eu
ristinių juodašimčių darbą.

Prof. Schuman nurodė pa
vojų mūsų šaliai vykdant 
Marshallo planą, taip lygiai ir 
pasirašytos ’ Vakarų Karinės 
Sąjungos.

Tas, mat, kapitalistams ir 
militaristams nepatinka.

Čia pasirodo geras pavyz- 
dis, kaip svarbu platinti tą 
spaudą, kuri suteikia žmo
nėms žinias, kaip Vilnis, Lais
ve ir- Daily Worker..

Miesto Rinkimų Pasekmės
Šį sykį į Miesto Tarybą li

kosi išrinkti net trys nauji na
riai: dvi moterys ir vyras i 
Prakišo aiškus reakcininkas 
Gorman. Per jo pastangas 
daugelis negalėjo gauti mo
kyklų kambarių viešiems su
sirinkimams. x

Tikimės, kad Mrs. Lovejoy 
ir McNamara bus liberališkes- 
ni. Gyvenimas tą parodys. 
O kita, tai Mrs. Grace, turi 
ryšius su apgarsinimų firmo
mis, tai sunku ką apie ją pa
sakyti.

Bet va kur keliamas skan-‘ 
dalas. Miesto Taryba, pagal 
naują valstijos įstatymą, kuris 
leidžia pakelti taip vadinamus 
aprubežiųotus, taksus tam ti
krą skaitlių ‘‘mills,” leido nu- 
balsavimui' propoziciją tokiam 
pakėlimui, kurio dalis būtų 
ėjus dėl pataisymo ir pasta
tymo naujų mokyklų ir sam
dymui mokytoj ii,

Rodos, reikalingas dalykas, 
kad vaik'ams suteikus mokslą. 
Bet kur tau!

Taip 'greit, kaip pasekmės 
buvo paskelbtos, ' Fabrikantų 
Sąjunga, Piliečių Sąjunga, 
Real Estate Board ir tam pa
našios organizacijos, kurioms 
prisieis dalį savo pelno pa
skirti dėl apšvietos, stojo pies
tu prieš tokį nubalsavimą. 6

Sako, galėjo balsuoti tik tie, 
kurie prapertes turi, o ne tie, 
piliečiai, kurie tik vaikus te
turi. Bandys tą nubalsavimą 
sulaikyti per indžionkšiną.

Pasirodo, kad vaikus' gali 
turėti kare išžudymui, bed ar- 
biu eilių rezervui, streikams 
laužyti, bet kad apšviesti — 
“neduok, dieve...;” tas nega
lima, nes didžiajam bizniui 
lėšuos keli doleriai “bereika
lingai.”

★
Ateinantį Rudenį 
Miesto Rinkiniai

Pasirodė pirmutinės kregž-

DIENRAŠČIO 
LAISVES 

SUKAKTIS
Iš visur girdėtis bruzdė

jimas savo dienraščio 30 
metų sukakties atžymėji- 
niui. Parengimai jau su
ruošti šiose vietose:

Baltimore, Md.
Piknikas su dainų pro

grama ir prakalbomis įvyks 
geg. - May 29 d., Slovakų 
National Home, 6526 Hala- 
bird Avė.

Worcester, 
Mass.

Bankietas su koncertine 
programa įvyks sekmadienį 
bal. - April 24 d., Lietuvių 
Salėje, 29 Endicott St., pra
džia 5 fal. po pietų.

Norwood, Mass.
Bankietas su koncertine* 

programa įvyks sekmadie
nį, bal - April 24-tą d., Lie
tuvių Salėje, 13 St. George 
St., pradžia 5 vai. po pietų.

Brooklyn, N. Y.
Koncertas ir šokiai įvyks 

sekmadienį, geg. - May 29- 
tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, L. L, N. Y. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Prašome pranešti Lais
vės administracijai, kur 
daugiau įvyksta tokių pa
rengimų.

* - -S—y-S- S—» t—ę -^1

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW i. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172• ✓

(lutės apie mūsų miesto rinki 
mus. Miesto Tarybos pirmi- 

*ninkas Edwards viešai pareiš
kė, kad jis bus kandidatas į 
majorus. Tą jis padarė da
bar todėl, kad Van Antwerp 
iškeliavus į Romą, Italiją, jis 
turės būti liglaikiniu miesto 
gaspadorium.

Kadangi miesto rinkimai 
vedami nepartiniai, jokių par
tijų ant baloto nebus, bet 
rink imu % eigoje pasirodys, kas 
tą socialistą if Reutherio ša
lininką rems.

Van Antwerp demokratas, 
bet labai didelis reakcinim 
kas.

