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Pramogos, Pramogos!
Detroite.
Vilniečiu Suvažiavimas.
Andrulio Nuomonė apie

Naująją Angliją.
Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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sėjo. Mūsų kultūrinės pra-

čiu-

bus

mogos salėse slenka prie 
kuriškos pabaigos.

.Ateinantį savaitgalį 
daug žymių kultūrinių pramo
gų.

Balandžio 23 dieną Phila- 
delphijos Lyros Choras stato 
muzikaliu: spektaklį.

O balandžio 21 dieną:
Chicagos Kanklių Choras 

turės didžiulį koncertą savo 
30 metų amžiaus jubiliejui at
žymėti.

Worcesteryj—didžiulis ban- 
kietas su koncertu dienraščio 
Laisvės naudai, — jubiliejui

Norwoode — didžiulis ban- 
kietas taipgi dienraščio Lais
vės 30 metų jubiliejui atžy
mėti.

Waterburyj,—“Praeities še
šėlio” vaidinimas.

Brooklyne — dramos “Mū
sų Gyvenimo žaizdos” pasta
tymas.

Tai tik patys žymiausieji 
parengimai.'

Praėjus savaitei, — balan
džio 29—gegužės 1 d. — De
troite įvyks meninis Festivalis 
—daugiausiai dainų, chorų ir 
solistų dainų festivalis.

Abejoju, ar iš brooklyniškių 
talentų galės Ten kas nors 
programoje dalyvauti. Bet 
Chicaga ir patsai Detroitas 
fe«?tivalyje bus tirštai atsto
vautas.

Iš Chicagos koks penketas 
chorų ten bus.

Netenka nei sakyti, kad ši 
mūsų liaudies dainos iškilmė 
praeis didžiuliu pasisekimu.

ten dainuos!

dienraščio Vilnies 
akcininkų suvažia- 
metinis sanskridis, 
metinė iškilmė.

S. m. gegužės 8 d. Chicago- 
je įvyks 
bendrovės 
vi m as — 
drauge ir

Rytinių 
darbo žmonės privalo jau da
bar rūpintis čikagiškiam dien
raščiui ^sveikinimų siuntimu, o 
su sveikinimais — žinoma, ir
dovanų.

Atsiminkime: čikagiečiai vi
suomet gausiai sveikina dien
raščio Laisvės metinius suva
žiavimus.

Tarp visų didesnių ir ma
žesnių pavasariškų pramogų, 
ryškiausiai kyšos Gegužės 
Pirmosios minėjimas.

Aišku, ši diena ne vienų 
lietuvių darbininkų šventė,— 
tai šventė viso pasaulio darbo 
žmonių, — tarptautinė darbi
ninkų šventė.

Ne visuose miestuose ir ne 
vienaip ji bus minėjama: vie
nur — pavyzdžiui, New Yor
ke — įvyks didžiulis paradas 
-reisena miesto gatvėse.

Kitur gatvėse eisenų nebus, 
bet įvyks masiniai mitingai, 
koncertai bei kitokios pramo
gos, kuriose bus ryškiai atžy
mėta ši Amerikoje gimusi ir 
pasaulyj vietą išsikariavusi 
pavasario darbininkų šventė— 
Gegužės Pirmoji!

Platokai kalbėjausi su Vin
cu Andruliu, tik šiomis dieno
mis grįžusiu iš Naujosiom An
glijos. .

—Lietuviai darbo žmonės 
kairėja, — sako jis.—Didžiu
lių proporcijų pasauliniai įvy
kiai, įvykiai Amerikoje juos 
kairina, gal jiems nei nejun
tant. .

—Ldlkia padėtis mūsų pa- 
žar/^Tojoje srovėje?

—Bendrai, ji gera. Tačiau 
būtų kur kas geresnė, jei iš 
tūlų mūsų atsakingųjų drau
gų būtų išravėtas neatbolnu- 
mas, senoviškieji darbo meto
dai . . . Kai kur 
višvieta skaudžiai

politinė sa- 
apleista.

ATSIDARĖ PASAULINIS TAIKOS KONGRESAS PARYŽIUJE
Susirinko 2,200 Delegatų
Iš 60 Tautų; Atstovauja 
600 Milionų Žmonių

Kinų Liaudies Armija 
Šturmuoja Tautininkus 
Skersai Yangtze Upės

Paryžius, bal. 20. — At
sidarė Pasaulinis Taikos 
Kongresas.’ Suvažiavo 2,200 
delegatų nuo daugiau kaip 
60 tautų, atstovaudami 600 
milionų žmonių.

Kongreso paruošimo ko
mitetas pareiškė:

— Iš šio didžio taikos su
sirinkimo išsivystys pasto
vus tarptautinis judėjimas 
dėl taikos, ir to judėjimo 
skyriai susidarys kiekvie
noje šalyje.

Kongreso pirmininkas y- 
ra komunistas prof. Frede
ric Joliot - Curie, Franci
jos Atomų Jėgos Komisijos 
vyriausias viršininkas.

Kongresas posėdžiauja 
didžioj Salle Pleyel salėje, 
kuri išpuošta visų dalyvau
jančių tautų vėliavomis ir 
iškabomis su taikos šūkiais.

Iš Anglijos atvyko 400 
delegatų, iš Italijos 500.

Francijos žandarai ant 
sienos sustabdė komunistų 
Italijos senatorių ir kitų 
italų delegatų.

Francijos valdžia buvo 
paskelbus, jog tiktai po 8 
delegatus įleis nuo Sovietų 
Sąjungos, Lenkijos, Čecho- 
slovakijos ir kitų naujųjų 
rytinės Europos demokra-

Washington. — Prezid. 
Trumąnas savo parašu už- 
gyre Kongreso nutarimą, 
skiriantį Marshallo planui 
$5,430,000,000 per 15 mene
sių.

Europiečiai Atsisakys 
Mirti už Wall Strytą 
Pareiškė J.-Curie

Paryžius, bal. 20. —Ato
minis Francijos mokslinin
kas Joliot-Curie, atidary
damas Pasaulinį Taikos 
Kongresų, pareiškė:

— Doleriniai Amerikos 
imperialistai taip pat turės 
skaitytis su šio kongreso 
jėgomis.

Europos žmonės nesu
tiks aukoti savo gyvybes 
kare, kur| planuoja ameri
kinis Wall Stryto imperia
lizmas.

Joliot-Curie, Taikos Kon
greso pirmininkas, priminė 
žmogėdriškų A m e r i k os 
kongresmano, ‘‘demokrato” 
Cl. Cannono kalbų. Cannon 
pirm keleto dienų, skkė:

— Padarius Atlanto 
kraštų sutartį, mes jau ne
turėsime siųsti savo berniu
kų į Europos mūšių laukus. 
Meę atominėmis bombomis 
triuškinsime Rusijos mies
tus, o vakarų Europos jau
nuoliai turės atlikti visus 
karo žygius prieš Sovietus 
ant žemės.

Ketvirtadienį Vincas An
drulis sakys kalbą Philadel- 
phijoje.

Sekmadiehį jis dalyvaus 
LMS UI -’čiosios Apskrities 

tijų.
• Tačiaus daugiau tų kraš
tų delegatų susirinko į Tai
kos Kongresų, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Lansing Warren. 
Jisai spėja, kad Kongresan 
priimti ir jau muo pirmiau 
esantieji Franci jo j minimų 
šalių žmonės.
Kongreso Darbų Programa

Pasaulinis Taikos Kong
resas, tarp kitko, svarstys 
ir spręs šiuos pamatinius 
klausimus:/ .

Veikti prieš Atlanto ka
rinį paktų (sutartį); kovo
ti už ginklavimosi sumaži
nimą.

Vesti kovų prieš karo 
kurstymus.

Padaryti Jungtines Tau
tas tikruoju įrankiu kovai 
dėl taikos išlaikymo.

Vaidmuo, kurį moterys 
privalo vaidinti taikos ju
dėjime; z

Darbuotis už taikių ūkio- 
prekybos ryšių sumezgima 
tarp įvairių šaliip

Pažangiai išspręsti klau
sima dėl tautinės kolonijų 
savivaldos ir dėl nepriklau
somybės tautoms, kurias 
svetimieji tebevaldo.

Evatt Prašąs Nežudyt
2 Graikų Unijisty

Lake Success, N. Y. — 
Lenkijos atstovas dr. Katz- 
Suchy įprašė australų Her
bertų Evattų, Jungtinių 
Tautų Asamblėjos (seimo) 
pirmininkų, pasiųst Graiki
jos monarchistų valdžiai 
kablegrama, kad sulaikytų 
mirties sprendimo įvykdy
mą Vasiliui Elefteriadis’ui 
ir Georgui Demetriui, grai
kų darbo unijų vadams. 
Monarcho-fašistai buvo nu- 
smerkę juos nužudyt tre
čiadienį, bal. 20 d.

Kų Evattas sako toje ka- 
blegramoje, dar nepaskelb
ta.

Protestuoja, kad Francija 
Neįleido Kiny Delegatų

Peiping, Kinija. — Kinų- 
komunistų radijas protes
tavo, kad Franci jos valdžia 
nepraleido nė vieno kinų 
liaudies atstovo į Pasauli
nį Taikos Kongresų Pary-X 
žiu je. ' :

Praga, Čechoslovakija. — 
Čia laiko atskira taikos 
kongresų tie rytinės Euro
pos demokratijų delegatai, 
kuriuos Franci jos valdžia 
sulaikė nuo didžiojo Pasau
linio Taikos Kongreso Pa
ryžiuje.

Berlin. — Anglai - ame
rikonai skleidžia gandus, 
kad Sovietai norį derybų su 
vakariniais talkininkais dėl 
važiuotos. atidarymo į Ber-

•b-----------------------------------

Gal Anglija Bri 
Prieš Kinijos Lit

Nanking, Kinija, bal. 20. 
— Kuomet kinų Liaudies 
Armija pradėjo iš patran
ku bombarduoti tautininkus 
antrapus Yangtze upės, tai 
Anglijos šarvuotlaivis plau
kiojo upe (matyt, šnipinė
damas tautininkam). Liau
dininkai paleido keletu šū
vių į šarvuotlaivį ir sužei
dė bei užmušė porų tuzinų 
anglų jūreivių, kaip teigia 
naujausias pranešimas.

iaujasi Karan 
ludininkus

Šarvuotlaivis atsiliepė 
ugnim iš savo patrankų ir 
pasišaukė talkon du kitus 
karinius Anglijos laivus.

Nužiūrima, kad Anglija 
bando x išprovokuoti savo 
karų prieš kinų liaudinin
kus - komunistus, kad ap
gintų Kinijos tautininkų 
kailį. Kitaip sunku būtų iš
aiškinti karinių Anglijos 
laivų landžiojimus į patį 
mūšiu ruožtą, v v

Iš Komunistų Teismo
New York. — Komunistų unijų; tad patys jo tautie- 

vadų advokatai Issermanas čiai - negrai darbininkai iš- 
ir Richardas Gladstein per- mušė jį laukan iš fabriko, 
klausinėjo valdžios “sviet-t 
kų”, šnipų Williama O. No-' 
welli ir privertė jį prisipa
žinti, kad Nowell’is 1940- 
1941 metais už alga tarna
vo amerikinių fašistų va
dui Geraldui L. K. Smithui 
— sakė prakalbas v fašisti
niuose Smitho mitinguose 
ir tvarkė Smitho raštinę.

Vienuolikos ’ teisiamųjų 
komunistų vadų advokatai 
taipgi prispyrė Nowellį pri
sipažinti, jog “teisingumo” 
departmentas pernai gruo
džio 8 d. davė jam valdinę 
tarnybų (be jokių kvotimų) 
po to, kai Nowellis pasiža
dėjo valdžios prokurorui 
liudyti šioje byloje prieš 
komunistus.

Nowellis pasakojo, kad 
komunistai 1940-44 metais, 
girdi, “viešpatavę” . CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijoje ir išmetę jį iš darbo 
Fordo auto, fabrike.

Streiklaužis
Komunistų advokatai pa

rodė, jog Nowellis tada vei
kė kaip slaptas, fabrikantų 
šnipas — streiklaužis prieš

Mirė Pažangus Žydų Vadas 
Rabinas Dr. St. Wise

/
New York. — Ligoninėje .reiškė:
• —- i • 1 i i H I ' A ‘ “mirė rabinas dr. Stephen S. 

Wise, pažangus savo tau
tiečių vadas, Amerikos Žy
dų Kongreso pirmininkas. 
Jis buvo 75 metų amžiaus.

Jis dikpiai pasidarbavo' 
Izraelio valstybės įkūrimui.

Wise smerkdavo atžaga
reivius dvasininkus, kurs
tančius karinę neapykantų 
prieš Sovietų Sųjungų. Jis 
ragindavo Jungtines Vals
tijas ir Sovietų Sųjungų 
taikiomis derybomis iš
spręsti ginčijamus klausi
mus.

Dr. Wise gynė progresy
vius brooklyniečius episko- 
palų kunigus Johna Ho- 
wardų Melishų ir jo sūnų, 
kuomet vyskupas liepė jiem 
apleisti parapijų todėl, kad 
kunigai Melishai stojo už 
Amerikos taika su Sovietų 
Sąjungą.

Vito Marcantonio, dar- 
bietis Jungtinių » Valstijų 
kongresmanas, .. apgailėda-mas 

i Advokatai taipgi nurodė, 
jog Nowellis teisminiame 
Fordo indžionkšine “svieči- 
jo” prieš unijų. Kartu -jie 
įrodė, kad Nowellis melavo, 
būk Stachelis, vienas tei
siamųjų, pasiuntęs jį iš De
troito į Lenino mokyklų 
Maskvoje. Tuo laiku Sta
ibelis gyveno kur kitur, ne 
Detroite.

Naujas “Svietkas”
Valdžios prokuroras Mc- 

Gohey pastatė nauja "“sviet- 
kų”, Charlesa Nicodemusų, 
Celanese korporacijos dar
bininkų iš Marylando. jis, 
CIO Audėjų Unijos narys, 
pasakojo išmisla, kad Ko
munistų Partija 1940 me
tais, girdi, “liepus savo na
riams pagaminti ir jai per
duoti planus durų į svar
biuosius fabrikus”, tinkan
čius kariniams darbams.

