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Jau labai arti ir Pirmoji 

Gegužės — Tarptautinė Dar
bininkų šventė. Jai ruošiasi 
susipratę pasaulio darbinin
kai. Laisvose šalyse ją atžy
mės visa visuomenė. Kapita
listinėse šalyse tik klasiniai 
sąmoningi darbininkai mar

šu k i us
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už taiką.
Taika šiandien yra 

blausias troškimas visos žmo
nijos. Karo nori ir laukia tik 
pelnagrobiai ir fašistai.

Šioje Gegužinėje bus gar
siai pasmerkti karo kurstyto
jai, kaipo pikčiausi .ir mirti
niausi žmonijos priešai.

svar-

Mūsų draugai kanadiečių 
“Ar Taika 

šį klausimą 
atsako žymu- 

Kanterburio

' išleido brošiūrą
Yra Galima?” 
gerai brošiūroje 
sis dvasininkas
dekanas Hewlett Johnson ir 
rašytojas Uja Erenburgas.

Gerai būtų, kad ši brošiūra 
plačiai pasiektų ir Jungtinių 
Valstijų lietuvius. Piknikai 
suteikia puikią progą brošiū
rą paskleisti. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopos 
lėtų gražiai pasidarbuoti.

ga-

pa-Saujelė senatorių nutarė 
sivaikščioti po Washingtona 
už keleto blokų nuo Kapito- 
liaus. Vyrai nustebo, pamatę 
baisiausius lūšnynus. Vieno
je vietoje vienam kambaryje 
rado dvyliką žmonių gyve
nant!

Tikrai esą baisu. Jie nė ne
sapnavę, jog mūsų šalies sos-1 
tinėje 
butais.

Tas 
senate

būtu tokia padėtis su [

tik parodo, kas sėdi 
ir kas valdo mūsų ša

lį. Visoje valdžioje nesiran
da nė vieno lūšnynų 
tojų atstovo, nors tokių 
tojų yra nesuskaitomi 
nai.

gyven- 
gyven- 
milijo-

Graikijoje fašistinis teismas 
nuteisė mirtin du darbo unijų 
vadu. Jungtinių Tautų se
kretorius Lie ir Asamblėjos 
prezidentas Evatt pareiškė: 
Tai ne mūsų reikalas. Tai 
grynai Graikijos vidinis daly
kas.

Bet Vengrijoje liaudies teis
mas patupdė kalėjimam kardi
nolą Mindszenty, kaipo išda
viką ir suokalbininką. Ne tik 
tuodu vyru, bet visa anglų ir 
amerikiečių pasekėjų daugu
ma Jungtinėse Tautose sukė
lė didžiausi skandalą ir ke
lias dienas Asamblėjoje dis- 
kusavo ir smerkė Vengriją. 
Čia jau nebebuvo tos šalies 
vidinis reikalas!

šitoks neteisingas ir krei
vas supratimas nepadeda pa
kelti Jungtinių Valstijų pres
tižą pasaulio akyse.

Reikalauja, kad Anglija Atsiprašytų ir Atlygintų už 
252 Kinus, Kuriuos Užmušė Anglų Jūreivių Patrankos

Šanghai, Kinija. — Kinų 12,273 civiliniai amerikie 
Liaudies Armija visomis čiai. 
pusėmis artėja prie Šang
hajaus, didžiausid Kinijos 
miesto; daro žygius, ku
riais galėtų užveržti kilpą 
trim šimtam tūkstančių 
tautininkų kariuomenės 
mieste ir apylinkėse.

Liaudininkų - komunistų 
armija antradienį, tarp 
kitko, įsiveržė į Nahsiang 
miestą, tik 10 mylių į šiaur
vakarius nuo Šanghajaus. 
Kiti liaudies kovūnų jungi
niai grumiasi link Sučovo, 
50 mylių į vakarus nuo 
Šanghajaus. Kartu liaudi
ninkų pulkai maršuoja lin
kui Hangčovo uosto, į pie
tų vakarus nuo Šangha
jaus.

(Tautininkų komanda už
ginčija pirmesnį praneši
mą, jog Liaudies Armija 
užėmė Kashingo geležinke
lių mazgą į pietų vakarus 
nuo Šanghajaus ir tuo žy- 

! giu užkirto tautininkų ka
riuomenei pabėgimą žeme.

(Tautininkai sulaikė an
glų leidžiamą dienraštį 
China Daily News už tai, 
jog tas laikraštis rašė apie 
karinius komunistų laimė
jimus.)

Anglai - amerikonai ka
ro ' stebėtojai lemia, kad 
Liaudies Armija neštum 
muos Šanghajaus, bet ap
guls jį ir laikys suveržus, 
iki privers tautininkų ka
riuomenę pasiduoti.

Trys ar keturi Amerikos 
laivai pastaruoju laiku at
gabeno ir iŠKrovė tautinin
kams šanghajuj didelius 
kiekius ginklų ir amunici
jos. •

Skelbiama, jog ameriko
nai ištraukę visus karinius 
savo laivus iš Šanghajaus 
uostų ir nuplukdę juos taip 
toli, kad liaudininkų artile
rija negalėtų pasiekti.