Manoma, kad ir Progresy
vių Partija rems kokį kandi
datą, tai gal bun ir geresnių 
pasirinkimų rinkimuose.

★
Reikia Didesnio Veikimo

Per pastaruosius kelis mė
nesius išrodo, kad visi “west
side” lietuviai būtų kaip iš
mirę. Jokio gyvumo nepa
rodo.

Atsiranda vienas kitas, ku
ris bereikalingai susirinkimuo
se tik laiką “kvaršina,” bet 
prie darbo atlikimo tai nei su 
žiburiu negali surasti.

Politicus.

ATHENAI, Graikija. — 
Christina Antoniou, 73 me
tų moteris, pagimdė dvynu-

Islandijos policija buožė
mis daužė darbininkus, de
monstruojančius prieš At
lanto karinę sutartį.
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TELEPHONE

STAGG 2-5043

MATTHEW P. .BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
'’į \ 1 /

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuviu ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkitc su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas. ;

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už .spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

S
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
’ ______a*_ :____________

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik-; 
toliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas. “

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238
■v w vvt’f w’rT’TT’r’T’r 1

i------------ -
Gpudl.—Laisvė (Liberty^ Litli, Daily)- Trcčiad., Bal. 20, 1949

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo pusi.)

Biruta Vii lis, gabi Kultūri
nio Centro restauranto vedė
ja, turi 3 pirštais pieštus kū
rinius, kurie pavadinti “Fan
tazija.” Tai savotiška, nepa
prasta technika.

Edward A. Skučo “Wild 
Steel.”

Use Merkson “Returning.”
Robert Feiferio “Motina.”
Arthur Skučo “Artist at 

Work.”
J. W. Thomson “Solitude.”
Sophie Thomson turi du kū

riniu, abudu vaizduoja gėles.
Phyllis Rasius “Common 

Man.”
Turi _po keletą kūrinėlių iš

statę . waterburiečiai Dr.
Christina Staneslow.
Lai man būna leista Šia proga 

nuoširdžiai pasveikinti visus 
dailininkus, kurie šioje paro
doje dalyvauja su savo kū
riniais. Garbė ir kreditas 
j iems!

Aš/manau, jog labai gerai 
LMS Trečioji Apskritis, kuri 
šią parodą suruošė, padarytų, 
jeigu kurį nors subatvakarį 
arba sekmadienio popietį su
ruoštų šių mūsų dailininkų 
pagerbimui pobūvėlį. Mes ir
gi galėtumėme dalyvauti, su 
jais susitikti, juos nuoširdžiai 
pasveikinti ir apie jų kūrybą 
pasikalbėti. Kiekvienas ga
lėtų laisvai išsireikšti, kaip jis 
jų kūrinius vertina ir vaizduo
jasi. Iš to, tikiu, būtų naudos 
ir dailininkams.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



I

1

1

New 7i i ii<»v
Savaitės Vakarais už 
Vis Geriausia Proga 
Pasigrožėti Paroda

Dailės Paroda (prasidėjusi 
balandžio 10-tą ir būsianti iki 
gegužės 15-tos) būna atdara 
ir darbo vakarais kas savaitė, 
pradedant trečiadieniu, o sek
madieniais ir po pietų nuo 
3 vai. Vieta: Liberty' Audi
torija, Atlantic Avė. ir 1 lOth 
St., Richmond Hill.

Paviršutiniai pažvelgus, 
sekmadieniai atrodo patogiau
si. Tačiau sekmadi e n i a i s 
įvyksta masinės pramogos, pa
rodos žiūrėtojų prisirenka net 
ankštai. Tad norinčiam gerai 
prisižiūrėti parodos išeitų 
naudon atsilankymas ir darbo 
vakarą. Tuomet tai nespau
džiamas ir neužstojęs ''kitam 
vaizdo laisvai 
kožną kūrinį.

Kūrinių yra 
tų paveikslų, 
traukų, 
audinių,
daugeriopų 
Tūli kūriniai 
vimui. 
dailininkams daugiau 
įsigyti medžiagų.

Įėjimas parodon nemoka
mas . Tačiau jos su luoši m as 
ir palaikymas kainuoja. tad 
rengėjai priima tam tikslui pi
niginės paramos po tiek, po 
kiek lankytojai mato reikalą 
prisidėti.