Nicodemus sakė įstojęs 
į Komunistų Partijų 1937 
metais ir apleidęs jų 1946 
m. »
Komunistų advokatai per- 

klausinės Nicodemusų dėl 
jo keistų istorijų.

— Amerikos Darbo Par
tija liūdi, kad mirtis išplė
šė mums tų drąsų kovotojų 
už pažangos idėjas ir neat- 
laidų reakcijos priešų.

Wise gimė Vengrijoje. 
Tėvai atsigabeno jį Ameri
kon kaip vienų metų kūdi- 
kį. , /.

Baigęs New Yorko Mies
to Kolegijų ir Columbijos 
Universitetų su moksliniu 
daktaro laipsniu, Stephen 
Wise tapo rabinu, būdamas 
tik 19 metų jaunuolis.

Žemės Drebėjime Čilėje 
Žuvo Dau? Žmonių

Santiago. — Kartotinas 
žemės drebėjimas supurtė 
kelis Čilės miestus. Per ki
lusius gaisrus ir namų griu
vimus žuvo kelios dešimtys 
žmonių. Vien kalėjimas 
griūdamas gyvus palaidojo 
30 savo įnamių.

Medžiaginiai ' nuostoliai 
skaičiuojami milioftais do-

Nanking, Kinija, bal. 20. 
— Kad Kinijos tautininkų 
valdžia atmetė kinų liaudi
ninkų - komunistų sųlygas 
dėl taikos, tai Liaudies Ar
mijos artilerija iš šiaurinių 
Yangtze upės pakrančių 
pradėjo šturmuot tautinin
kų pozicijas pietinėje tos 
upės pusėje. Kartu liaudi
ninkai panaujino ofensyvo 
žygius prieš tautininkus 
linkui Hankowo didmiesčio 
ir kitur vidurinėje Kinijoje.
Anglų Karo Laivai Kiausi

, Kovon
Liaudies artilerija taipgi 

apšaudė anglų šarvuotlaivį, 
kuris su tautininkų leidi
mu, slankiojo Yangtze upe. 
Šarvuotlaivis atsakė pat
rankų šūviais iš savo pusės. 
Liaudininkų šoviniai sužei
dė ketvertų anglų jūreivių. 
Talkon šarvuotlaiviui at
plaukė du kiti kariniai An
glijos laivai.
Liaudininkų Reikalavimai

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad generolo 
Li Tsung-jeno tautininkų 
valdžia atsisakė patenkinti 
sekamuosius komunistų - 
liaudininkų reikalavimus:

Tautininkai privalo nesi-

Sovietai Didina Mėsos 
Ir Pieno Gamybą

Maskva. — Sovietų mini
strų taryba išleido įsakymų 
su trejų metų planu, pagal 
kurį bus 50 nuošimčių pa
didinta mėsos, pieno, svies
to ir kiaušinių gamyba. Tuo 
tikslu vyriausybė duos 
gausesnės medžiaginės 
mechaninės paspirties 
lektyviams ūkiams.

Numatoma vien galvijų 
skaičių iki 1951 m. davary- 
ti iki 40,000,000, avių iki 
80,000,000, kiaulių iki 18,- 
000,000.

Žymėtina, jog vokiečiai 
okupantai išpjovė ir Vokie
tijon persiuntė 70,000,000 
sovietinių galvijų, arklių, 
kiaulių ir avių.

dar 
bei 
ko-

Policinis Maryland© Bilius 
Taps Valstijos {statymu

Annapolis, Md. — Mary- 
lando gubernatorius Pres
ton Lane pranešė, kad jis 
pasirašys tos valstijos sei
melio priimtų Oberio bilių 
prieš Komunistų Partijų ir 
kitas kairiųjų organizaci
jas.

Policiniai - fašistinis O- 
berio bilius liepia susiregis- 
truoti tų organizacijų va
dams ir nariams ir reika
lauja ilgais metais kalėji
mo ir piniginiai bausti žmo
nes, kurie per tris arti
miausius mėnesius neapleis 
komunistinių - kairiųjų or
ganizacijų.

priešint Liaudies Armijai 
persikelti iš šiaurin. Yang
tze upės šono į pietinį.

Tautininkai turi tuojau . 
pripažint liaudininkų val
dybų šešiose Yangtze klo
nio provincijose.

Privalo būti sudaryta su
dėtinė; (koalicinė) valdžia 
visai Kinijai iš liaudininkų- 
komunistų, kitų demokrati
nių partijų ir iš pažanges
niųjų Kuomintango (tauti
ninkų) partijos atstovų.

Pašalint nuo valdinių į- 
staigų keturias viešpatau
jančias tautininkų šeimas- 
Čiangus, T. V. Soongus, H. 
H. Rungus ir Čenus.

Tautininkai turi perduoti 
liaudininkams - komunis
tams visus dokumentus su
tarčių su svetimais kraš
tais. Tarp tų dokumentų y- 
ra tautininkų slaptos su
tartys su Jungtinėmis Val
stijomis bei kitomis šali
mis.

Jeigu tautininkai» priim
tų šias ir kitas komunistų- 
liaudininkų sųlygas, tai 
tautininkų valdžia galėtų' 
laikinai pabūti sostinėje 
Nankinge, iki taps sukurta 
bendroji valdžia visai Kini
jai.

Pranešama, jog apie 1,- 
000,000 vyrų Liaudies Ar
mija yra paruošta persi
kelti per Yangtze upę ir žy
giuoti prieš tautininkus so
stinėje Nankinge ir did
miestyje Šanghajuje.

Izraelio Atstovė Giria 
Kūrybinius Sovietų 
Sąjungos Darbus

Maskva. — Pirmasis Iz
raelio valstybės atstovas 
Sovietų Sųjungai, Goldą 
Myerson’ienė, išvyko namo, 
kur ji paskirta Izraelio mi
nistrų kabineto nare.

Pirm apleidžiant Mask- 
vų,'Myersonienė pareiškė:

— Aš labai daug pasimo
kiau, būdama čia (nuo per
nykščio rugpjūčio). Aš vi
suomet atsiminsiu, kaip gi
liai Sovietų vyriausybė su
prato jaunosios Izraelio val
stybės reikalus.

Toliau Izraelio atstdvė 
sakė:

— Užtenka Sovietų Sų- 
jungoje pabūti tik kelis mė
nesius, kad žmogus supras
tum tas milžiniškas kūrybi
nes pastangas, kuriomis al
suoja visa sovietinė visuo
menė. Viskas liudija apie 
nuolatinę ūkio ir pramonės 
pirmyneigų. , *

Užgydymas žiaurių žaiz
dų, kurias padarė naciai į- * 
siveržėliai, yra tiktai vie
nas iš darbų, kurie atlieka
mi Sovietų Sųjungoje.

Pittsburgh, Pa. — Mai-landu darbo dienos
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Paryžiuje Šiandien ir.Rytoi i
Rašant šiuos žodžius Paryžiuje atsidaro Pasaulinis i

Suvyko ši sambūrio iš viso pasaulio kraštų virš dvie- i 
jų tūkstančių atstovų, reprezentuojančių darbininkus, 
valstiečius, profesionalus ir smulkiuosius vertelgąs-biz- 
nierius.

Su virš 500,000,000 žmonių bus atstovauta šiame są- >
skridyje.

Jungtines Valstijas ten atstovauja apie 20 intelektua
lų, profesionalų ir dvasininkų.

Šis Kongresas būtų kur kas didesnis, jei būtų buvę 
laisvi keliai visiems, kurie norėjo jin suvažiuoti. Deja, 
iš daugelio pasaulio kraštų taikos šalininkai savo atsto
vų Kongrese neturės, — tų šalių valdžios, bijodamos im
perialistinių valstybių, besiruošiančių karui, nedavė pa-

Šis Kongresas būtų buvęs dar didesnis, jei Prancūzi
jos valdžia nebūtų aprėžusi įvažiuojančių delegatų skai
čiaus. Bet ji tai padarė, nepaisant to, kad toji pati Fran- 
cūzijos valdžia akstiną, kviečia iš kitų kraštų žmones 
vykti į Francūziją atostogų!

Tačiau, tie, kurie nebuvo išleisti arba" buvo neį’sileisti, 
negalėdami Kongrese dalyvauti asmeniškai, dvasioje jie 
bus su tais, kurie Kongrese dalyvauja. Jie, kaip ir visi 
taikos palaikymo pasaulyje žmonės, nekantriai lauks, 
ką Kongresas nutars, kokius žygius padarys kovai prieš 
imperialistus, besiruošiančius naujam karui, naujai žmo
nių skerdynei.

Kongresas Taikai Palaikyti — šventas dalykas. Juk 
nieko nėra pasaulyje baisesnio, kaip imperialistinis ka
ras, ir nieko nėra gražesnio ir šventesnio, kaip taika.

Amerikos reakcininkai ir visokį raudonbaubiai, tar
naudami Wall Stryto imperialistams, apkrikštino šį Kon
gresą visokiais būdvardžiais. O tai reiškia, kad Kon
gresas turi labai svarbią misiją suvaidinti. Tai reiškia, 
kad šis Kongresas turi didžiulės reikšmės pasauliui, kad 
jis teikia žmonijai daug vilčių.,

Visokie karo provokatoriai, kaip praeityje, taip ir da
bar, nebegali pakęsti jokio žmonių judėjimo už taiką.

Šiuo metu šitie naujo karo siaubo ruošėjai kiekvieną 
liaudies pasijudinimą už taiką krikština komunistiniu 
arba komunistų sugalvotu veiksmu.

Komunistų priešai, vadinasi, .prieš savo norą suteikia 
komunistam didžiausią šlovę, kokią begalėtu jie suteikti.

Mes sakome kitaip: Šiame Tarptautiniame Kongrese 
Taikai Palaikyti, kaip ir kituose liaudies judėjimuose už 
taiką, dalyvauja komunistų, bet tai nėra joks jųjų sky- 
mas; tai sambūris tiek komunistinio, tiek nekomunisti
nio nusistatymo žmonių, kurie nori, kad pasaulis gy
ventų taikoje.

Mūsų nuoširdus šio didžiulio sambūrio dalyviams lin
kėjimas: atlikti juo naudingiausių i 
milijonai taiką mylinčiu pasaulio žmonių galėtų gerai 
apsiginkluoti kovoje su visokiais naujo karo provoka
toriais !

nutarimų, kuriais i

Henry Wallace’o Maršrutas į
Progresyvių Partijos vadovas, buvęs mūsų krašto vi- ; 

ce - prezidentas, Henry A. Wallące, pasirengė atlikti1 
prakalbų maršrutą taikos reikalu.

Jis kalbės net 15-koje vietų, 15-koje didžiųjų Ame- I 
rikos miestų. • į
. Bet jis kalbės ne vienas: Wallace pasikvietė tris* žy
mius europiečius svečius, kurie su juo išvien važinės ir 
sakys kalbas.

Kas gi jo svečiai?
Štai jie: Michele Gina, kairysis Italijos socialistas vei

kėjas; Pierre Cot, nepriklausąs jokiai politinei partijai 
Francūzijos parlamento narys;
Anglijos Darbo Partijos narys 
to deputatas.

Šitie trys vyrai yra oficialiai 
vykti Amerikon ir pasakyti savo nuomonę apie karo ir 
taikos reikalą.

Taigi, šis Wallace’o ir jo bičiulių - svečių maršrutas 
bus labai įdomus ir svarbus. Maršrutas prasidės šio 
mėnesio pabaigoje. Pirmasis šūvis už taiką bus iššau
tas New Yorke š. m. balandžio mėn. 27 d. bankiete, 
ruošiamame svečiams pasitikti.

ti. Lester Hutchinson, 
ir Britanijos parlamen-

Wallace’o pakviesti at-

Nežino ir Tiek
Prezidento.Trumano viena** ekonominis patarėjas (jų 

iš viso, rodosi, yra trys), Leon Kyserling, aną dieną tu
rėjo pasikalbėjimą su spaudos korespondentais.

Mr.. Kyserling prisipažino, kad jis nesupranta, kur 
link krypsta mūsų krašo ekonomija.

Na, o ekonominių patarėjų taryba šiomis dienomis į 
išleido konfidencijalį pranešimą, kuriame sako, kad ji j 
nebepajėgia numatyti, ko mes sulauksime. Girdi, fede- 1 
ralinė vyriausybė privalo būti pasirengusi visokiems ne-' 
tikėtumams.

Vadinasi, niekas šiandien Amerikoje nežino, kas bus 
už poros - trijų mėnesių: krizė ar gerbūvis, nedarbas 
ar didžiulis darbymetis.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO MŪSŲ DARBO UNIJOS
AR PAGALVOJO MŪSŲ 
BROLIAI KATALIKAI?

L. Pruseika Velykų išva
karėse priminė katalikams 
apie Kristų ir pirmuosius ; 
krikščionis. Ragino jis juos 
apie tai rimtai pagalvoti. 
Jis rašė:

ir apie Jėzų Kilsiu. Užmirš
kim ceremonijas, giesmes, 
aleliuja. Pakalbėkim rimtai, 
sakyčiau, katalikiškai.

Už ką kaltino Jėzų Kris
tų ir už ką ji nukryžiavojo ?

Kuomet Ainošius , (Aunas) 
ir Kaipošius (Caiphas) nu-i 
tempė Jėzų pas Erodą Anti- 
pą. reikalaudami užtvirtint 
mirties bausmę, jie “pašėlu
siu Įkarščiu šaukė, kad jis 
kaltas trijuose prasižengi
muose: Jis kursto liaudį

vo šnipu turėjo ir Romos val
džios atstovai .Erodai ir Pilo
tai. Savo knygoj “Greatest 
Story“ Fulton Oursler labai 
daug kalba apie šnipų gau
jas. .

Vyriausias šnipas - išdavi
kas buvo Juda Iskariotas, 
vienas iš Kristaus apaštalų.

Ar ne taip ir dabar, ka
da vyliausiais liudininkais 
prieš teisiamuosius komunis
tų vadus yra šnipai ir atsi
metėliai nuo komunistų.

Manau, kad šiuos argu
mentus gali lengvai supras
ti ir šių laikų krikščionys.

nepripažįsta Caezario (Ro
mos imperatoriaus), jis vadi
na save mesijošium.’’