Dabar šanghajuj liekąs 
tiktai ligoninis amerikonų 
laivas “Repose.” Jis išga
bensiąs tuos Amerikos pi
liečius, kurie norės apleisti 
Šanghajų. Viso ten buvę

Kinų piniguočiai, šmu- 
gelninkai ir panašūs ponai 
galvatrūkčiais ' dumia iš 
Šanghajaus, kuo tik gali — 
lėktuvais, automobiliais, 
vežimais ir kt.

Kinų liaudies vyriausybė 
pareikalavo, kad Anglija 
atsiprašytų ir atlygintų už 
tai, jog keturi anglų karo 
laivai patrankų šoviniais 
užmušė 252 kinus.

Tie laivai plaukė Yang
tze upe artyn sostinės 
Nankin go, kad ga
lėtų k 1 i u dy t i Liau
dies Armijai persikelti iš 
šiaurinio upės šono į pieti
nį-

Liaudininkų artilerija 
pavojingai sužalojo visus 
tuos anglų laivus ir nukovė 
bent 44 anglu . jūreivius, 
kaip skelbia jų komanda.

Visur Bus Steigiami 
Pasaulio Taikos 
Kongreso Skyriai

Paryžius. — Balandžio 
25 d. • pasibaigė Pasaulio 
Taikos Kongresas, kuriame 
•dalyvavo daugiau, kaip 2,- 
000 delegatų iš 60 tautų.

Tapo įkurta Nuolatinė 
Taryba Karui Priešintis. 
Nutarta visuose kraštuose 
sudaryti Pasaulinės Taikos 
Kongreso skyrius, kurie 
veiks, kad - stabdytų prieš- • • v/ n ‘ •

London, bal. 26. — Ofi- 
cialė Sovietų žinių agentūra 
TASS pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga sutiktų atidaryti 
važiavimą traukiniais ir 
automobiliais amerikonam, 
anglam ir francūzam iš va
karų Vokietijbs per Sovie
tų užimtą ruožtą į vakari
nę Berlyno dalį, jei Ame
rika, Anglija irFrancija 
paskirtų dieną konferenci
jai tarp šių kyaštų ir So
vietų Sąjungos užsieninių 
ministru.

Sykiu su važiuotės ati
darymu į Berlyną jiems, a- 
merikonai, anglai ir Pran
cūzai taipgi turėtų nuimti 
savo blokadą, kurią jie pa
laiko prieš Sovietų kontro-

liuojamą rytinę Vokietiją ir 
pj’ieš sovietinę Berlyno da
lį, kaip sako tas Sovietų 
pasiūlymas.

Paryžius. — Anglų-ame- 
rikonų ir francūzų diplo
matai teigia, kad jų val
džios nesiskubins priimti tą 
sovietinį pasiūlymą. Tūli 
sako, jog Sovietai pirmiau
siai turį atidaryti važiuotę 
iš vakarinės Vokietijos į 
anglų-amerikonų ir francū
zų užimtą’Berlyno sritį; e- 
są, tik po to galima būsią 
kalbėtis, apie keturių di
džiųjų ministrų konferenci
jos šaukimą ir apie bloka
dos nuėmimą prieš Sovietų 
kontroliujamą V o.k ietijos 
ruožtą.

Gen. Clay Traukia 
Vakarų Vokietiją 
Į Karinį Bloką
Priešsovietine Vakarų Vokietijos Valstybė Būsianti 
Greit Įkurta ir, Esą, “Pastosianti Kelią Komunizmui”

New York. — Karinis a- Į prieš Sovietus. Todėl, jeigu
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Vokietijai, generolas Lu
cius Clay atsiuntė iš Berly
no pareiškimą, kuriame sa
ko, kad vakarinė Vokietija 
privalo būti priimta į vaka
rų Europos kraštų karinę 
sąjungą. Tame* pareiškime, 
adresuotame bankietui A- 
merikinių Laikraščių Lei- 

Susivienijimo New 
Clay sa-

vakarinė Vokietija būtų į- 
traukta į vakarų sąjungą, 
tai dalyvautų ir Atlanto 
pakte.

Graikijos Fašistai Nužudė 
Dar Du Darbo Unijų Vadus

London. — Graikijos mo
narcho - fašistų valdžia 
slaptai nugalabino du dar
bo unijų vadus, kaip sako 
pranešimas iš to krašto. 
Fašistai nepaisė, kad Jung
tinių Tautų Asamblėjos 
(seimo) pirmininkas Her
bertas Evatt, ""Australijos 
ministras, telegrafavo pra
šymą atidėti tų vadų sušau
dymą.