Laukiama labai daug paro
dos lankytojų šį sekmadienį, 
24-tą, kuomet auditorijoje bus 
statomas scenoje R. Mizaros 
parašytas veikalas "Mūsų Gy
venimo žaizdos.”

gali stebėti

visokių: tapy- 
braižinių,

d rožinių
siuvinių,

rūšių,
i yra

nuo- 
š medžio, 
mezginių 

ir kitokių, 
ir pa rd a-

Tas teiktų galimybę 
kurti,

tarpe 
Avės., arčiau prie 

vėl gavo daug ge
is tarybinės Lietu-

gražios, pigios ir

Gražus Pasirinkimas 
Knygų iš Lietuvos

Knygynas, kuris turi įvai
riausių knygų sandėlį 55 West 
56th St., New 
6th ir 5th 
6th Ave., 
rų knygų 
vos. '

Knygos
didelis pasirinkimas, štai, Že
maitės Raštai, ketini dideli 
tomai, gražus spaudos darbas, 
kietai apdaryti, o kaina kiek
vieno tomo tik $1.50! Pas 
mus tokias knygas negalėtum 
pagaminti pigiau $3.50. •

Arba štai pasaulinių rašyto
jų lietuvių kalboj veikalai: A. 
France — Silvestro B o n a ro 

• Nusikaltimas, 240 puslapių, o 
kaina tik 45 c. Maksimo Gor
kio paskilbęs veikalas — Fo
ma Gordiejevas, 330 puslapių, 
o kaina tik 65 centai. Če
chovo veikalas—Dvikova, ku
ris turi 232 puslapių, o kaina 
tik 50 centų. .Stendhal’io vei
kalas — 
net 558 
$1.50.

Daug
trą Pasaulinį Karą, 
tai kitą kartą parašysiu.

D. M. š.

Parmos Vienuolynas, 
puslapių,

yra knygų

< >
Visi lietuviai pamatykite Rojaus Mizaros

KETURIŲ VEIKSMŲ. DRAMĄ
<♦>

kaina tik

apie An-
Na, apie

LMS III Apskr. Surengta

.LIETUVIU 
DAILĖS PARODA

LIBERTY AUDITORIJOJ
110th St. ir Atlantic Avė.-

Richmond H.ill
Tęsis iki Gegužės 15-tos d.

Gegužines Paradas Reikalaus o
Atšaukti Tail-Hartley Aktą

Vienu iš vyriausių Pirmosios 
Gegužės obalsių (kaip kad 
tikslu bendros darbininkų ko
vos pirm ir po gegužinės) yra 
reikalavimas atšaukti darbi
ninkus smaugiantį Taft-IIart; 
ley aktą.-

To akto atšaukimo šalinin- 
daug pagelbės masinis 
žmonių, ypatingai uni- 
d a I y v a v i m as P i r m os i os 

kuris įvyks 
pirmosios

išvakarėse, New Yorke.
Ne vienų tik unijistų, bet

viso parado gretos mirgės pla
katais, reikalaujančiais at
šaukti tą smauglį, leisti dar
bininkams laisvai ginti savo 
darbus ir duoną šapose ir sa
vo teisę žmoniškai, pilietiškai 
gyventi už šapos ribų.

kams
darbo 
jistų,
Gegužės parade,
šio mėnesio 30-t

Kiek paradas patarnaus 
tiems siekiams, priklausys nuo 
to, kiek patys darbininkai su
simo!) ii ižuos tame parade da
lyvauti. Kapitalistai ir visokie 
ragangaudžiai supranta tik 
vieną balsą — masių balsą.

L. K. M. Activity
By M. Auklėtinė

The Lithuanian Language 
School of Brooklyn has come 
a long wav since it was or
ganized three years ago. It 
has come a long way because 
most of 
ignorant of 
since then 
three plays 
tongue.

the students were 
the language and 
have presented 
in the mother

of reading, writ-Outside
ing and speaking Lithuanian 
they have also been taught 
the fundamentals of drama
tics, folk dancing and singing. 
Albert 
member 
member
Lithuanian 
presentation

former

Avė.,
P. M.

Richmond Hill, at 4 :00

program will consist of 
act comedy, "Nupraus- 

re-
a one
ta Puikybė”; folk songs;
citation of poetry, folk danc
ing and a pantomime skit 
featuring Edward Dagis.

Pažangus Dvasiškis 
Melish Vėl Tapo 
Parapijonų Užgirtas

ir

4>

<b

<♦>

<♦>

MUSŲ GYVENIMO 
ŽAIZDOS"

<l>

<♦>

<♦>

Dr. John Howard Melish 
vėl laimėjo parapijonų užgy- 
rimą susirinkime, sušauktame 
perrinkti parapijos komitetą. 
Parapijonys 3 balsais prieš 1 
išrinko 5 naujus komiteto na
rius vieton senųjų penkių, k u-, 
rie jų mylimą dvasiškį perse
kiojo. Dalyvavo 317 parapi
jonų.