Ši ištrauka paimta iš .reli
ginės Fultono Ourslerio kny
gos apie Kristų, Mariją, Juo
zapą. apaštalus ir tt. (Great
est Story.)

Jeruzalės bažnyčios (šven
tyklos) vyriausi kunigai, o : 
kartu su jais visi tie farizie-

.1 vargiai

KODĖL KOMUNISTAI 
GINASI TEISME?

Visiškai savotišką pasiū
lymą Naujienų redaktorius, 
daro Amerikos Komunistų 

vadams: jie turi 
tei- 
ilgu 
tie-

jai, saauKiejai, levitai sau 
kė. kad Jėzus yra pavojin-i 
ginusias agitatorius, kad jis 
agituoja prieš valdžią ir tur- , 
eitis, kad jis nepripažįsta or
ganizuotos religijos. Ir todėl 
tokį pavojingą konspiratorių 
reikia nubaust be jokio pa
sigai įėjimo.

Kaip sau norite, bet 
kaltinimai akurat tokie, 
kius dabar daro komunis
tams. Juos kaltina konspi
racijoj, išdavystėj, jie norį 
nuversti valdžią...

Padėkit 
krikščionis 
ir susidaro 
našumas.

Nukryžiavokit jį! — šau
kė Jeruzalės kunigai ir fa
natiku minia. O dabar gir
dimo šauksmus, kad komu
nizmui reikia 
žiaus karas.

Kaip dabar, 
met buvo šnipų,
ruzalčs bažnyčios vyriausi 
kunigai, Ainošius ir 
sius, turėjo savo šnipų.

vieton žodžio 
ž.odi komunistas 
nepaprastas pa

taip ir tuo-

kad

pasisamdė 5
byla

Juk

vo sugaišinta 
giems ginčams 
“jury” sistemos

Partijos 
pasitikėti' kapitalistiniu 
smu ir neeikvoti laiko 
apsigynimu. G rigaitis 
siog ir rašo:

Komunistai dejuoja,
jų partijos bylos išlaidos la
bai didelės, ir prašo daugiau 
aukų. “Daily Workej'yje” 
jų žinomoji veikėja Eliza-- 
beth Gurley Flynn rašo, kad 

užteksią $250,000,
kurie buvo numatyta sukelti. 
Kas savaitė bylai išleidžiama 
šeši tūkstančiai dolerių.

Teisiamieji 
brangius advokatus, ir 
tęsiasi ilgai.

Bet kam gi jie tą 
patys stengiasi užtęsti?
virš dviejų mėnesių laiko bu- 

bereikalin- 
dėl tariamo 

neteisingu
mo Ne A Yorko distrikte.

Vadinasi, išlaidų būtų bu
vę labai mažai, jeigu komu
nistų vadai būtų atėję į 
teisėjo Medina teismą ir 
pasakę: Darykite, ką nori
te, mes nesamdysime advo
katų ir nesiginsime. Kaip 
nuspręsite, taip bus gerai.

Deja, šito menševikų dien
raščio redaktoriaus pasiū
lymo niekados jokie pa
žangūs darbininkai nepriė
mė ir nepriims: Visa Ame-

Kąipo- ■ rikos istorija pilna pavyz- 
teismai “teisin-

New Yorko valstijinės darbo divizijos industrinės svei
katos ekspertai parodo, kaip sunaikinti senas fluores
cent lempas. Jie ,vartoja taip vadinamą “beryllium 
bazooką,” kuri pradauzia lempos galą ir paskandina 
pavojingas dulkes vandenyje. Tos lempos esančios pa
vojingos sveikatai. Bet kaip su tomis lempomis, kurią 
primesti pilni, kiemai, užkaboriai, kurias vaikai su
daužo ir rankutėmis išgraibo? Ir iš suaugusiųjų ke

lintajam asmeniui yra sakyta, kad tos Įempos 
pavojingos?

Kodėl taip?
Taip yra todėl, kad pas mus niekas neina pagal planą, 

kad pas mus vyrauja “laisvasis verslas.” Net didžiausi 
ekspertai negali pasakyti, kas bus rytdj Llr taip yra ne 
tik Amerikoje, bet visame kapitalistiniame pasaulyje.

CIO1 prezidentas pas 
prezidentą Trumaną

“Union News Service” 
rašo, kad šiomis dienomis 
CIO prezidentas Philip Mu
rray buvo nuvykęs į Baltą
jį Namą pasikalbėti su pre- i 
zidentu. Harry S. Truma
nn. Jo misijos tikslas buvo 

i “paprašyti prezidentą, kad 
Argi tuose visuose atsiti- jis padarytų reikalingus žy- 

kimuojse mūsų teismai nęį- gins sulaikymui nedarbo 
rodė absoliutiško “teisingu- plėtojimosi.”

gai” ir “bešališkai” trak
tuoja darbininkų vadus. 
Gal Grigaitis nėra girdėjęs 
apie pakartuosius itiainie- 
rių vadus? Apie nužudytus 
Chicagos darbininkų va
dus? Apįe Sacco ir Vanzet
ti likimą? Apie Eugene Dė
bso bylą? Arba linčo teis
mus pietinėse valstijose?

gilino” ir “bešališkumo?” Murray ragino
Kodėl komunistų vadai. prezidentą Trumaną kad jis 

teisinasi ir-ginasi teisme ? I specialiu laišku- kreiptųsi į 
Ar tik todėl, kad darbiniu- j Kongresą ir ragintų jį pri- 
kų sudėtus apsigynimui pi
nigus atiduoti advokatams?

Aišku, kad ne. Jie gina
si ir laiką ir pinigus “eik
voja” todėl, kad tas įstaty
mas, kuriuo jie kaltinami, 
priešingas Amerikos Kons
titucijai ir Teisių Biliui, 
kad ant komunistų užpuoli
mas yra užpuolimas ant vi
sų amerikiečių civilinių tei
sių ir demokratinių laisvių. 
Jie ginasi tųdėl, kad jiems 
daromi kaltinimai yra ne
pagrįsti, 
liau jie 
parodyti 
pasaulio 
jos siekimus. Jie ginasi to
dėl, kad jie mano, jog A- 
merik. Konstitucija garan
tuoja Amerikos žmonėms, 
teisę ir laisvę politiniai or
ganizuotis ir veikti, kad su- 
trempimas tos Konstituci
jos atidaro duris Ameriko
je fašizmo įsigalėjimui.

Štai kodėl jie ginasi ir 
štai kodėl žmonės' kurie su 
jų mintimis šiuo klausimu 
sutinka, aukoja dolerius by
los vedimui.

Naujienų redaktoriui at
rodo laiko eikvojimu kele- 
tos savaičių apsigynimo 
pastangos, parodyti, kokia 
neteisinga New Yorko dis
trikte yra džiūrių sudary
mo sistema. Bet tai tik to
dėl, kad jis pritaria reak
cijai ir suokalbiui tą politi
nę partiją pasmaugti.

Grigaitis nieko nepasimo
kė iš dar nesenos istorijos. 
Jis “pamiršo,” kas atsitiko

neteisingi. Paga- 
ginasi todėl, kad 
Amerikos ir viso 
žmonėms reakci-

imti ilgam laikui priemones 
prieš depresiją. Murray 
remia į Atstovų Butą įneš
tą Spence Bilių, kuris įgali
na prezidentą^ nustatyti 
kainas ir padalinti reika
lingas žaliąsias medžiagas 
taip, kad tam tikros pra
monės galėtų tęsti produk
ciją.

Po to pasikalbėjimo Mur
ray galėjo viešai pranešti 
tik tiek, kad prezidentas 
Trumanas “yra susirūpi
nęs nedarbo padėtimi ir la
bai užinteresuotas CIO pa
žiūromis tuo reikalu.”

Murray patyręs ir kitą 
dalyką, būtent, kad prezi
dentas Trumanas nežada 
nusileisti Kongresui, kad 
jis apkarpytų prezidento 
socialinę programą, kurią 
jis Amerikos žmonėms pa
žadėjo rinkimų metu.

Murray sako, kad jis la
bai susirūpinęs padėtimi 
Senate. Pietinių valstijų 
demokratai ir republikonai 
yra sudarę bloką nepraleis
ti jokių reformų, kurios 
būtų naudingos Amerikos 
žmonėms. Jeigu Senate ne
bus pasikeitimo, Sako Mur- 

-ray, tai labai galimas daik
tas, kad ir . Taft - Hartley

fašistai užsmaugė komu
nistines partijas. Ir ten gri- 
gaitiniai menševikai džiau
gėsi, kai Hitleris ir Musso- 
linis slopino ir žudė komu
nistus. Kaip dabar Grigai
tis, taip tada Vokietijos ir 
Italijos menševikų vadai j 
rankomis plojo ir džiaugė
si, girdi, bus apsidirbta su 
komunistais, mums bus ge
riau !

Bet visi žinome, kuomi 
tas jų džiaugsmas pasibai
gė. Tuojau ir jiems atėjo 
kaleina. Hitleris ir Musšo- 
linis ir jų nepaliko ramy
bėje: sunaikino ir jų parti
jas, ir juos sugrūdo į kon
centracijos stovyklas.

Su šita byla Aure rikos- 
reakcija eina Hitlerio ke
liais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

savotišką filosofiją. Jie sa
ko, kad jeigu valdžia iško- 
lektuos iš kompanijų per
mokėtas sumas, tai kompa
nijos nebeturės pinigų va
ryti biznį ir suteikti gele
žinkeliečiams darbo!

- Spėjama kad ir kitos ge
ležinkeliečių unijos nueis 
inžinierių unijos keliu. Tai 
dar vienas ryškus įrody
mas, kaip reakciniai darbo 
unijų vadai dažnai nueina 
tarnauti samdytojų intere
sams.

Automobilistai balsuoja už 
streiką prieš skubą

DETROIT,' Mich. — Un
ited Auto Workers Fordo 
Lokalo 600 nariai nutarė 
referendumu balsuoti klau
simą, ką daryti su šaudy
tojų 
d imu 
darbe,
statytas 
ragintų visą 
žygių prieš samdyto'jus. Lo
kalo susirinkime už tokį su
manymą balsavo 2,505 na
riai, o prieš tik 92.

sauvaliavimu ir įve- 
nesvietiškos skubos 

Klausimas bus pa- 
taip, kad lokalas 

uniją imtis

Darbo unijos organizuojasi 
prieš Ta ft - Hartley 
įstatymą

New Yorko darbo unijos 
nežada laukti rankas susi- 
dėjusios, kad be J okio spau
dimo iš organizuotų darbi
ninkų pusės Kongresas at
šauktų Taft - Hartley įsta
tymą. Jau ištisus tris mėne
sius Kongresas laiko posė
džius, o tas' priešunijinig 
įstatymas tebėra nė nepa
judintas.

Todėl New Yorke susior
ganizavo United Labor Co- 
mittee to Repeal Taft - 
Hartley Law and Re-enact 
the Wagner Act. Į komite
tą įeina CIO, AmerikosĮstatymas nebus atšauktas. I Darbo Federac-jos ir nepri. 

I klausomos unijos.
Komiteto pirmininku iš

rinktas Joseph P. Selly, 
prezidentas CIO unijos A- 
merican Communications 
Association, o sekretore 
Ruth Young, sekretorė CIO 
unijos United Electrical 
Workers New Yorko dis- 
trikto.

Šis unijų komitetas keti
na išvystyti plačiausią kam
paniją už Taft - Hartley 
įstatymo atšaukimą.

Unija už geležinkelių 
kompanijas

Geležinkeliečių organas 
“Labor” praneša įdomų da
lyką apie Brotherhood of 
L o c o m o tive Engineers. 
Tos konservatyviškos uni
jos vadai nuėjo taip toli, 
jog atvirai išstojo už gele
žinkelių kompanijų intere
sus. Dalykas toks: Karo 
metu geležinkelių kompani
jos taip pakėlė kainas ant 
transportacijos, jog tiesiog 
apiplėšė valdžią ir žmones 
ant daugiau kaip trijų bi
lijonų dolerių. Neseniai Tei
singumo Departmentas pa
skelbė apie tai faktus ir pa
reikalavo, kad kompanijos 
sugrąžintu valdžiai tas mil
žiniškas pinigų sumas.

Dabar Brotherhood
Locomotive Engineers va
dai pareiškė, kad jie prie
šingi tokiam valdžios žy
giui prieš geležinkelių kom
panijas. Jie sako, kad tos 
kompanijos neapiplėšė val
džios pagalba aukštų kainų 
už karo reikmenų gabeni
mą ir 1.1.

Unijos vadai turi išdirbę

‘of

(los, kurios tarp savęs lenk
tyniauja. Lenktyniauja ir at
skiri traktorininkai. Papilės

Pas Papilės MTS
Mechanizatorius \

PAPILĖ, sausio 14 <1. — Pa- MTS turi įsirengusi remonto 
dirbtuves, kuriose įvesta elek-pilės MTS praėjusiais metais 

traktorinių darbų planą įvyk-j dirba staklės, 
dė 159.5 nuošimčio. Vienu 15 I 
jėgų traktoriumi suarė <’ 
hektaro. ' Arimo darbų savi- ' 
kainą vienam hektarui suma- 

’žipo 46 rubliais, kas sudarė 
galimybę duoti valstybei 209,- 
000 rublių' viršumplaninių 
sankaupų.

Dabar Papilės MTS spar
čiai remontuoja savo mašinų 
parką,, kad -pavasarį sutiktų 
p i 1 n u ti n a i p ąsi ru ošus i.

Remontas vykdomas briga
domis. Sudarytos 2 briga-

Prie MTS suorganizuoti 
307.3" bendrabutis ir valgykla. z

MTS kolektyvas įsipareigo
jo baigti remontą iki vasa
rio 15 d., remontą atlikti 
aukšta kokybe, sumažinti re
monto darbu savikainą 5%. 
Be to, MTS kolektyvas Įsi
pareigojo šiais metais 20% 
sumažinti traktorinių darbu 
savikainą, sutaupyti 10% de
galų. F. Lankus.