Fašistai, pagal savo teis
mo sprendimą, skubotai nu
žudė Georgą Dimitriou, 
darbo unijų tarybos sekre
torių Pirėjuje, ir Vasilių 
Elefteriadisą, unijų centro 
sekretorių Pyrgose.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos politinis komitetas, 
vadovaujant anglam - ame
rikonam, buvo atmetęs siū
lymą atsišaukti į Graikijos 
monarchistų valdžią, kad 
dar nežudytų Dimitrių ir 
Elefteriadisą.

Lenkijos ,atstovas Julius 
Katz - Suchy paskui krei
pėsi į Asamblėjos pirminin
ką Evattą, kuris ir pasiun
tė Graikijos valdžiai prašy
mą sulaikyti mirties spren
dimo įvykdymą tiem darbi
ninkų vadam. Tad fašistai

nugalabino.

Unijistai Reikalauja Atmesti Rilių prieš
^,letvnrAS’n£demokrati Wisconsino Komunistus ir Kt. Kairiuosiusnius karo planus.

Baigiamojoj kongreso se- 
sijpj, tarp 'kįtų įkalbėjo, 
Platt Mills, darbietis Ang
lijos seimo atstovas. Jisai 
sakė, kad jeigu ne Anglija, 
tai Jungtinės 
turėtų tikros 
prieš Sovietų Sąjungą.

— Todėl,

Valstijos ne
karo bazės

pareiškė 
Mills, — mes šio Kongreso 
anglai delegatai stengsi
mės įtikinti Anglijos žmo
nes, kad viskas nuo jų pri
klauso.

sustabdyt 
vokiečius, 
p r i v a-

dejų 
Yorke, generolas 
ko:

— Jau laikas 
priespaudą prieš 
Dabar mes
lom pareikšti jiem 
palankumą, ištiesti 
jiem pagalbos ranką ir 
traukti juos į “laisvųjų” 
tautų bendruomenę.

Generolo Clay’o minimą 
vakarinė sąjunga priklauso 
kariniam Atlanto paktui

pir-

Visa katalikų bažnyčia, vi
sos didžiosios katalikų organi
zacijos vienu balsu išstojo 
prieš sumanymą federalinę 
valdžią įtraukti į susirūpini
mą Amerikos žmonių sveika
ta. Prezidentas Trumanas pa
tiekė Kongresui labai skrum- 
nų planą tuo svarbiu reikalu.

Bet ir tai perdaug esą ka
talikų bažnyčios galvoms. Jos 
rėkia, jog tai esąs “socializ
mas,” prieš kurį jos visomis 
keturiomis kovosią.

Tai ir vėl katalikų, bažny
čios dvasininkija pasirodė 
liaudies priešų kempėje.

Tegul tie patys biedni kata
likai be laiko masiniai mirš
ta. Argi jų gaila kardino
lams, vyskupams ir kunigams ? 
Daugiau mirčių, daugiau pa
kasynų, daugiau mišių, dau
giau pelno dvasiškiems 
liams!

Scrantono Važiuotės 
Streikas Tęsiasi

tėve-

(Tm* 5-me pu*L>

• Scranton, Pa. — Jau 3 
savaitės kai streikuoja 500 
gatvekarių darbininkų-kon
duktorių, Darbo Federaci
jos unijistai. Reikalauja 
pridėt apie 30 c. valandinės 
algos. Gatvekarių kompani
ja skundžiasi, būk trūkstą 
jeigu, nors nuo pernai va
žiavimo kaina pakelta iki 
dešimtuko?

Katalikų vyskupas Haf- 
fey ir vietiniai politikieriai 
šaukė streikierius atgal 
darban pirm Velykų, bet 
konduktoriai tęsė streiką.

Scrantono CIO * unijų 
centras nutarė remti šį Fe
deracijos unijistų streiką.

Burmos, Sukilėliai Žygiuoja 
Link Sostinės Rangoono

Rangoon, Burma. —Gin
kluoti Burmos partizanų ir 
Karen tautiečių būriai vėl 
maršuoja artyn Rangoono, 
Burmos sostinės.

O dešinieji Karenų vadai 
neseniai buvo paskelbę, būk 
Karenai sudėsiu ginklus ir 
susitaikysią su dešiniąja 
Burmos valdžia.

Madison, Wis. — 200 at
stovų nuo darbo unijų, pro
gresyvių ir religinių orga
nizacijų atvyko į Wisconsi
no valstijos .seimelį ir rei
kalavo atmesti sumanymą, 
atkreiptą prieš Komunistų 
Partiją ir kitus kairiuosius.

Tas sumanymas, vadina
mas Bilius 563A, perša štai 
kokį valstijinį įstatymą:

Visi Komunistų' Partijos 
ir kitų tariamų “raudonų
jų” organizacijų nariai tu
ri užsiregistruoti valdžioje, 
o kuris neužsiregistruos, tą 
bausti iki 10 metu kalėjimo 
ir $10,000.