Ar dabai- persekiotojai liau
sis ir kuo galutinai ši byla 
baigsis, šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo aišku, nors, jeigu 
kur nors yra teisėtumas, para
pijonys privalėtų turėti pa
skutinį žodį.

Bylos istorija tokia:
Kilus ragangaudystės gady

nei, 11 parapijos komiteto na
rių padavė episkopalų vysku
pui James P. De W(/lfe skun
dą, būk Melish, išklebonavęs 
toje parapijoje 45 metus, ne
tinka toms pareigoms, nes jis 
neuždraudžia savo sūnui vi
karui William Howard Me
lish dalyvauti progresyvių ir 
taikos judėjimuose. Jis tu
rįs tą jam uždrausti arba jį 
pravaryti.

Dvasiškis tėvas atsakė, kad 
dvasiškio sūnaus liueso laiko 
veiksmai visuomenės gerovei 
nesipriešina dvasiškio pašau
kimui ir kad tai visiškai yra 
sūnaus valia. O susirinkę pa
rapijonys, didele didžiuma 
balsu, užgyrė savo klebono 
elgseną, bet komiteto už tai 
nebaudė, neperrinko.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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o
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>
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Sekmadienį, Balandžio (April) 24, 1949
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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<♦>
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JONAS VALENTIS

<$?□

Pradžia

lygiai 4 vai. p. p.

</įV Cį'O c^>

šokiai — 7 vai. vak. 
grojant 

Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrui

V6V ąV

<♦>

<♦>

<♦>;a <4

Įžanga
i $1.25, įskaitant taksus <♦>

@ $ $•

Įžanga šokiams

65c, įskaitant taksus

> & 'V

K
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Stato Scenon 
LMS 111,-čioji Apskritis

i

į
i

<♦>

i®
<♦>

<♦>

<♦>

Drama “Mūsiį
atžymėti nuo pirmo lietuviško spektaklio pastatymo Amerikoje.

Vaidinime dalyvauja Povilas Rainys. Lilija Kavaliaukaite, Povilas Alek
na, Jonas Ručinskas, Adelė Rainienė, Jonas Lazauskas, Pranas Yakštis, 
Aldona Aleknienė ir Jonas Valentis.

Prašome įsigyti tikietus iš anksto!

JONAS RUČINSKAS 
Juozo Avižos ręlėje

Gyvenimo Žaizdos” statoma scenon 60 metų jubiliejui
<♦>

<♦>

<♦>

RENGĖJAI.
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of
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I ____

Augulis, a 
the . LKM, >was a 
the cast in the 
Folk Theater’s 
— "Pergalė” by 
A present mem

ber Billy Kulick was seen in 
the i'econt production—“Gie- 

leliai” by Baltušis. In 
presentations, some 

of the language 
as well as 

Quite an 
for

both
knowledge
was very essential

accomplish men t 
students.

I,KM

group also 
of ground

The folk dance
has covered a lot

it made its first appear- 
three years ago. They 
graduated from Suktinis 
Noriu Miego to • Prienų

since 
a ne e

and
Suktutė, Malūnėlis and Kepu
rinė.

Comments from some ob
servers are that this group is 
in good shape for public ap
pearance.

A recent addition to the 
LKM activities is a choral 
group and music class. This 
was organized by Aldona Ži
linskas - Anderson. In their 
midst is also Edward Dagis— 
soloist.

What is the LKM doing 
about their talents? They are 
presenting an annual Spring 
Affair on May 15 at Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic

Mirė Grigalius Belinis
Grigalius Belinis mirė ba

landžio 16 d.‘ Jis gyveno 70 
East 3rd St., New York City. 
Kūnas randasi Bellevue ligo
ninėje. Iš ten laidotuvių di
rektorius kūną parveš į Bap
tist Church, 162 Second Ave., 
New Yorke,-ir bus galima nu
eiti atsisveikinti su velioniu 
šį trečiadienį, balandžio 20-tą, 
nuo 12 vai. 
po pietų.

Velionis i 
Brook lyne, 
gyventi New
vo dienraščio 
Itojas.