Didelis darbininkų 
pralaimėjimas

Po penkių savaičių strei
ko Railway Express Agen
cy darbininkai nutarė grįž
ti į darbą nieko nelaimėję. 
Streikas palietė 6,500 dar
bininku. \

Už šio streiko pralaimė
jimą darbininkai kaltina 
Brotherhood of Railway 
Clerks unijos vadus. Vietoj 
mobilizuoti narius kovai 
dėl streiko laimėjimo, be-' 
veik iš pat pradžios unijos 
vadai atsistojo samdytojų 
pusėje.

Išdavikiškas unijų vado 
žygis ' x

PITTSBURGH, Pa. — 
General Electric kompani
jos bosai viešai pripažino, 
kad jie gavo prašymą nuo 
CIO sekretoriaus - iždinin
ko James Carey padėti jam 
kovoti' CIO unijos. Electri
cal Workers vadovybę. 
Mat, kadaise Carey buvo 
tos unijos prezidentu. Bet 
kai jis visiškai susidėjo su 
reakcijonieriais, unija jį pa
šalino iš vadovybės. Dabar, 
būdamas CIO vadu, Carey 
keršija minėtai. unijai ir 
ieško pagalbos pas samdy
tojus.

2 pūsi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirti, Bal. 21, 1949
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Streikas ir Sociale Jo 
Reikšme

SAO PAULO, Brazilija. 
— Šiandien kalbėti ar ra
šyti apie streiką yra aktua
lus ’momento klausimas; 
Tiek Brazilijoje tiek kitose 
šalyse darbininkai organi
zuoja streikus, kaipo vie
nintelę priemonę apsigyni
mui savo būtinu reikalu ir 
teisių. Tuo pačiu laiku ka
pitalistai puola streikus 
dviem frontais: pirmu, vi
somis propagandos priemo
nėmis aiškina streiko so
ciali žalingumą; antra, var
toja visą valstybės galią 
streikierių persekiojimui ir 
terorizavimui.

Pažvelgę į streikų istori
jos raidos lapus, pirmą 
streiką randame, maždaug, 
1500 metų prieš Kristaus 
erą. Streikavo 50,000 Egip
to piramidžių statybos dar-* 
bininkų - vergų, reikalau
dami iš maitintojo rango
vo geresnio maitinimo. At
vykusi Faraono karinome-. 
nė išžudė tūkstančius išba- j 
dėjusių darbininkų. Toks' 
žvėriškas numalšinimas 
streiko, rodos, turėjo Įbau
ginti darbininkus, nestrei
kuoti niekados. Bet taip 
nebuvo, streikai kartojosi 
tai vienur, tai kitur, kurie 

• buvo malšinami tokiais pat 
žvėriškais būdais, kaip ir I 
pirmasis.

Anuose, laikuose streiku j 
malšintojai nejautė, kad i 
gali prisieiti atsakyti už sa- į 
vo žvėriškus darbus, nuo i

ko šiandien nėra visai ga
rantuoti. Kiekvienas pro
taujantis žmogus iš streikų 
istorijos gali padaryti sau 
išvadą, kad tie nors ir 
žiauriausi malšinimai, ne
panaikino streikų todėl, 
kad nebuvo panaikintos 
priežastys, kurios verčia 
streikuoti. Dabar už kiek
vieną streiką kapitalistai 
kaltina komunistus: sulyg 
jų filozofijos, jeigu nebūtų 
komunistų, niekas nedary
tu “betvarkių” — streiku. 
Bet jie negudriai meluoja. 
Kiekvienas pažvelgęs ^pra
eiti gali paklausti: kuomet 
nebuvo nė vieno komunisto 
ir apie komunizmą nė sva
jot nesvajojo, kodėl tuomet 
kildavo streikai? Atsaky
mas aiškiųaįš-kiausias: kol 
nebus pahkikintas išnaudo
jimas žmogaus žmogumi, 
tol jokia jėga nepanaikins 
streiku. . €

Dabar, pažvelkime į va
dinamus jų “rimtus” moks
liškus socialinius aiškini
mus, su kuriais teko susi
durti ir šio straipsnio rašė- 
jui. Jie sako, kad darbas 
yra viso socialio gyvenimo 
ir progreso pagrindas; 
streikas — priešingas dar
bui, todėl yra antisocialinis 
veiksmas, kuris negali būti 
toleruojamas. Šitas jų aiš
kinimas svarstant proble
mą izoliuotai ir remiantis 
metafizine filozofiją, atro- 
dos teisingas. Bet paimkim

dialektinę filozofiją, kur 
sakoma: “kiekviena proble
ma, sprendžiama izoliuotai, 
gali būti didžiausia nesą
monė, bet svarstant reikia
apimti visus tuos faktorius, 
su kuriais toji problemą 
santykiauja, ir tik tuomet 
galima išspręsti teisingai.” 

, Del palyginimo paimkime 
kitą problemą. Bendrai vi
sos kariškos jėgos svars
tant izoliuotai yra labai 

‘žalingos ir antisocialinės; 
jos ne tik kad nieko nega
mina ir daug suvartoja 
darbo vaisių, bet karo lai
kais išžudo milijonus bran
gių gyvybių ir bilijonus 
medžiaginių turtų. Bet tie 
patys “rimtų” ir mokslinių 
aiškinimų apie streiko anti- 
sociališkumą nė per pu
sę lūpų neprisimena apie 
kariškų jėgų antisociališku- 
mą.

Čia neturiu^ omenyje 
vien imperialistines, bet ir 
apsigynimo karo jėgas. Pa
imkime Tarybų Sąjungą: 
ji turi tvirtą tą antisociali
nį organą; nors ten tas or
ganas nėra už tęsiamą tiks
lą, bet laikina apsigynimo 
priemonė. Jeigu T. Sąjunga 
nebūtų turėjusi gerai or
ganizuotų kariškų jėgų, tai 
naciškos žvėrių gaujos bū
tų pavergusios ne tik Tar. 
Sąjungą, bet ir visą žmo
niją. Iš šio palyginimo aiš
kiai matome, kad kol pa
saulyje viešpatauja plėši
kiški imperialistiniai sie
kiai, tol yra būtini tie ka
riški organai.

Streikas yra būtinas apsi
gynimo ginklas darbo kla
sei. Jeigu darbininkai lie

vartotu streiko apsigyni
mui savo, būtinų" reikalų ir 
teisių, jie liktų visapusiš
kai beteisiai kapitalizmo 
Įrankiai. Lygiai, kaip tau:
tai reikalinga apsigynimo 
kariuomenė, kol viešpatau
ja šovinistinė, ir grobuoniš
ka dvasia, taip darbo kla
sei būtinai reikaling. strei
kas, kol viešpatauja kapita
listinės sistemos išnaudoji
mas žmogaus žmogumi. -

Štai kitas jų “rimtas” 
aiškinimas. Sulyg jų aiški
nimo, laike streiko negali
ma blogai atsinešti link 
streiklūužių, tai varžymas 
demokratijos darbo, laisvės 
principų.

Reikia paklausti jų: ar, 
remiantis demokratiniais 
principais, ' kiekvienas as-' 
muo gali daryti tai, kas 
jam patinka, ar mažuma 
privalo sutikti su daugu
ma? Tą žino kiekvienas, 
kad kas nesutinka su dau
gumos nuosprendžiu, tas 
nusižengia prieš demokrati
nius principus. Jeigu su
streikuoja vienos dirbtuvės 
darbininkai daugumos pri
tarimu, tai streiklaužių 
mažuma šiurkščiai laužo 
demokratinius principus; 
jie kiekvienos demokratiš
kos valdžios turėtu būti 
areštuojami kaipo demok
ratijos priešai. Bet kaip el
giasi tos “demokratiškos” 
valdžios? Jos gina streik
laužius ir žiauriai persekio
ja streikierius. Kiekvienas 
streiklaužys niekšiškai nu
sižengia ne tik prieš darbo 
klasę, bet ir prieš demokra
tinius principus. Streiko so
cialine reikšmė šiandieną

privalo būti visur aiškina
ma — asmeniškuos pasikal
bėjimuos, šeimyninėse su
eigose, dirbtuvėse ir orga
nizaciniuose susirinkimuo
se.

Reikia turėti prieš akis, 
kad imperializmas visu 
greitumu ruošiasi karui, 
kad išskersti milijonus ne
kaltų žmonių, vardan “kri
kščioniškos civilizacijos,” 
kad padidinti savo aukso 
krūvas. Kiekvienas vyras ir 
moteris, senas ir jaunas, 
darbininkas, intelektualas, 
smulkus prekybininkas ir 
pramonininkas, visi tie, ku
rie myli taiką, progresą ir 
demokratiją, privalo stoti į 
bendrą frontą kovai prieš 
nepasotinamą ir žvėrišką 
imperialistų užsimojimą — 
karą. Kiekvienas privalo 
jausti atsakomybę ne tik 
prieš savo klasę, bet ir 
prieš pasaulio civilizaciją. 
Šiandieną nieko negalima 
atidėti rytojaus dienai, kas 
reikalinga taikos išlaiky
mui. Didžiausias pašiauka- 
vimas yra menkniekis, pa
lyginus ką karas atneš. Bet 
kovai prieš visus plėšikiš
kus imperialistų siekius 
galingiausias ginklas yra 
streikas.

Jeigu darbo klasė suge
bės suorganizuoti ir išvys
tyti galingus streikus, tai 
ji ne tik pagerins savo eko
nominę būklę, bet bus pajė
gi sutriuškinti visus impe
rialistų karo planus, tuo iš- 
gelbėdama milijonus bran
gių gyvybių ir bilijonus 
medžiaginių gerybių visuo
menės gerovės - civilizaci
jos ir progreso naudai.

Sakalas.

Graiku kilmės Mrs. Polk, Graikijoj nužudyto Colum
bia Broadcasting Systemos korespondento našlė, už- 
rekorduoja pranešimą savo tėvams, kuri jos vyro bro
lis William išsivežė Graikijon išvykdamas tėmyti tos 
žmogžudystės bylos eigą. New Yorko CIO Laik
raštininku Gildija, kuriai priklausė nužudytasis Polk, 
nesitiki iš Graikijos fašistu teisėto teismo, tai dėl to ji 
ir kitos demokratinės organizacijos reikalauja tikro 

tyrinėjimo Polk nužudytojų.

Industrijos revoliucija Amerikos ūkiuose

BANKIETAS
30 Mėty Dienraščio Laisves Gyvavimo Atžymejimas

Muzika, Dainos, Kalbos, Juokai
Geras Maistas ir Įsigėrimai

Sekmadieni, Balandžio 24 April, 1949
Svetaine atsidaro 3-čią vai. po pietų. Vakariene 5-tą vai. vakare

Lietuviu Salėje, 13 St. George Ave., Norwood, Mass.
Norwood vyrų grupe, kuri taipgi dalyvaus programoj

Gerbiami Lietuviai: Dienraštis Laisvė, per 30 m. švietė ir organizavo lietuvius, geresniam, gražesniam, 
kasdieniniam gyvenimui. Persergėdama ir apgindama lietuvius nuo visokios rūšies apgavikų. Todėl 30 m. 
atžymėjimui, mes visi turime progą susieiti ir pasidžiaugti tais vaisiais, kuriuos dienraštis Laisvė teikė 
ir teikia dabar. Dėlto Tamsta, Tamstos šeima ir kaimynai esate kviečiami ateiti į šį istorinį bankietą.

Programą pildys So. Bostono, Montello, Dedham ir Norwood© dailės mėgėjai. Tikietas $2.
Kviečia Lietuvių Literatūros Draugijos 9 Ktiopa.

DIENRAŠČIO 
LAISVES 

SUKAKTIS
Iš visur girdėtis bruzdė

jimas savo dienraščio 30 
metų sukakties atžymėji- 
mui. 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. 

X> ’

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

M®

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.

Šiandien JAV ūkiai grei
čiau mechanizuojami, negu 
bet kada istorijoj. Taip pra
neša Agrikultūros Sekreto
rius Brannan Prezidentui 
Trumanui savo metiniame 
raporte. Bet tas nereiškia, 
visvien, kad mūsų ūkinin
kai nedirba rankų darbų. 
Bureau of Agricultural 
Economics įrodė, kad iš bi
lijonų darbo valandų pra
leistų ūkiuose, li944 m., 60 
proc. buvo atlikta mažais 
rankų įrankiais.

Viena priežastis šio aukš
to nuošimčio rankų darbų 
yra, kad pietuose vata vis 
dar renkama rankomis. Be 
to, 75 proc. darbo prie gy
vulių atlikta rankomis. Dar 
kita priežastis yra, kad 
daug mažų ūkių, kurių 
derlius yra mažas, nemato 
reikalo v a r toti bran
gias mašinas. Šis faktorius, 
kai kur, prašalintas su var
tojimu kooperatyvių maši
nų ūkių rajonuose (Pagal 
Žemdirbystės Departmentą 
apie 5.8 milijonai ūkių 
Jungt. Valstijose yra ma
žų šeimų operuojami ūkiai.)

Ūkių mechanizavimas yra 
viena forma revoliucijos in
dustrijoj, kuri jau seniai 
pasireiškia,’ ir kuri tęąis. 
Vienas tos revoliucijos fak
torius yra, ištobulinimas 
traktorių ir darbui paleng
vinimo įrengimų, kurie tin
kami mažam ūkiui.

Kalbėdamas apie ūkių 
mechanizayimą bendrai, 
Sekretorius Brannan pabrė

žė, kad Amerikos ūkinin
kai dabar vartoja dvigubai 
daugiau traktorių negu 
1940 metais, taip 80 proc. 
daugiau sunkvežimių, apie 
20 proc. daugiau automo
bilių, apie 150 proc. kulia- 

I mųjų mašinų - “grain com- 
| bines” (mašinos, kurios 
kartu piauna ir kulia), 100 
proc. kukurūzų rinktuvų 
(corn pickers) ir 15 proc. 
daugiau melžiamųjų maši
nų.

1 Sekretorius Brannon to
liau raportuoja, kad dau
giau mašinų vartojama su
rišti šieną, rinkti vatą, ir 
šias mašinas vienas žmo
gus gali lengvai vartoti. 
Tris syk daugiau ūkių var
toja elektrą negu vartojo 
prieš 10 metų.

Šis ūkiu mechanizavimas 
padidino ūkių derlių net 10 
proc. Ir paliuosavo milijo
nus akrų žemės produkavi
mui maisto žmonėms, kuri 
žemė pirmiau buvo vartoja
ma produktams gyvuliams. 
Ūkių mechanizavimas irgi 
sumažino kainas ūkinin
kams.