Užgint užsiregistravu
siems , “raudoniesiems” 
kandidatuoti rinkimuose į 
valdines vietas, uždraust 
juos samdyti valstijiniams 
darbams bei tarnyboms ir 
užgint jiems užsiimti pro-

duosJeigu 10 asmenų 
skunda, kad vienas bei ki- 
tas žmogus esąs komunistas 
arba artimas komunistams, 
toks žmogus taip pat bus 
baudžiamas iki 10 metų ka
lėjimo ir $10,000 už neužsi- 
registravimą.

Tarp organizacijų, kurių 
atstovai reikalauja šį ra- 
gangaųdišką bilių atmesti, 
yra šios:

Darbo Federacijos unijos, 
Progresyvių Partija; CIO 
Elektrininkų, Kailiasiuvių 
ir Odos Darbininkų Unijos; 
Socialistų Partija, Wiscon
sino Universiteto Studentų 
Taryba, Wisconsino Katali
kų Vyčių organizacija ir 
kt.

Raūdonbaubišką bilių re
mia Amerikonų Legiono 
vadai ir fašistiniai Geraldo 
L. K. Smitho veikėjai.

ORAS.—šiltoka, lietus.

Amerikonai Siunčia 
Anglijon Atominius 
Bombanešius

London.— Atskrido
masis didžiųjų -Amerikos 
bombanešių būrys, pritai
kytas atominėms bomboms 
mėtyti. Jie Anglijoj darys 
tam pratimus.

Tarp tų bombanešių la
kūnų yrą ir du, kurie d$/ 
.lyvavo atominių bombų nu
metime į Japonijos miestus 
Hirošima ir Nagasaki.

Jungt. Tauty Seimui Parūpo 
Rusės Svetimtaučių Pačios

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautų Asam
blėja (seimas) 39 balsais 
prieš 6 priėmė Čilės rezo
liuciją, peikiančią Sovietus 
už tai, kad jie neleidžia iš
vykti pas savo vyrus sovie
tinėms pilietėms, ištekėjir- 
sioms už svetimšalių diplo
matų.

Sovietų atstovas Carap- 
kinas priminė, jog tai na
minis Sovietų Sąjungos 
reikalas, į kurį niekas ne
turi teisės kištis.

Taip, Kinų Liaudies Armija 
Gražiai Elgiasi Nankinge

Nanking, Kinija.— Spe- 
cialis New Yorko Times 
korespondentas pranešė, 
jog Liaudies Armija, užė
mus Nankingą, buvusią 
tautininkų sostinę, gražiai 
dalykus tvarko ir žmonės 
džiaugiasi, kad liaudies ka
reiviai yra “mandagumo ir 
tvarkingumo pavyzdys.”

Clevelando Policija Skaldo
Cleveland, Ohio. — čia, kietuotojus. 

nuo pernai ’ gruodžio strei
kuoja apie 2,000 Internatio
nal Association of Machi
nists mechanikų prieš War
ner and’Swasey kompaniją, 
reikalaudami daugiau al
gos. z

Policija ypač pastaruoju 
laiku budėliuoja streiko pi-’

P a v y zdžiui, 
praeitą savaitę policininkai 
areštavo ramų pikietuotoją 
Ben Larcą. Tada vietinio 
šios mašinistų unijos sky
riaus pirmininkas Matthew 
DeMore užklausė, kodėl tas 
streikieris areštuojamas ir 
prašė leisti jam sykiu su a- 
reštantu nueit į policijos

Streiko Pikietams Galvas
stotį.

Už tai policininkai buo
žėmis daužė pirmininkui 
galvą taip, kad žmogus 
kraujais apsipylė. Du poli
cininkai laikė jį, 6 vienas 
raitas policininkas vėzdu 
skaldė jam galvą.

Paskui policija nugabeno 
sužeistąjį į ligoning, bet

pirmininkas DeMore turėjo 
ten dar pusę valandos lauk
ti, iki gydytojai prisirengė 
kraujo plūdimą sulaikyti- ir 
žaizdas užtaisyti.

Panašiai kraugeriškai bu
vo pasielgta su Josephų 
Safcaku .ir kitais streiko 
pikietuotojais.

Vadinama Vakarų Vokieti
jos “Respublika”

Frankfurt, Vokietija. — 
Kariniai Amerikos, Angli
jos ir Francijos gubernato
riai susiderėjo su vokiečių 
seimihe taryba sujungt tris 
vakarų Vokietijos ruožtus į 
vieną vadinamą “federaci
nę vokiečių respubliką.” 
Tuos ruožtus iki šiol atski
rai valdo amerikonai, ang
lai ir francūzai.

Karinis amerikonų gu
bernatorius Vokietijai, ge
nerolas L. Clay pranašavo, 
kad apie liepos mėnesio vi
durį šiemet jau būsianti į- 
kurta vakarinė Vokietijos 
respublika atskirai nuo So
vietų kontroliuojamos ryti
nės Vokietijos. Ta respubli
ka turėsianti du trečdalius 
Vokietijos ploto ir 45 milio- 
nus gyventojų.

Bet'Amerika, Anglija ir 
Franci ja vis laikys savo ar
mijas ten, ir jų kariniai į- 
sakymai bus vyriausias į- 
statymas vadinamai “res
publikai.”