Karo metu 
pagelbėti karo ir nacių okupa
cijos nuteriotai Lietuvai, jos 
žmonėms, atnešdavo savo ir 
nuo kitų žmonių parinkęs 
drabužiu i Lietuvos žmonėms 
drabužių centrą, kurį
įsteigęs Lietuvai Pagalbos Ko
mitetas, ,417 Lorimer Street. 
Bandydavo ir darbe pagelbė
ti, drabužių pakavimo mašiną

DORIS CHUBERK
Violinist

Guest performer will 
Doris Chuberk, violinist, 
Fairlawn, N.’J. < Miss Chu
berk is a former student of 
David Peterson of Ridgewood, 
N. J., and at the present time 
is studying at the Julliard 
School of Music in New York 
with Edward Dothier. She 
will play selections by Block, 
Chopin-Milstein, and De-Fal- 
la-Kreisler. Her accompanist 
will be Winifred Whitehouse.

be

For an afternoon of cult
ured relaxation and fun don’t 
forget May 15. General ad
mission $1.25 — dancing 75 c. 
to George Kazakevich’s or
chestra.

are available at 
: also may be 

the students 
Get your tick-

Tickets ;
Laisvė and 
obtained from 
and teachers, 
e'ts in advance and come all 
and bo young with our 
youngsters.

sukti. Tačiau pabandęs, nusi
skundė, kad mašina jo nebę- 
klauso. Po to ateidavo kai 
kada pusdienį padirbėti prie 
paruošimo drabužiams krauti 
dėžių. Dalyvaudavo ir svar
besniuose masiniuose mitin
guose. Paskutiniais metais 
mažai kur matėsi. Matomai, 
nesveikatos buyo privertųsios 
užsidaryti namie.

Ramaus pasilsio Lietuvos 
žmonių prieteliui Beliniu!!

1 Tačiau vyskupas vis viena 
paklausė komiteto skundo, 
įsakė Melishiams išeiti. Me
lish pareiškė, kad jis vykdys 
parapijonų valią, šauks kitą 
jų susirinkimą, kuriame jie 
arba paantrins savo jam pasi
tikėjimą ii- išrinks kitus ko
miteto narius, arba parems 
vyskupo 'įsakymą jam išeiti. 
Tie komiteto nariai kreipėsi į 
svietiškąjį valdžios geismą ne
leisti tokio susirinkimo šauk
ti. Tačiau teisėjas įsakė leis
ti susirinkti, o susirinkę pava
pi j onys pasirinko stoti su kle
bonu.

Manhattan teisme teisėjas 
atleido 4 areštuotus buvusius 
taksikų streikierius be baus
mės, nes kaltintojai nebepasi
rodė teisme. Stebėtojai sako, 
kad gal jie jau užimti kur ki
tame mieste laužyti kitą strei-

Balandžio ' 6-tą laivu Gene
ral Black vėl atvežti 826 iš- 
vietintieji, visokių tautų- ir ti
kybų. Dabar veik kas dieną 
atvežama po tiek.

TONY’S

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu namas, su 5 kambariais • in 
maudyne ir visais kitais moderniniais 
įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos stu 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas: '

Mrs. Adele' Stokos, 512 Marioi 
i Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. ' (87-100) ‘

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.' 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

diėną iki 2 vai.

Teisių Gynimui Aukos
e

A

Belinis stengėsi

buvo šaltą, tik 47 laipsnius šilumos.

virš

gyveno 
persikėlė

Jis bu-

kadaise
vėliau

Yorke.
Laisvės skaity-

Balandžio 18-tą turėjome

Tačiau 
18-ji, 25 
šilčiausia 
laipsniai

re
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais— 

7:30 iki 10 vakare 
šeštadieniais— 

6 iki 11 vakare 
Sekmadieniais— • 

3 p. p. iki 10 vak.

Pirmadieniais, antradieniais 
uždara 

įžanga nemokama

Brooklyno geri darbininkų 
judėjimo rėamėjai Baltrušai
čiai paaukojd penkis dolerius 
civilių teisių gynimui. Pra
šome ir kitus pažangiuosius 
lietuvius prisidėti prie šio rei
kalingo darbo.

yra buvusi šaltesnė 
laipsniai (1875). O 
buvusi 89 su

(1896 m.)

L '

Jiflu

jįįŲ' ' V?:

..’I

Peter Kapiskas

PRATESIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo nepa

prastai svarbus susirinkimas įvyks 
šio ketvirtadienio vakarą, balandžio 
21-mą, Liberty Auditorijos patalpo
se, kampas HOth St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Mill. Kviečiame ir 
no nares. — Valdyba. (91-92)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
X

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

*71 D A D 411 grand street
Ll U JT Ji O D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr.,' prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS .

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

00000000<XXXX>00<X>0<XX>000<XXX><XXX>00<X>00<X>0000000000000
*

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sankd

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

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

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

3

JOSEPH BALTAITIŠ
, BAR & GRILL

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

‘ DEGTINES, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

'-i iii

- ^..1.
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