Jungt. Valstijos ekspor
tavo šeštą dalį visos ūkių 
mašinų produkcijos 1947 
m. — arba trys ir pusė kar
tų daugiau, negu eksporta
vo 1935 - 1938 m.

Common Council.

WASHINGTON. — Do
vanos Raudonajam Kryžiui 
jau prašoko jo skirta kvo
tą — $60,000,000.

Waterbury, Conn.

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

“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.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Bal. 21, 1949
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(Tąsa)
Tas žmogus, įsisėdęs į traukinį nuo 

Elko stoties, buvo aukšto ūgio, juodais 
ūsais ir juodais antakiais vyras. Jis bu
vo visas juodai apsitaisęs: surdutas juo
das, kelnės juodos, ’liemenė juoda, koji
nės juodos, tiktai kaklaryšis baltas; zom
šinės pirštinės buvo taip pat juodos. Iš 
pažiūros galima buvo sakyti, kad jis ku
nigas. Jis ėjo per visą traukinį ir lipdė 
prie kiekvieno vagono durų kažkokį ran
ka rašytą pranešimą.

Paspartutas priėjo ir perskaitė vieną 
pranešimą. Ten buvo parašyta, kad Vil
jamas Hitšas, mormonų misijonierius, 
važiuodamas, traukiniu N 48, nuo vie
nuolikės ligi dvylikės, vagone N 117, 
laikys paskaitą apie mormonizmą, ir tu
ri garbės kviesti į savo paskaitą visus, 
norinčius susipažinti su “šių dienų šven
tųjų” tikyba.

— Būtinai eisiu! — tarė Paspartutas, 
kurs ligšiol tik tiek tebuvo girdėjęs apie 
mormonus, kad jie turį po daug pačių.

i Ta žinia tuojau pasklido po visą trau
kinį, kuriuo važiavo arti šimto keleivių. 
Iš to skaičiaus koks trisdešimt žmonių 
prieš vienuolikę valandą susėdo vagono 
N 117 suoluose. Paspartutas atsisėdo 
pirmutinėje eilėje. Nei jo ponas, nei 
Fiksas nėjo klausyti paskaitos.

Paskirtą valandą Viljamas Hitšas at
ėjo ir nekantriu balsu, lyg jam kas būtų 

,1 priešinęsis, prabilo:
— Aš jums sakau, kad Džojas Smitas 

yra kankinys, kad jo brolis Hiramas — 
( kankinys, kad Jungtinių Valstybių vy

riausybės persekiojimai padarys kanki- 
' niu ir Brajamą Jungą! Kas norėtų tvir-

F tinti priešingai?
Bet niekas nenorėjo tvirtinti priešin

gai. Iš veido misijonierius nebuvo pana
šus į žmogų, kuris galėtų taip karštai 

! kalbėti. Jo rūstybę galima buvo išaiškin
ti tuo, kad mormonų sekėjams tuo metu 
buvo labai sunku gyventi. Jungtinių 
Valstybių vyriausybė buvo apgalėjus, 

J nors su, dideliu vargu, tuos fanatikus. Ji 
I paėmė Utakos žemę, privertė gyventojus

1 priimti bendruosius valstybės įstatymus,
pasodino į kalėjimą Brajamą Jungą, kad 
jis kėlė maištą ir turėjo daug pačių. Nuo 
to laiko pranašo sekėjai dar labiau su
judo ir, negalėdami kol kas ginklu, prie- 

’ I šinosi kongresui bent žodžiais.
lj Ir štai Viljamas Hitšas vertė į savo

I tikybą žmones net traukiniu važiuoda
mas.

Jis ėmė pasakoti mormonų istoriją 
karščiuodamasis ir mojuodamas ranko-

I mis, pradėjęs nuo biblijos laikų: kaip 
mormonų pranašas iš Juozapo giminės 
apskelbęs naujo tikėjimo tiesas ir jas 
perleidęs savo sūnui Moromui; kaip pas- 

* kui, daug amžių praslinkus, išvertęs tą 
brangiąją knygą, parašytą Egipto raštu, 
Vermonto valsčiaus fermeris Juozapas 
Smitas, kaip Smitas 1825 metais apsi- 
garsinęs pranašu ir kaip, pagaliau, pa
sirodęs šviesybėje dangaus pasiuntinys 
ir apreiškęs viešpaties valią.

1. Tuo tarpu keli klausytojai, kuriuos
. mormonų istorija nelabai teinteresavo, 

išėjo iš vagono; bet Viljamas Hitšas vis 
, taip karštai pasakojo toliau pamažėju- 

siai auditorijai, kaip Smitas kartu su 
savo tėvu, broliais ir dar keliais moki
niais įsteigęs “šių dienų šventųjų” tikė
jimą, kuris radęs sekėjų y Amerikoje, 
Anglijoje, Skandinavijoje ir Vokietijo
je; kaip įkūrę mormonų koloniją Gajoje; 
kaip buvusi pastatyta už du tūkstančius 
dolerių bažnyčia ir visas miestas prie 
Kirklendo; kaip Smitas tapęs drąsiu 
bankininku ir radęs pas vieną paprastą 
hiumijų rodytoją raštą, rašytą Abraomo 
ir kitų garsiųjų egiptiečių ranka.

Istorija pasirodė perilga, klausytojai
ii / pradėjo po truputį nykti, ir paskui teli

ko koks dvidešimt žmonių.
Bet tikėjimo skelbėjas nieko nežiūrė

jo. Jis sau pasakojo toliau, kaip Džojas 
Smitas 1837 metais subankrutavęs, kaip 
prikišusieji pinigus dailininkai jį išdegu
tavę ir plunksnose išvartę; kaip paskui 
jis nusikraustęs į Misūrio valstybę; ir 
ten likęs trijų tūkstančių narių draugi
jos vadovu ir kaip pagaliau, slėpdamasis 
nuo stabmeldžių, nukeliavęs į Vakarus.

Jau bebuvo likę koks dešimt žmonių,.

iš kurių labiausiai klausėsi Paspartutas. 
Jis dar sužinojo, kad tas Smitas vėl su
grįžęs į Illinojų ir ten 1839 metais įstei
gęs ant Misisipės kranto Nauovos mies
tą, kurio gyventojų vieną laiką buvę lig 
dvidešimt penkių tūkstančių; kaip toliau 
Smitas buvęs išrinktas to miesto virši
ninkų. ir teisėju; kaip 1843 metais jį net 
statę Jungtinių Valstybių prezidento 
kandidatu ir kaip, galų gale, jis buvęs 
Kartagoje apgaulingai suimtas, įmestas > 
į kalinį ir nužudytas.

Tuo metu bebuvo vagone vienas Pas
partutas. Pamokslininkas, žiūrėdamas 
jam tiesiai į akis, priminė, kad po dviejų 
metų nuo Smito nužudymo jo vietinin
kas, įkvėpingas pranašas Jungas, pali
kęs Nauovą, apsigyvenęs prie Didžiojo 
ežero, ir kaip jų kolonija toje derlingoje 
žemėje labai išaugusi.

— Ir štai, — pridėjo Viljamas Hitšas, ~ 
— štai dėlko kongresas mus ėmė spaus
ti! Štai dėlko Jungtinių Valstybių ka
reiviai išmindė Utakos žemę! Štai dėlko 
mūsų viršininkas, pranašas Brajamas 
Jungas, paimtas ir neteisingai pasodin
tas! Tai gal mes pasiduosim? Niekados! 
Tegu mus varo iš Vermonto, Ilinojaus, 
Gajos, Misurės ir Utakos, bet mes vis 
rasime laisvos žemės, kur galėsime vėl 
statytis savo trobas... Ir tu, tikrasis 
pranašo tarne, — tarė tikėjimo skelbė
jas rūsčiai pažvelgęs į savo vienintelį 
klausytoją, — pasistatysi sau kartu tro
belę?

— Ne, — atsakė drąsiai Paspartutas 
ir išbėgo iš vagono palikęs skelbėją sa
kyti pamokslą tuščioms sienoms.

Besakant pamokslą, traukinys bėgo 
ir apie dienos pusę pirmos pasiekė Su
mojo ežero žiemvakarių kraštą. Tas eže
ras didelis kaip jūra. Jis atrodė labai 
puikiai. Jo vanduo buvo' tamsiai bnėly- 
nas, o aplinkui ėjo gražūs aukšti kalnai.

Sūrusis ežeras turi ilgumo apie sep
tyniasdešimt, platumo- trisdešimt pen
kias mylias ir guli per tris tūkstančius 
aštuonis šimtus pėdų aukščiau jūros pa
viršiaus. Jo vanduo bėgai sūnus, ir nei 
žuvis, nei jokis kitas gyvas daiktas ne
gali jame būti.

Aplink ežerą žemė apdirbta’labai ge
rai, nes mormonai puikūs ūkininkai ir 
nebijo darbo. Jų ten sėjama visokios pa
šarinės žolės ir javai. Oras minkštas, ty
rus ir gana šiltas. Bet šiuo kartu mūsų 
keleiviai negalėjo pasigėrėti derlingais 
mormonų laukais, nes viskas buvo giliai 
apklota sniegu.

Antrą valandą keleiviai išlipo Ggdeno 
stotyje. Traukinys čia turėjo stovėti lig 
vakaro šeštos valandos. Fogas, Auda, 
Paspartutas ir Fiksas, turėdami daug 
laisvo laiko, susėdo į mažą laivelį ir nu
plaukė apžiūrėti “Šventųjų” miesto. 
Miestas buvo nedidelis, ir per dvi valan
das keleiviai viską pamatė. Jis buvo vi
sai parnasus į kitus Jungtinių Valstybių 
miestus: gatvės plačios ir tiesios, namai 
gyventi patogūs, bet be didelių pagraži-V 
nimų.

Gražiausi namai buvo šie: pranašo rū
mai, miesto namai, kuriuose buvo vy
riausioji policijos valdyba ir teismas, ir 
arsenalas. Namai buvo pastatyti iš mėly
nų plytų, su verandomis ir galerijomis, 
aplink juos visur buvo akacijų, palmių 
ir kitų medžių sodai. Aplink miestą ėjo 
mūro siena, statyta 1853 metais. Gra
žiausioje gatvėje buvo keli viešbučiai, 
papuošti vėliavomis. Didžiausias ir pui
kiausias buvo “Sūriojo ežero” viešbutis.

Gatvėse žmonių buvo nedaug. Kažku
rios miesto dalys rodėsi visai tuščios.

Daugiausia matyti buvo ’moterų. Tai 
suprantamas dalykas, nes mormonai tu
rėjo po kelias pačias. Tiesą pasakius, ne 
visi jie turi po daug pačių: kurie netur
tingi, teturi po vieną arba nė vienos. 
Mormonų moterys labai rūpinasi ištekė
ti, nes jų tikėjimas moko, kad netekėju
sios negalėsiančios įeiti į dangų. Mormo1- 
nų moterys atrodė nesmagios ir nelai
mingos. Turtingesnės buvo apsitaisiu
sios juodo šilko drabužiais.

Paspartutas, kuris buvo nutaręs visą 
amžių gyventi nevedęs, kraipydamas gal
vą žiūrėjo į mormones; jam buvo nuosta
bu, kad jos kelios turinčios daryti lai
mingą vieną vyrą. Paspartutas galvojo, 

, (Daugiau bus)

Valstybės .sekretorius Dean Acheson kalba delegatams tų šalių ir sąlyčių, kurios 
pasii’ašč jo bendrai su Anglijos valdžia pasiūlytą Atlanto Paktą, jungianti tas vals

tybėlės trečiam p asauliniam karui. ’

Cleveland, Ohio
SVARBIOS PRAKALBOS

šeštadienio vakare, balan
džio 30-tą, kalbės Henry A. 
Wallace ir keturi kitų šalių 
parlamentų nariai: Italijos 
deputatas Pietro Nenni, Pran
cūzijos deputatas bei auto
rius .Pierre Cot, Belgijos de
putatė ir redaktorė Izabelle 
Blume ir Anglijos parlamento 
narys Lester Hutchinson.

Tie 4 Europos žymesnių 
valstybių parlamentų nariai 
yra pakviesti kalbėti kartu su 
Wallace, kad davus Amerikos 
žmonėms progą patirti iš tų 
žmonių, kurie savo šalyse vei
kia už pastovią taiką ir prieš 
fašizmą, kaip kad Wailace 
veikia mūsų šalyje. Iš, tų de- 
mokratiniai nusistačiusiu Eu
ropos šalių diplomatų bus ga
lima išgirsti, kaip tų šalių 
žmonės kovoja už išlaikymą 
pastovios taikos ir kaip 
žiūri į Marsh alio 
Atlanto paktą.

šias prakalbas 
gresyvių Partija, 
mes, lietuvių
Partijos Kliubo nariai, 
lome imti sau už pareigą, kad 
išplatinti tikietų dėl taip svar
bių prakalbų, kad kuodau- 
giausiai lietuvių turėtų progą 
išgirsti prakalbas.

Prakalbos Įvyks Public Au
ditorijos Music Hali, įėjimas 
nuo St. Clair Ave. Pradžia 
8-tą valandą vakare.

piau
.Jie

bei Į

vėms už valkų 
M. Raulinaitienė 
setus, J. Shimkus medžio or
namentą, Geroji draugė $2, 
2 paveikslėlius, ridikiulį ir ci- 
garetams dėti dėžutę, B. Kul- 
vinskas $2, Vera Tyzanhouse 
4 sukneles, Ona Davis lempą 
ir vazą, Vera Young 6 puoš
nius dalykėlius, Julia Werner 
$2 ir gražią lempą, Stella Ka
zeli 13 puošnių dalykėlių, P. 
A. Williams 11 rankdarbių ir 
8 puošnius dalykėlius, P. Ro
gers 19 stiklinių bei porce- 
linių dalykėlių, Petronėlė Juo- 
zaponienė 2 rankų mezginė- 
lius, M. Venslovienė 4 gražius 
rankų mezginėlius, Jonas^ 
Stripcika 2 lempas, Mel. Plau
šienė puodą “čapsui” ir daug 
keptų pyragaičių, J. N. Si- 
mans porą gražiai apmegstų 
pagalvėms užvalkalų ir 
Emily Yakimchick gražią 
sviestinę. (Jeigu atsitikime 
būčiau kurį aukautoją aplen
kęs, 
6603

K. Salon $1, 
2 stiklinius

meldžiu pašaukti 
ir bus pataisyta klai

rungia ro-

Progresyvių
priva-

Iš Tarptautinio Bazaro
Šiemet tarptautinis bazaras 

progresyvės spaudos naudai, 
palyginus su pereitų metų ba- 
zaru, nebuvo toks didelis, nes 
nekurios iš veiklesnių tautų 
jau buvo turėję bazarus savos 
spaudos naudai, šiame baza- 
re pasirodė darbščiausia tau
ta tai čechoslovakai, o lietu-

mes vėliausiai prisidėjo-

labai sunku, ką 
prie darbo. Mū- 
lietuvės yra gana 
savo rankdarbiais 

bazarui,

viai bus pasirodę silpniausiai, 
nes
me, nors tame darbe vadova
vo Clevelando Draugijų Sąry
šis. Buvo 
prisiprašyti 
sų draugės 
duošnios su
ir kitais daikteliais 
bet nebuvo jų kam surinkti. 
Net pačiame bazare lietuvių 
pasirodė tik apie tuzinas per 
abi dienas.