Gen. Clay tvirtino, kad 
vakarų Vokietijos respubli
ka būsianti “stipriausia at
spara prieš komunizmo plė
timąsi į vakarus.”

Klerikalas vokiečių tary
bos .pirmininkas, dr. Konra
das Adenauer džiaugėsi, 
kad krikščionys demokra
tai ir socialdemokratai, pa- 
galiaus, išvien užgyrė ang
lų - amerikonų planus dėl 
atskiros vakarų Vokietijos 
valstybės.

Socialdemokratai pabrė
žė:

— Taip, mes steigiame 
prieškomunistinę valstybę, 
kuri, girdi, “daug prisidės 
prie Europos ateities.”

CIO Matininkai Bostone 
Prieš Raudonbaubius

Boston. — CIO marinin- 
kų susirinkimas čionaiti- 
niame uoste 351 balsu prieš 
O atmetė unijos pirmininko 
Josepho Currano pasiūly
mą, kuris perša išbraukt iš 
unijos komunistus ir visus 
tokius, kurie priešinasi Cu
rrano politikai.
. Susirinkimas ’ taip pat 

vienbalsiai pasmerkė unijos 
valdybą, kad ji išsiuntinėjo 
tą pasiūlymą referendumu 
balsuoti.

Washington. — Forma
liai įteiktas Kongresui Tru- 
mano planas verstinai svei
katos apdraudai.

Washington. — Valdžia 
pernai davė $300,000,000 
privačioms lėktuvų kompa
nijoms.
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priešų 
dienomis

pranašu- 
vadovavimuisi pa- 
dem ok ratine pa

Anglijos Imperijos Pasku 
tines Dienos

Rašo B. I.

PATYS SAU 
PRIEŠTARAUJA

Visoje Lietuvos 
spaudoje šiomis 
didelėmis raidėmis buvo su
šukta: “Lietuvoje į kol-' 
chozus (kolektyvinius ti
kins) jau suvarė 22,868 ū- 
kininkus.”

Lietuvoje gi yra arti tri
jų milijonų gyventojų. Lie
tuva pirmoje vietoje yra 
žemės ūkio šalis. Dauguma 
jos žmonių yra valstiečiai. 
Kolektyvų organizavimas 
eina jau treti metai. Ir tai 
tik dvidešimt du tūkstan
čiai valstiečių tėra susibūrę 
į kolektyvinius ūkius. Tas 
kaip tik juk ir' parodo, kad 
jokios prievartos nėra, kad 
niekas valstiečių nevaro į 
kolektyvus, kad tai yra 
grynai savanoriškas pačių 
valstiečių pasirinkimas. Ku
rie nori stoti į kolektyvus, 
tie stoja. O kurie nenori 
stoti, tie pasilieka savo 

džiulės pergalės diena — pergalės darbo žmonių prieš jų ! sklypus dirbti, kaip ir dir- 
priešus! |

Tą'dieną T. Sąjungoje gatvių eisenose* ir masiniuose į 
mitinguose išstatomi visokiausi šūkiai, liečia t 
nius darbo žmonių interesus, reikalavimus.

Tokiu šūkius - obalsius T. Sąjungos kraštų komunisti
nės partijos paskelbia kokia savaite anksčiau, kad su 
jais galėtų susipažinti visi krašto piliečiai.

Šiemet mūsų dėmesį atkreipia .vienas šūkių, turįs di
džiulės reikšmės ir Amerikos darbo žmonėms, kadangi

SUBSCRIPTION RATES
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 

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

Unitcd States, per year
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N.Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

$4.00
$9.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act <f March 3, 1879.

Geras Šūkis
Buvo laikai, kai Rusijoje ir kituose kraštuos, kurie 

sudaro nūdienę Tarybų Sąjungą, kuo nors ir kaip nors 
minėjimas Pirmosios Gegužės, tarptautinės darbininkų 
dienos, buvo skaitomas didžiu nusikaltimu. Tie, kurie tą 
dieną minėjo, buvo areštuojami, mušami ir visaip kitaip 
baudžiami.

Tai buvo carizmo laikais.
Šiandien Tarybų Sąjungoje Gegužės Pirmoji yra mi

nima visų žmonių. Gegužės 1-moji ten oficialiai švenčia
ma, miestų ir miestelių gatvėse ruošiamos eisenos, para
dai, šaukiami masiniai darbininkų mitingai, koncertai, 
pokyliai ir kitokios sueigėlės bei pobūvėliai.

Tarybiniuose kraštuose Gegužės Pirmoji skaitoma di- 
nu nAvernlno *7n Vi 111 DP1DQ 111 !

j bo.
Šis priešų spaudos sapa- 

tuojauti-! liojimas apie .......
i prieš valstiečius” 
rauja jos pačios 
miems faktams.

prievartą 
priešta- 
skelbia-

“Draugiškumas tarp Tatybų Sąjungos, Jungtinių Val
stijų ir Anglijos tautų yra geriausia taikos garantija. 
Tegyvuoja broliška Anglijos, .' 
rybų Sąjungos liaudies vienybė jos kovoje už taiką!”

Tai broliškas ištiesimas rankos Anglijos ir Amerikos 
darbo žmonėms, kovojantiems už taiką. Tai didžiai reikš
mingas T. Sąjungos žmonių gestas, teikiąs smūgį tiems, 
kurie 
darbo žmonių solidarumo reikalą!

Netenka nei sakyti, kad mūsų krašto darbo žmonės, 
minėdami Gegužės Pirmąją, atsakys T. Sąjungos darbo 
žmonėms tuo patim!

ffl--------------.---------------------------------------------- -

laikyti vadinamuosius vidu- 
tiniuosius gyventojų sluok
snius ir darbininkų klasės 
viršūnę. Tuštėja didelių 
Londono City bankų seifai, 
tuštėja valstybės iždas.
Anglija tampa skolininku

Iš valstybės - kredito
riaus Anglija virsta vals
tybe - skolininku. Per pas
kutiniuosius metus Angli
jos išlaidos.viršijo jos paja
mas daugiau kaip 1 mili
jardu svarų sterlingų, o 
1947 m. papildomos išlaidos 
buvo dvigubai didesnės, 
kaip 11946 metais. Anglijai 
tenka pirktis užsienyje pu
sę jai reikalingo maisto ir 
didesnę dalį jos suvartoja
mos žaliavos.

Konservatyvus laikraš
tis “Daily Mail” neseniai 
rašė, kad be pašalinės pa
galbos anglams “teks arba 
mirti badu, arba prašyti 
malonės”*. Šią niūrią prog
nozę kartoja žurnalas “E- 
konomist”: “Anglija stovi 
prieš bankrotą... Bado ir 
masinio nedarbo šmėkla — 
pavojingai arti.” Įsivaiz
duokite sau skaitytojų nuo
taiką, kurie sistemingai 
vaišinami tokiomis niūrio
mis prognozėmis!

*

Tokia pat dvasia pasisa
ko valdžios atstovai ir įta
kingi ekonomistai. Stafor- 
das Cripsas, leiboristų fi
nansų ir ekonomikos minis
tras, sako:

— Būtina suprasti, nepa
siduodant panikai, kad vi
sa mūsų šalies ateitis pa
statyta ant kortos... Norint 
sužinoti tikrovę, reikalinga 
drąsa, o jeigu jos nebus, 
mūsų1 laukia chaosas ir 
tamsa.

Konservatyvios stovyk
los žinomas ekonomistas, 
parlamento narys Baker 
White sako:

— Badas įr masinis ne
darbas nėra baidyklės mig
lotoje tolumoje. Tai — rea
lybė, kuri yra arti, labai 
arti, — ant Britanijos 
slenksčio.

Suprantama, “Ekono- 
mist” ir “Daily Mail”, mis
teris Bakeris White ir se
ras Stafordas Cripsas ne
veltui gąsdina anglus. Jie 
numato, kad išgąsdinta 
tauta be ypatingo pasiprie
šinimo sutiks su tuo, kad 
jos gyvenimo lygis būtų 
toliau žeminamas. Lygia 
greta toje La Manšo pusė
je plintančios niūrios prog
nozės. neabejotinai liudija 
ir apie britų valdančiųjų 
sluoksnių blaškymąsi. Šie 
luoksniai karštligiškai ieš
ko išeities.

(Daugiau bus)

Londono Klube
Tyliai užsidarė užpakaly

je mūsų raudonmedžio du
rys. Mes buvome garsiaja
me “Keliautojų klube.” Tai 
tradicinis Londono diplo
matų klubas, įsteigtas dar 
pereito šimtmečio pirmame 
ketvirtyje. Čia viskas buvo 
iš praeities — ir iškaršęs 
žilaplaukis durininkas, ir 
XIX amžiaus pradžios bal
dai, ir sunkus sidabras val
gykloje. Amžių senumo va
rinė lentelė skelbė, kad spe
cialūs sraiginiai platūs 
laiptų turėklai buvo pada
ryti, kad būtų patogiau 
užlipti klubo mariui herco
gui Taleiranui, buvusiam 
Prancūzijos pas iuntiniui 
Londone, kuris,, kaip žino
ma, buvo šlubas. Bet pra
ėjusiais laikais durininką 
supo adjutantai: augaloti 
liokajai ir pasiuntiniai, o 
sidabriniuose induose buvo 
paduodama didelė' rostbifo 
porcija. Dabar šveicorius 
budi pusiau tamsiame ko
ridoriuje visiškai vienišas, 
o porcijos ant stalo — visai 
mikroskopinės. Po anaip
tol nesočios vakarienės pa
niurę klubo nariai tylėda
mi kiūtina į viešbutį, kur 
patys sau įsipila kavos, dė
dami į puoduką vietoje cuk
raus mažutę sacharino tab
letę.
Praeities nebesugrąžiusi