Tarptautinio bazaro komi
tetas paskyrė lietuvių spaudai 
$90.50, tai yra daugiau negu 
proporcionaliai, sulyg mūsų 
įdėto darbo, tik už tai, kad 
mes pirmu kartu dalyvavome 
tarptautiniame bazare. Pini
gai tapo padalinti po lygią 
dalį abiems dienraščiitms, po 
$45.25 Laisvei ir Vilniai.

Kas Ką AaukavcPBazarui
Marė Nikos įvairių daiktų 

apie už $25, J. žebrys bonką 
šampano ir 28 dėžutes Tintex, 
V. Mockaitienė 16 kavalkų 
moteriškų ir vaikų drapanų, 
Ona Gendrėnienė daug kos
metikos dalykėlių, 15 puošnių 
stiklų ir 5 savo rankdarbius, 
M. Gedeminskienė porą savo 
ra n komis apmegstii pa gal

Los Angeles, Cal
PAVYZDINGAS
BANKIETAS

Balandžio 
kuopa turėjo 
puikųt bet ir 
gą bankietą.
negalima praleisti neparašius 
į mūsų darbininkišką spaudą.

Mes žinom, kad parengimų 
esti daug visokio turinio, bet 
kada šiame parengime buvo 
visko po biskį, todėl susidarė 
įvairumų ir verta rengėjai pa
girti.

Maisto gamintoja ir tvarky
toja buvo E. S. Slesariūnienė. 
Kaip man, taip, manau, ir vi
sai publikai viskas gerai pati
ko. Publika skaniai papie
tavus laukė, kas bus toliau, ir 
ilgai netrukus draugas Mikas 
Pūkis išėjo pasakyti trumpą 
prakalbėlę. Kadangi kalbėto
jas yra veik svečias, neseniai 
atvykęs iš Oregon valstijos, 
tai buvo įdomu
klausyti jo kalbos, 
poj prakalbėlėj, 
daug pasakė apie mūsų orga
nizacijas, spaudą ir dabartį-,

Kas Dirbo Bazare
Marė Nikos buvo atsako- 

mingi^X§ja darbininkė per abi 
dienas ir jos vyras dirbo per 
abi dienas. M. Plaušienė ir 
Mikalajūnienė po vieną dieną 
ir J. žebrys taipgi prigelbėjo. 
širdingas ačiū visiems auka
vusiems ir dirbusiems!

J. N. S.

i Nuoširdi Padėka

Nuoširdžiai dėkavoju vi
siems draugams ir draugėms, 
kurie mane atlankėte ypatiš- 
kai ir kurie prisiuntęte laiškus 
ir linkėjimus, nekurie ir iŠ ga
na toli, kada aš buvau sunkios 
ligos parblokšta. Jūsų, drau
gės ir draugai, ypatiškas at- 
lankymas ir prisiųsti linkėji
mai suteikė man daugiau pa
jėgų nugalėti ligą. Taipgi 
.nuoširdžiai ačiuoju mūsų 
dienraščiams Laisvei ir Vilniai 
už davimą vietos pranešimui 
apie mano apsirgimą.

Stella Raubas«

Chester, Pa
KONCERTAS IR KALBA
Nedėlioj, balandžio 24 d., 

3:30 vaL po pietų, Lietuvių 
Kliubo Svetainėje, 339 E. 4th 

»St., atsibus gražus koncertas. 
Dainuos Lyros Choras iš.Phi- 
ladelphijos. Taipgi M. Ba

ranauskaitė, M. A. Valukas, 
seserys Lipčiūtės, Peter Clove, 
A. Kavetskas. Po koncerto 
bus šokiai prie geros orkes- 
tros.

Teko sužinoti, kad šiame 
koncerte bus ir svečias iš Chi- 

f 

cagos, tai dienraščio Vilnies 
redaktorius Vincas Andrulis/ 
Jis dabąr važinėja po šalį ir 
sako prakalbas. Pasitikiu, 
kad jis pasakys mums savo 
patyrimų iš įvairių lietuvių 
kolonijų ir paaiškins dabarti
nius svarbius, kaip Amerikos, 
taip viso pasaulio klausimus. 
Visos ir visi prašomi atsilan
kyti. Reporteris.

Worcester, Mass

PARYŽIUS. — Atsidaro « 
Pasaulinis Kongresas dėl 
Taikos.

visiems pa-
Jis tvum-

bet labai

3 d. LLD 145 
suruošus ne tik 
labai pavyzdin- 
Tokį parengimą

Keleivių Patogumui
ŠIAULIAI, sausio 14 d. — 

Dideli tvarkymo darbai atlik
ti geležinkelių stotyje. Vidi
nės salės naujai nudažytos ir 
papuoštos. Rūmai radijofi- 
kuoti, įsteigtas informacijos 
biuras. Stoties kasininkai 
tranzitinius keleivių bilietus 
komposteruoja traukiniuose.

K. Straukas.

Sunkiai sirgo d. K. Pečiulis. 
Mūsų nuoširdus draugas bu-^ 
vo sunkiai susirgęs ir virš sa
vaitę laiko išbuvo ligoninėj po 
operacijos. Dabar rąjįdasi jau A 
savo namuose. Reiškiu gilią 
užuojautą ir linkiu greit su- 
sveikti. M. Alvinienė.

Graži Dainų Programa:
Worccsterio Aido Choro Vyrų Grupe 

vad. Josephine Karsokienės
Stasys Paura ir Robertas Niaura 

žymūs dainininkai iš So. Boston . 
t

Jonas Sabaliauskas 
vietinis žymus dainininkas

v,- ... . .......................... ............................................................... . •.......

iųus pasaulinius įvykius. Tai 
losangeliečiai turime džiaug-* 
tis turėdami savo tarpe toki < 
sumanų draugą.

Toliau tęsėsi programa: 
jaunų moterų trio, sekstetas, 
maža mergaitė draugų Zellins 
dukrelė gražiai skambino pi
anu, o mūsų eilėraščių mylė
toja draugė Uršulė Bagdonie
nė pasakė labai jausmingas 
eiles, o antras gana satyriš
kai. Taipgi pirmą sykį te
ko girdėti sakant eiles d. M. 
Levišauskienę.’ Ji atliko gerai 
ir pasakė kovingas eilutes. 
Bankietas buvo skaitlingas ir 
visi laikėsi geroj nuotaikoj. 
Užbaigoj, kas norėjo, dar ir 
pasišoko prie gero draugo, 
muzikos.

Aš šį bankietą skaitau pa- 
vyzdihgu todėl, kad jis nebu
vo tuščias. Taipgi mes kiek 
galėdamos platinom literatū-Y 

Tą ir Vilnies Kalendorius 1949 
m.

Beje, verta pažymėti, kad 
minėtam bankiete dalyvavo 
svečiai draugai V. Burdai su 
savo šeima iš Oakland, Cal. 
Kadangi iš ryto buvo LLD 
145 kp. susirinkimas, tai sve- 

i čiams buvo proga dalyvauti 
susirinkime ir dalyvavo ir 
bankiete.

Apie LLD 145 kp. susirin
kimą, manau, mūsų korespon
dentas nuosekliai parašys.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
IR‘

KONCERTĄ
Atžymėjimui 

Dienraščio Laisvės 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRIL

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

raščio šią istorinę sukaktį..

29 Endicott Street, Worcester, ^lašs.
Pradžia 5 valandą vakaro

Lietuvių Salėje

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Kctvirt., Bal. 21,. 1949
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> ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vyksta Traktorių ir 
Masinu Remontas ♦

RASEINIAI, sausio 14 d.— 
Praėjusiais metais Raseinių 
MTS žymiai išplėtė savo dar
bą. Ji aptarnavo 8 kolekty
vinius ūkius, jiems įdirbdama 
690 hektarų žemės, o žemės 
ūkio kųoperatinėms draugi
joms įdirbo 645 hektarus. Iš 
viso su kolektyviniais ūkiais, 
žemės ūįio kooperatinėmis 
draugijomis ir darbo valstie
čiais buvo sudaryta 960 su
tarčių.’ Valstybinis traktori- 
nių darbų planas buvo įvyk
dytas 132 nuošimčiais, kūli
mo—132 n u oš.

Dar didesni uždaviniai šios 
MTS laukia šiais metais. Ypač 
reikės sustiprinti paramą ko- 
1 e k ty v i n i a ms ū k i a m s.

Raseinių MTS kolekty vas, 
pritardamas Rokiškio apskri
ties MTS raginimui trum
piausiu laiku gerai ir aukšta 
kokybe baigti pasiruošimą pa
vasario laukų darbams, šiuo 
metu visu rimtumu yra įsi
traukęs į remonto darbus. 
Dabar traktorių remonto pla
nas jau įvykdytas 45 n u oš., 
žemės ūkio mašinų ir įran
kių—65 nuoš. Traktorių re- ■ 
monte ypač pasižymėjo trak
torininkas* Bukauskas. Jis vie
nas iš pirmųjų atirmoiUavo 
savo “ATZ-NATI” traktorių 
ir visą prikabinamąjį inven
torių. J. Veretinskas.

★ ★ ★
Pirmieji Žingsniai

RADVILIŠKIS, sausio 1-1.— , 
Praėjusį pavasarį Šeduvos i 
valsčiuje įsikūrė kolektyvinis1 
ūkis “Pirmyn.” Dabar čia pa- j 
statyti gyvenamieji namai, at- ! 
remontuoti tvartai, įrengtas 1

klubas - skaitykla. Užveistas 
didelis sodas. Kolektyvo “Pir
myn” namai elektrifikuojami.

Gražūs kolektyvinio ūkio 
“Pirmyn” pasiekimai skatina 
ir kitų apylinkių valstiečius 
žengti kolektyvinių ūkių ke
liu. Šeduvos valsčiuje susi
organizavo jau 10 kolekty
vinių ūkių.

Praėjusį rudenį Šeduvos
valsčiuje įsikūrė “Draugo” 
kolektyvinis ūkis, į kurį sto
jo daugiau kaip 30 valstie
čių šeimų. Jame sparčiai 
vyksta gyvenamųjų namų bei 
ūkinių pastatų statyba ir re
montas. Kolektyviniame ūky
je kas savaitę ruošiami pra
nešimai. B. Vytas..

★ ★ ★
Klaipėdiečiai už Gerą 
Darba ir Griežtą Taupumą

KLAIPĖDA, sausio 14 d.— 
Klaipėdos elektrinės kolekty
vas sėkmingai užbaigė tre
čiuosius, lemiamuosius poka
rinio penkmečio metus. Jau 
pernai uostamiesčio energeti
kai savo jėgomis atstatė visą 
prieškarinį elektrinės pajėgu
mą. Pagal valstybinį planą 
šie atstatomieji darbai turėjo 
būti užbaigti 1952 metais. 
Taigi, jėgainės pajėgumas jau 
pernai prilygo 1952 metų pla
niniams duomenims. Viršytas 
19 18 m. elektros energijos ga
mybos planas. Viršum plano 
pateikta apie 500 tūkstančių 
kilovatvalandę elektros ener
gijos. Į tinklą įjungta kolek
tyvinis ūkis “Pergalė,” Durn
ųjų tarybinis ūkis, Rusnės 
miestelis. Per praėjusius me
tus sutaupyta daugiau kaip 
1,100 tonų akmens anglies ir 
3S7 tūkstančiai kilovatvalan-

dų elektros energijos. •
Vykdydamas savo socialisti

nius įsipareigojimus, elektri
nės kolektyvas 1918 m. gruo
džio menesį sutaupė valstybei 
daugiau kaip 200 tonų ak
mens anglies ir 5 procentais 
sumažino elektros energijos 
suvartojimą pačios jėgainės 
reikalams.

Kaip taupome akmens an
glį, elektros energiją? Visur 
įvesta griežta kontrolė, tiksli' 
apskaita. Tačiau griežta kon
trolė ir apskaita neįmanoma 
be atitinkamų įrengimų ir 
prietaisų. Todėl ėmėmės me
chanizuoti ir automatizuoti 
daugelį darbų.

Kolektyvas savo jėgomis 
įrengė anglies malūną. Prie 
akmens anglies priėmimo bun
kerio pritaisyti atitinkami gro
teliai. Su grotelių pagalba at
renkami stambesni kuro ga
balai. Jie paduodami į malū
ną, kuris juos suskaldo, su
smulkina. Tokiu būdu paruoš
tas kuras dega lygiai, sudega I 
iki paskutinio gabalo. Degimo 
procesas sekamas su daugelio

PHILADELPHIA, PA.

J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

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

^3^

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST

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

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

* telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

• Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC. I

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

automatinių prietaisų pagal
ba. Kolektyvas atremontavo 
aparatus - automatus, kurie 
registruoja perkaitinto oro 
spaudimą. Mes tikriname 
kiekvienos pamainos šlako sur 
dėtis. šlako analizė ryškiai 
parodo, kaip pamaina kovojo 
dėl kuro sutaupymo, dėl raci
onalaus akmens anglies sude
ginimo. '

Tarp kuro sandėlio ir kati
linės įrengtos pajėgios 25 to
nų v talpos svarstyklės. Jos 
įgalino dar labiau sutikslinti 
akmens anglies apyvartą.

Kiekvienos pamainos darbo 
duomenys, gauti iš šlako ana
lizės ir bendros apskaitos, vie
šai skelbiami ir aptariami 
pamainų susirinkimuose. čia 
pat iškeliamas teigiamas dar
buotojų patyrimas, nauji - pa
siūlymai, o taip pat pasitai
kančios klaidos.

Elektrinės kolektyvas kruopš
čiai atreguliaVo ventiliatorių 
ir siurblių ęlarbą. Čia veltui 
neeikvojama nė viena kilovat- 
valanda. Tokiu būdu .sutau
pyta šimtai tūkstančių kilo
vatvalandę elektros energijos, 
skirtos pačios jėgainės reika
lams. Sureguliuotas cirkulia
cijos siurblio darbas. Cirku
liacijos siurblys teikia vande
nį garo kondensatoriui. Ne
reguliuojama vandens srove 
per daug ataušina garo kon- 
'densatorių, kurį vėliau tenka 
vėl atšildyti. Taigi čia be jo
kios naudos būtų eikvojama ir 
elektros energija siurbliui va
ryti, ir akmens anglies kon
densatoriui atkaitinti. Dabar 
griežtai sekamas cirkuliacijos 
siurblio darbas. Tuo būdu 
sutaupoma ir elektros ener
gijos, ii- kuro.

Be visų minėtų kontrolinių 
įrengimų, įtaisyta daug me- 
c h a n i z m ų, palengvinančių 
įvairius pagalbinius darbus, 
daug atsarginių įrengimų, pa
keičiančių kitus avarijos atve
ju, ir tt. Šiuos visus įrengi
mus sutaisė ir paleido į dar
bą suvirintojas Trejeris, vyr. 
šaltkalvis Triliauskas, mecha
ninio skyriaus meistras Stri- 
pei.ka ir kt.

Viktoras Nemunis if 
Mykolas Volušis.

Šiaulių Statybininkų 
įsipareigojimai

ŠIAULIAI, sausio 14 d.— 
Statybos valdybos kolektyvas 
pereitais metais baigė staty
ti eile stambių objektų. “El
nio” kombinato darbininkams 
pastatyti gyvenamieji namai 
iš 18 butų/ Vinco Kudirkos 
vardo pradinė mokykla, “Ka
pitelio” kino teatras su 700 
vietų. Be to, Šiaulių staty
bininkai sau pasistatė 3 gyve
namuosius namus iš 44 butų.

Statybos valdybos kolekty
vas įsipareigojo darbo našu
mą pakelti 20 procentų, sa
vikainą sumažinti 1 procentu 
ir atiduoti eksploatacijon 
alebastro fabriko administra
cinį kerpą, iki vasario 1 die
nos baigti statyti Daugelių 
plytines administracijos ker
pą, formavimo cechą, mecha

MONTREAL, CANADA
Išsiskyrė iš Gyvųjų Tarpo

Balandžio 3 dieną išsisky
rė iš gyvųjų tarpo Pranas 
Galubinskas, sulaukęs 54 me
tų amžiaus. Į šią šalį atvyko 
1928 '.m. Lietuvoje paliko 
žmoną, 2 sūnus ir dukterį. Čia 
jokių giminių neturėjo.

Velionis jau apie 5 metai 
nesijautė gerai. Teko išgulėti 
ilgai ligoninė,je. Jį kankino 
dusulys ir kitokios vidujinės 
ligos.

Velionio laidojimu, sulig jo 
priešmetiniu pageidavimu, rū
pinosi dd. F. šuplevičius, J. 
Čeponis ir J. Lesevičius. Kars
tą puošė vainikai nuo Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos, LLD ir iš dirbtuvės.

Velionis palaidotas 6 d. ba
landžio.

Amžinos ramybės tau, Pra
nai, ilsėtis šios šalies šaltoj, 
žemelė j!

° ★
Rūpinasi Kilniais Tikslais

Balandžio 3 d. įvykusiame 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
susirinkime, apart eilės įvairių 
nutarimų, apkalbėjimo Drau
gijos reikalų, buvo apkalbėta 
ir nutarta paremti apšvietus 
fondą. Tam tikslui nutarta 
ruošti koks parengimas. Apie 
pareiigimą, tikiu, rengėjai 
praneš patys, kada ir kur ma
no ruošti.

Kadangi šiuo laiku eina šios 
Draugijos vajuts už naujų na
rių gavimą, tai apkalbėtas ir 
šitas klausimas. Nariai pasi
žadėjo vajuje pasidarbuoti. 
Dabar lieka, kad jų pasižadėk 
jimas neliktų tik pažadu.

★
Shower Party

Balandžio 7 d., pas dd. Kin
ius stuboje, jų abiejų dukrelių 
pastangomis, buvo suruošta 
“shower party” (Jei J. Grėb- 
liauskaitės, kurios Vestuvės su 
Vytautu Kiela įvyks 30 d. ba
landžio.

Buvo susirinkęs gražus bū
rys moterų ir merginų, kurios 
apdovanojo jaunąją gražio
mis ir vertingomis dovanomis. 
Shower dalyvės buvo labai 
gražiai priimtos ir pavaišin
tos.

★
Mūsų Ligoniai

šiais metais ypatingai mont- 
realiečius kankina nuolatiniai 
šalčiai, gripai, plaučių užde
gimai ir pan. ;

Pereitą šeštadienį pagavo 
didelį “dongą” drg. M. Rim
kuvienė, kuriai smarkiai iš
tino burna. Buvo nusigandu
si, kad nčbūt paralyžius, bet 
daktaras sakė, kad tik “cion- 
gas.” Tą pat dieną susirgo 
nuo šalčio drg. K. Kiela. Jis 
skundžiasi, kad visus kaulus 
skauda.

Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti.

★
Montrealiečiai
Aplankys Torontiečius

Montreal o Vilijos choras
ruošiasi visu “spydu” koncer
tui, kurį pildys Toronte 23 d.
balandžio. Nors šitas jų vizi
tas kainuoja jiems daug laiko 
susimokinimui ir važiavimui, 
taipgi susidaro nemažos išlai
dos, bet jie pasiryžę visus 
sunkumus nugalėti, nes žino,

ir vaišingus torontiečius, kad 
pasimatymas su torontiečiais 
suteiks jiems daug malonumo 
ir 'priduos daugiau energijos 
darbuotis ateityje.

Nuo savęs linkiu Vilijos 
chorui pasekmingai atlikti šį 
žygį. Korespondentas.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

"Praeities Šešėliai, 4-rių 
I veiksmų tragedija. Scenon stato Vi- 
I Ii,jos 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. Avc. Drauges 
visos dalyvaukite, nes turime daug 
nedabaigtų reikalų aptarti. -— Sekr. 

(92-93)

CHESTER, PA.

V. L. Pąšalpinis Klubas rengia 
koncertų ir šokius, sekmadienį, ba- 

3:30 vai. dieną. Klu- 
4th St. Programą

landžio 24 d. 
bo salėje, 339 L 
pildys vietiniai jaunuoliai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos, vadovybėje 
Mrs. Bahmen (Mcrkiūtė). Kviečia
me' visus dalyvauti, linksmai pra
leisti laiką, išklausyti gražios pro
gramos. Nariai, kurie išbuvę Klube 
30 metų, gaus paliuosavimo ccrti- 
fikjft/us. Klubo Komitetas kviečia 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.— 
A. Lipčius. (93-94)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia įdomią pariukę, 

balandžio 22 d., 29 Endicott Si.
Pradžia 7:30 v. v. Bus užkandžių. 
Kviečiame visus dalyvauti, praleisti 
smagiai vakarą. — Komisija.

• (93-94) -

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro parengimas įvyks ba

landžio 23 d., 8 v. v. Ruba Hali, 
414 Green St. Įžanga 75c. Bus trum
pa komedija ir koncertas, vėliau 
seks šokiai. Lyriečiai kviečia visus 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką.— 
P. Walantiene. (93-94)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 26 d. balandžio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti, yra daug rei
kalų aptarti. — V. K., sekr.

(93-94) '

nines dirbtuves ir k t.
Statybininkai jau baigė sta

tyti ir pirma laiko perdavė 
naudojimui “Elnio” kombina
to darbininkams gyvenamąjį 
namą.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

KALBĖS V. ANDRULIS
Ketvirtadienį, balandžio 21 

d., 7:30 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave., kalbės Vincas 
Andrulis. Kalbėtojas aiškins 
amerikinius ir'pasaulinius įvy
kius.

Vincas Andrulis plačiai va
žinėjo su prakalbomis, gerai 
susipažinęs su Amerikos ir 
pasauliniais reikalais ir su
teiks mums daug žinių.

Visi darbininkai susirūpinę 
tuo, kas bus — ar nedarbas 
plėsis toliau? Kiekvienas ka
ro priešas neramiai žiūri į 
karo ruošimą, Į suokalbius, 
kurie vadinami “paktais.” Ar 
bus išlaikyta pasaulyje taika? 
Ar vėl turčiai uždegs naują 
karą ?

Visi ir visos ateikite! V. 
Andrulis plačiai dalykus aiš
kins. Bus suteikta atsakymai 
į klausimus. Rengėjai,

PARENGIMAI
Lyros Choras su didele 

energija rengiasi prie paren
gimų. Parengimas, kuris įvyks 
šeštadienį, balandžio 23 d., 
8 vai. vakare, svetainėje 414 
Green St., bus sknetingesnis 
nuo pirmesnių. Dalykas ta
me, kad bėgyje kelių pasta
rųjų mėnesių prie choro pri
sijungė'dar naujų jėgų.

Šį kartą choras perstatys 
komediją “Mužikas.” Kome
dija yra labai juokinga, o ak
toriai gerai susimokino. Bus

ir daifių, kaip tai, duetų, so
lo ir tt. Tai bus labai žin- 
geidu. Kiekvieno Philadelphi- 
jos ir apylinkės lietuvio par
eiga pamatyti komediją ir pa
siklausyti gražių dainų. Po 
koncerto bus ir šokiai prie ge
ros muzikos. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

P. Walantiene..

SKELBKITeS LAISVĖJE

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klajoju Žmogau

Pkmiržkite savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs po 70 ni. Pabandykite •‘gaivinimą” 
su Ostrex. Turi toniką dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, ką daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šiandien pat. Naujas “susipažin
kite” size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

......... — -------------------------------------1
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BES. TEL.
H¥. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Baisa niuo to jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

LAISVES
SPAUSTUVE

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 lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6238
• _ '' 
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-i 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-;; 
teliąi, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas. "

RECEPTŲ SPECIALISTAI.



_ I Atšaukti Taft-Hartey Aktą
Viešnios Atvyks j 
Mūsų Susirinkimą

l Lilija Kavaliauskaitė—Balandžio 24 Dieną Gegužinės Komitetas
Paskelbė Eiseną

Moterų Apšvietus Klubo 
rėš vely būkime visos ant 
jų šį ketvirtadienį, balandžio 
21-mą — savo susirinkime, 
nes, greta savo bėgamų reika
lų, turėsime viešnių iš toliau, 
Petronėlę Paulauskienę (Mi
liauskaitę) ir dukterį Oną iš 
Pittsburgh, Pa. Jos dabąr 
vieši pas dd. Kūlikus ir ža
dėjo su d. Kulikiene atlanky
ti mūsų susirinkimą, Liberty 
Auditorijos * ręsto ra n te 21-mos 
vakarą.

Viešnios abi
narės pittsburghiečių lietuvių 
moterų klubo ir kitų

įdomaujasi ir

na- 
ko-

veiklios

organ i-
zacijų, tad jos 
mūsų veikimu.
grįžusias juk 
mus daktarė 
matriarch as

iui nedrebėti? Kas gi toji 
lore? Arba: kieno buvo 
ančia, o no gyvenimas?
Visa tai matysite ir girdėsi-

irmosios Gegužės komite-

Auditorijoje, 
tyta nauja 
drama 
dos,”

kur bus pasta- 
Rojaųs Mizaros 

“Mūsų Gyvenimo žaizr 
kurią stato scenon LMS
ji apskritis. Veikalą 

režisuoja Jonas Valentis.
Lucė šiame veikale, beje ir 

dainuoja:
Vaikinuka aš 

ir labai 
Tam ta drita, 

—už jo

parado eisenos ruožtą. Mar
šuos, kaip visuomet, ant 8th 
Avė. iki 17-tos, pasuks į U- 
nion Square. Pradžią ir įvai
rioms grupėms susirinkti vietą 
ir laiką paskelbsimo prie pir
mos progok.

Lietuvių Komitetas.

mylėjau 
norėjau . . 
tam ta drita 
ištekėti I . .

Leonas Gavrilovičius 
Parvyks Namo

paklaus apie 
Baltrušaitienė, 

mūsų judėjimo. 
Tad būkime mitinge, būkime
anksti!

Malonios viešnios, lydimos 
jaunuko William Kūliko, tu
rinčio velykinę atostogų iš 
mokyklos, lankėsi ir dienraš
čio Laisvės įstaigoje, taipgi 
LDS Centre. Klubietė.

Mūsų Gyvenimo 
-smar- 
Ji su

ki tas te- 
:r Luce!

Kardinolas Veš Savo 
Streiklaužius 
Svietui Parodon

Dramoje 
žaizdos” Luce šilkienė 
ki, gudravota leidė. 
galvoja tai, ką retas 
gali sugalvoti. Na, 
bara savo vyrą:

“Nebūk vaikas, Jurgi! Ko i 
tu čia taip drebi? Darbas į 
jau atliktas. Jei ne mes, tai, 
toji ragana Merė būtų tai pa
dariusi . . . Tu . . . mes jam

Koks jaugero padarėme
čia buvo jo gyvenimas — kan
čia, ne gyvenimas ...”

Kam Lucė ir Jurgis “gero 
padarė”? Kokis darbas jau 
atliktas? Kodėl ji liepia Jur-

Lilija Kavaliauskaitė,—vai
dinanti Lucės rolėje, — senai 
dalyvauja mūsų scenoje, senai 
ji vaidina. Ji gabi aktorė.