Kai mes susėdome prie 
' židinio, kuriame, nepaisant 

šalčio, rūko vienas pagalys, 
mano pašnekovas, vidutinio 
amžiaus, bet senų įpročių 
anglas, liūdnai pramurmė- 
<i°: nG. ,

— Kiek/-daug1- pasikeiti
mų įvyko šiaihe klube! Net 
sunku papasakoti, kaip 
smarkiai čia viskas pasikei- 

' tė. Jei Taleiranas pasikeltų 
iš karsto, tikrai nepažintų* 
šios vietos. Tarp kita ko,, 
čia atsispindi tos permai
nos, kurios įvyko mūsų ša
lyje. Jų daug, labai daug. 
Galit patikėti, viskas Bri
tanijoje keičiasi...

Taip, britų imperija, ku
ri kūrėsi per amžius, dabar, 

i sukrėsta iki pat pamatų. Ir

i re ir išsivystė tiktai dėka jo 
teisingų principų 
m u i, jo 
žangiąja
žvalga ir jo nepertraukiamai 
kovai šu smetoninės Lietuvos 
liekanomis, šitokią ULC ori
entaciją ir šitokią jo veiklą 
rėmė ir remia plačioji Uru
gvajaus lietuvių visuomenė.

Bet kaip kiekvienam pa
našiam sąjūdyje, taip šioje 
Urugvajaus lietuvių orga
nizacijoje kartais iškyla 
nesusipratimų ir klaidų. A- 
pie tai Darbas rašo:

Tačiau, bus labai pravar
tu, .jei čia paminėsime tą 
faktą, „jog pastaruoju laiku 
mūsų organizacija lyg ir su
stojo vietoje, tartum jinai 
tenktintųsi tiktai tuo, kas 
.jau atsiekta, arba nebesuge
bėtų kitaip savo veiklą vys
tyti, kaip vien su šokių pa
rengimų ruošimu . . . Neat
metant šokių, kaip sveiko 
pasilinksmini m o p a r e n g i m u; 
vienok rimčiau į dalykus pa
žvelgus privalome konsta
tuoti ,kad tokia siaura ULC 
veikla nėra gero žadanti, 
juo labiau, kada 
pasireiškia žalingi 
lizmo reiškiniai, 
ataskaitų neleistini 
n ima i ir kiti mūsų
ci.jos gero vardo diskredita
vimo pradai.

tai vienas būdingiausių ben
dros paaštrėjusios kapita
lizmo krizės bruožų.

Londone manoma, kad 
sunki Anglijos padėtis susi
darė dėl nuostolių antrojo 
pasaulinio karp metu. To
kiu būdu Britų, imperija 
atrodo beveik kažin kokia 
“karo auka.” Realybė turi 
labai mažai bendro su šiuo 
paveikslu. Įvykiai, dėl ku
rių didžioji Britanija dabar 
smunka, vystėsi per de-, 
šimtmečius. Karas tik pa
greitino jų padarinius.
Pavergtas Tautos Keliasi

Britų imperijos pamatai 
braška nuo išsivadavimo 
sąjūdžio tautų, kurios gy
vena kolonijose. Nuo pat 
mūsų šimtmečio pradžios 
jaunesni konkurentai — 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Vokietija, Japonija 
— žingsnis po žingsnio 
stūmė Angliją iš pasauli
nių rinkų. Po karo Vokieti
ja ir Japonija išstojo iš 
konkurentu rikiuotės. Bet 
liko Jungtinės Valstybės, 
kurių pramonės ir bankų 
monopolijos iškilo ant ka
ro mielių. Šios monopoli
jos praturtėjo ir prisirinko 
jėgų nelaimės metais. Da
bartine Anglija per silpna 
konkuruoti su Jungtinėmis 
Valstybėmis.
Anglų Pramonės Galybe

Per' eilę dešimtmečių 
prieš antrąjį pasaulinį karą 
Anglijoje, kuri kadaise bu
vo “viso pasaulio dirbtu
vė”, pramoninės žaliavos ir 
maisto produktų įvežimas 
viršijo fabrikų dirbinių iš
vežimą. Šis nepaliaujamai 
didėjantis skirtumas tarp 
įvežimo ir išvežimo buvo 
padengiamas užsienio kapi
talo indėlių pajamomis. 
Anglų kapitalistai tuomet 
valdė visuose pasaulio 
kraštuose daugybę fabrikų, 
įmonių, plantacijų, kasyk
lų, bankų, prekybos firmų. 
Už pervežimus jūra preky
bos laivynu ir už kitas pa
slaugas kitoms šalims An
glija gaudavo daug paja
mų. Karo metų Anglija ne
teko šių šaltinių. Pajamų 
už pervežimus jūra nebebu
vo.’ Dabar, kai jūrose ir 
vandenynuose amerikiečių 
vėliava visur .išstumia ang
lų vėliavą, senojo himno žo
džiai, “Viešpatauk, Brita
nija, jūroje” skamba sar
kastiškai.