Po vaidinimo tęsis šokiai, 
grojant Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrui.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai prašomi sekamą sekma
dieni atvykti Liberty Audito- 
rijon ir pamatyti pirmą kartą 
statomą dramą, vaizduojančią 
Amerikos lietuvių gyvenimą.

Įsigykite tikietus iš anks
to: gaunami Laisvėje, pas ak
torius, rengėjus ir kitus vei-

Su didžiu džiaugsmu L. 
Gavrilovičius praneša, kad 
šiomis dienomis, tikisi parvyk
ti namo į Brooklyną čionai 
pasilikti. Rašo, gydytojai 
sprendžia, kad jis jau pilnai 
sugijęs. Jis ilgai gydėsi 
tin ės nesveikatą.

Studentų Streikas 
Tebesitęsia

.1 is

krū-

strei-

Vaidinimo pradžia: 4 vai 
p. p. Rengėjai.

Buvę pertraukę savo 
ka dėl švenčiu, New Yorko 
City College studentai ji pa
naujino susirinkę kolegijon 
praėjusį antradienį, žadėdami 
laikytis iki laimėjimo .

Prigyvenome gadynę! Streik
laužiai Laisvoje Amerikoje, 
pažangiajame New Yorke, vy
riausio katalikų bažnyčios gal
vos kardinolo Spellmano įsa- 1 
kymu sulaužiusieji Kalvarijos 
kapinėse. Maspethe, duobka
sių streiką klierikai vežami 
svietui parodon.

Pačių vargšų katalikų dar
bininkų sudėtais jam doleriais 
kardinolas Spellman aprpokės 
tiems savo streiklaužiams 1 
dienų kelionę į Philadelphi- 
įą, Baltimore, Washingtona. 
Išvažiuos balandžio 21-mos 
rytą iš Baltimore & Ohio sto
ties, 42nd St. Jr 
Ave., New Yorke, 
šauniuose koteliuose.

Nakvos

LLD Prakalbose Pasveikino
Vilnies Suvažiavimą

Lietuvių 
gijos 1-mos

Civilinių Teisių
Gynimui Aukos

šiam geram tikslui paauko 
jo Antanas Mureika $5 ir-K 
Žemaitienė $5. širdingai ačiū 
Prašome ir kitus susiprato 
sius lietuvius prisidėti. A. B

Mus Vilioja
kad pavasario 
mus viliotų į 
žalsvuose

dienos 
laukus, 

Bingham-

Tarsi 
negana 
susitikę 
ton-Johnson City kalnelynuose
brooklynietis Kazys Jankaitis, 
binghamtoniečiai 
V. Kaminskienė, 
Bei, laisviečiams primena:

' “Kaip būtų gerai, 1 
jūs čia' būtumėt!”

Literatūros Drau- 
kuopos suruoštos 

balandžio 19-tos 
A. Piliečių Kliube, 

. pavyko. Publikos turėta dau- 
i giau, negu švenčių laikotarpiu 

ir dar paprastą vakarą tikė- 
i tąsi. Tas dar kartą parodo, 
i kad brooklyniečiai neatsilie
ka nuo gyvenimo.

Mitingą paskelbė atidarytu 
i D. M. šolomskas, pristatyda- 
i mas vakaro vedėju šių pra- 
i kalbų komisijos narį Valį 
. Bunkų: Bunkus rūpestingai, 
apdairiai atliko savo užduotį.

Pirmuoju kalbėjo Antanas 
Bimba, vietinis, apie organi- 

; zacinius reikalus. Vyriausiai 
‘ pabrėžė svąįbą maršuoti šių 
metų Pirmosios Gegužės pa- 
radę už taiką (Įvyks 30-tą 
balandžio). Taipgi kvietė vi-1 
sus veikliai dalyvauti dien- j 

I raščio Laisvės 30 metų sukak
ties minėjime; stovėti civilinių 
teisių sargyboje *ir pinigiškai 
paremti jų gynimą. Ir sti
priai priminė, jog mes. brook
lyniečiai. 
prievolę 
čiams — 
dienraščio 

. nią, 
i Chicagoje.

Pertraukoje įvykusioje rin-1 
(ir iė-

karo, ir ragino darbuotis tai
kos išsaugojimui. Dabar, ,sa- 

i nėra pasitei- 
. Nurodė prie- 

primindamas, 
vaistu nuo ne

darbo yra reikalavimas trum
pesnių darbo valandų.

Kalbų pertraukoje pirminin
kas Bunkus paskelbė kana
diečių naujai išleistą knygelę

k ė jis, niekam 
sinimo neveikti, 
žastis nedarbo, 
kad vyriausių ’

d. Mureika pasidarbavo 
pardavinėjime. Daugelis 
įsigijo (jos kaina
leido Kanados Lietuvių Nacio- 
nalis Komitetas, Toronto).

Irena Levanienė darbavosi 
publikoje pardavinėdama Pir
mosios Gegužės guzikučius su 
obalsiu už atšaukimą Taft- 
Hartley akto.

Sveikino- Dienraščio Vilnies 
Suvažiavimą

turime draugišką 
ir skolą chicagie- 
gausiai pasveikinti
Vilnios suvažiavi-1 ba. S. Griškus.

Įvyksiantį gegužės

JOS

Vitart:
Po $5: D. M. šolomskas ir 

šeima, LLD 1-ma kuopa, Vin
cas Rudaitis.

V. Bunkus $3.
Po $2: W. Skuodis, A. Bim-

LMS III Apskr. Surengta

LIETUVIŲ
• DAILĖS PARODA
LIBERTY AUDITORIJOJ
110th St. ir Atlantic Ave.

• Richmond Hill
Tęsis iki Gegužės 15-tos

Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais—
• 7:30 iki 10 vakare
Šeštadieniais—

6 iki 11 vakare
Sekmadieniais—

3 p. p. iki 10 vak.

Jasilioniai,; 
Zmitraitės,1 

' kliavoje tam tikslui
kad h-ponis padengti) sudėta $81.60. 

Tai tik pradžia. Kadangi 
atvykdamas i mūsiškį Laisvės 
suvažiavimą Leonas Prūseika 
atvežė nuo chicagiečių su svei
kinimais apie $400 Laisvei, 
brooklyniečiai jaustųsi skolo
je. pasirodę tik su 'desėtkais 
dolerių. Tokios negarbės, ži
noma, brooklyniečiai nedasi- 
leis — grupė darbuotojų ir 
atskiros Brooklyno kolonijos 
tebesidarbuoja už savo garbę 
ir brolišką paramą Vilniai.

Vincas Andrulis iš Chicagos, 
liaudies 

te d akt o- 
pasaulinę 

Jisai 
faktais

4 
4 4 4 4

d.|
4 4 4 4 4 4 4 4
\ 4 
4

tony kščio 
dienraščio 
rius.

lietuvių
Vilnies

kalbėjo Apie 
padėtį ir mūsų politiką, 
pasiruošęs turtingą 
kalba.

Po $1 : II. Jeskevičiūtė, P. 
Kukonis, Z. Gailiūnas, K. Na
poleonas, V.. Guoga, F. Vaįt- 
kai, S. Vinikaitienė, K. Že
maitienė, M. Klimas, V. Če
puli, P. Gustaitis, H. Andruš- 
kevičienė, S. A., A. Velička, 
C. Kairys, V. Tauras, P. Gra
bauskas, J. Siurba, E. Vitar- 
tienė.

Per Sophie Petkienę ir 
Alice Tamm:

S. Sasna $3. Po $2: Alice 
Tamm A. Balčiūnas, W. Luk- 
man, J. Urbonas.

Po $1: J. Bernotas, Mor
kus, J. Balčiūnas, V. šibeika, 
J. Weiss, P. Buknys. M. žie
delis, F. Reinhardt, 
gėnienė, Misevičius, 
vaitis; A. Bepirštis, 
nas, E. Liepienė. Po
Mureika, K. Rušinskienė. G. 
Waresonas, šlapelis.

Rengėjai dėkingi kalbėto
jams už patarnavimą ir įverti
na publikos kooperavimą. R.

K. Kuni- 
Jul. Kal- 
Petinšiū- 
50 c.: A.

Pirmadieniais, antradieniais I 
uždara

Įžanga nemokama !

Greta kitko, Andrulis savo 
kalboje parodė, kaip Marshal- 
lo planas tarnauja mūsų ša
lies milionipripms ir reakci
niams Europos šalių valdo
nams. Aiškino, iš kur gręsia 
pavojus trečiojo pasaulinio

Bronxe šį šeštadienį Įvyks 
paradas reikalauti išlaisvini
mo nekaltai įkalintų 6 Tren- 
tono jaunuolių.

M i n ios u n i j istų maršu os 
Pirmosios Gegužės parade ne
šinos plakatais su vyriausiuo
ju unijų ii* visti darbininkų 
obalsiu :

“Atšaukite Taft-Hartley ak
tą.” Taipgi darbininkai neš 
ir kitą gerbūvio obalsj: “Rei
kalaujame 30 valandų darbo 
savaitės.”

Parade? be abejo, unijistai 
stipriai pasakys ir apie tuos, 
kas trukdo atšaukti Taft 
Hartley aktą ir kas pastoja 
kelią gauti trumpesnes darbo 
valandas ir išvengti nedarbo. 
Gegužinės paradas Įvyks 30- 
tą balandžio.

Tiems klausimams svarsty
ti daugelis unijų lokalų, AFL,

Parke Atrado

CIO ir nepriklausomų, ben
drai šaukia lokalų viršininkų 
ir šapų steward ų - .pirm in in
is ų konferenciją balandžio 26- 
tos vakarą, viešbutyje Diplo
mat, 108 W. 43rd St., New 
Yorke.

Nužudytą Berniuką
Apleistame Starlight Park, 

po didžiulio tanko briauna, 
atrado nužudytą 8 metų ber
niuką JaYk Goldsmith, 
dėties, kurioje jis 
spėja,
lio - pamišėlio padaryta 
baisi kriminalybė

Berniukas užsmaugtas 
naties diržu. Jo burna

Iš pa- 
atrastas, 

jog tai lytinio išgverė- 
ši

Paulette Goddard su John 
Lund filmoje “Brinde of Ven
geance,” dabar New Y o r k o 
Paramount Teatre. Ir yra as

menų veiksmai scenoj.

Konferencija, greta kitų 
darbų, išrinks delegaciją ke
liauti Į Washingtona reika
lauti atšaukti ta darbininkų 
smauglį T-H aktą, šiame žy
gyje dalyvauti jau pasižadė
jusios unijos turi savo eilėse 
virš ketvirtadalį miliono na
rių. Tikimasi,( jog iki kon
ferencijos ir delegacijos kelio
nės tas skaičius žymiai padi
dės.

Nusižudė Jauna 
Studentė

Matomai labai įsimylėjusi 
ir gal' turinti, ar nervų pa
krikime įsivaizdavusi kokias 
skerspaines savo meilei, 18- 
kos metų amžiaus Carla 
Copeland 'nusižudė nušok imu 
nuo 16-kos aukštų apartmen- 
tinio namo stogo. Jos kūną 
rado namų kieme, 250 W.*
85,th St., New Yorke. Ji ta
me name gyveno.

Merginos tėvas Arthur 
Copeland sako, kad jis neįta
ręs dukterį turint kokių bė
dų ii’ jeigu ne jos paliktas 
raštelis, jis saužudystę įtar
tų esant žmogžudyste. Raš
telyje mylėtiniui Danny ji pa
reiškė savo ilgėsi jo ir palin
kėjo įsimylėti ir apsivesti.

Kas tas jos Danny, veikiau
sia, tėvas žinojo, bet atsisakė 
apie jį kalbėti.

PASIRINKO

Pareikalavusi divorso Mrs. 
Simone Berke sakė, kad jos 
vyrui pradėjus gembleriauti ji 
likosi vieniša. Vienatiniu jos 
draugu likęsis tik šeimos šu
niukas. Teisėjas divorsavo 
vyrą, o paliko jai šuniuką.

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu namas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir visais kitais modeminiais 

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 Stokes, 512 Marioi 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. (87-100)

jo 
už

kimšta jo paties skaryte, kad 
nesišauktų pagalbos. Jo kūną 
atrado kiti berniukai penkta
dieni ton nuėję žaisti slapu- 
k u.

Vaikas ketvirtadienį buvo 
išėjęs su kitais berniukais žu
vauti netolimame upelyje.

Studentai reikalauja praša
linti iš kolegijos 
a n t i s e m i t izme 
Knickerbocker’i ir 
vusi negrus instruktorių Da- ijcjstu ir 
vis. To reikalavo jau zseniai, ! tame parkutyje ketvirtadienio 
bet kolegijos viršenybė ne- ; vakarą, bot tuomet jo neradę, 
kreipė domės Į jų rezoliucijas | Vyresnieji vaikai pasakojo 
ir peticijas. Studentai po to į jackie matę einant su “bo- 
visko ėmėsi paskutinės prie- ■ mu>” apie 40 metų, 
monės — streiko. i

- kaltinamą 
profesorių 

diskrimina- 
Da-

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs mėsininkas 

(butcher), kuris norėtų dirbti Meat 
Markete, New Yorke. Dėl daugiau 
informacijų rašykite laišką j Mr. 
Butch, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. ' . (93-95)

Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus : 
: Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger ::
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
ji—2 dienomValandos: o ,f 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

portavę policijai. Grupė po- 
ieškoję vaiko

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugija. Brooklyne, 
praneša, kad sekmadieni, balandžio 
24 d., .yra draugijos užprašytos iš
kilmingos mišios Apreiškimo bažny
čioje, kampas Havemcyer ir N. 5th 
Sis., Brooklyne. Mišios bus 11 vai. 
ryto. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — Ant. Lelis, pirm. (93-94)

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas *
\ 306 UNION AVENUE f

GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- . 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. »

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

| Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

! 1 Tel. EVergreen 7-6868
.. i a (9—12 ryte Valandos: j t_ g vakare

Penktadieniais uždaryta

Peter 
KAPISKAS
* BAR & GRILL

C-

Petėr Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

'71 DD’Q DID 411 GRAND STREETAi U I? i 0 Ii AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidatijr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
. Telefonas TT17T TT'VTQTfYTV
EVergreen 4-7729 JL JLjIjJLJ ▼ JLOJLvJH

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko-

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Ketvirt., Bal. 21r 1949