Lankaširo tekstilės fabri
kų ir šefildo metalo dirbi
nių gamyklų savininkai 
buvo įpratę lengvai reali
zuoti savo prekes seniai už
kariautose rinkose; ypatin
gai rinkose neaprėpiamos 
Britanijos, kurioje, pagal 
jos apologetų priimtą išsi
reiškimą, saulė niekada ne
nusileidžia. Tačiau anglų 
pozicijos pasaulinėse rinko
se palaipsniui silpnėjo, ir 
britų valdžia pradėjo apsi
tverti muitų • siena nuo pa
šaliečių įsiskverbimo. Da
bar ši siena, dolerio spau
džiama, įgriuvo. Platūs vi
suomenes sluoksniai suži
nojo, kad britų fabrikų ir 
gamyklų įrengimai . seniai 
jau nebuvo atnaujinami ir 
beviltiškai paseno, kad an
glų įmonės jokiu būdu ne
gali konkuruoti su ameri
kiečių įmonėmis.

Britų imperialistai nete
ko žymios dalies pašalinio 
pelno, kuris užtikrindavo 
jiems.ramų parazitinį gy
venimą ir lėisdavo jiems iš-

naciona-
piniginiu

užvilki- 
organ i za-Tas supliekia dar kitą 

| Lietuvos priešų “argumen- 
■ tą”, atseit, kad Lietuvoje 
i nesą jokios demokratijos.
Faktas gi yra, kad Lietuvos 
vyriausybė atstovauja ir 

/’jungtinių Valstijų’ ir Ta-! gina plačiausias Lietuvos 
- “* ■ žmonių mases. Tiems žmo- 

jnems ji prievarta nieko ne
sistengia užkarti. Viskas 

įdaroma žmonių įtikinimo 
Faktais, moksliškai 

parodoma, kad kolektyviš
kas žemės dirbimas yra ge
riausias, naudingiausias, iš
našiausias. Ir į kolektyvus 
susiburia tik tie, kurie tą 
tiesą pamato ir pripažįsta.

Į Tai yra pažangu’ ii* demo-

? nori pasauli* skaldyti, kurie pila nuodus Į pasaulio Keliu.
w . n . i no vnr

Tvarka Atsteigta
“Nankingiečiai, atrodo, linksmi, kad jų role šiame ka

re jau yra suvaidinta...” rašo United Press koresponden
tas Nankinge Čang Kuo-sin.

Nankinge gyvena, apie vienas milijonas gyventojų. 
Nankingas per virš 20 metų buvo Kinijos reakcininkų 
sostinė. Nankingas, taigi, turi didžiulės reikšmės visai 
Kinijai, visam kraštui.

Nankingiečiai, gyvendami po Čiang Kai-šeko letena, 
girdėdami, jog ten, toliau, anapus Yangtze upės į šiaurę, 
vyksta kovos tarp liaudies draugų ir jos priešų, nekan
travo. Jie nujautė, jie žinojo, kad tų kovų banga neap
lenks ir jų.

Na, ir banga užliejo, tik ji nankingiečiams nebuvo la
bai žalinga: čiang kai-šekininkų valdžia pabėgo, valdi
ninkai pabėgo, daug Čiango armijos karių buvo ištrauk
ta, o kiti, pakeitę uniformą civiliniu kostiumu, pasiliko 
mieste, laukdami netikėtumų.

Dabar visa tai praėjo. Nankinge tvarka atsteigta, ku
riasi nauja administracija, nauja miesto valdžia, gyve
nimas normaluojasi. Tiesa, čiang kai-šekininkai, prieš 
bėgsiant, paliko miestui nemažai žalos: sugriovė jie daug 
pastatų, išgabeno daug reikalingiausių mašinų ir visokių 
žmonėm reikalingų daiktų, išplėšė nemažai krautuvių ir 
sandėlių. Visa tai reikės atsteigti, atkurti, o iki tai bus 
padaryta, be abejojimo, teks nukentėti, pagyventi trūku
muose.

Bet Nankingo gyventojai jau žino, kad sunkiausi 
pavojingiausi laikai jau praėjo. Jie laukia rytojaus 
viltimi, kad jis bus gražesnis ir šviesesnis.

Tenka manyti, jog neužilgo to paties susilauks 
Šanghajaus, ir Hanchowo, ir Hankowo, ir Cantono, 
visos pietvakarinės Kinijos gyventojai.

ir
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ir 
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Ne Viskas Gerai Izraelyje
Dienraštis Vilnis rašo:

i _
“Izraelio Suvienytos Darbininkų Partijos (MARAM, 

kairiųjų socialistu) organas “Mišmar” sako, kad britų 
karinės jėgos oficialiai yra sugrįžusios į Palestiną. Ir už I 
tą sugrįžimą kairieji socialistai kaltina socialdemokratų, 
dominuojamą Ben Guriono valdžią.

“Dalykas tame, kad sutartyje (paliaubų) su Transjor- 
danija socialdemokratinė Izraelio valdžia pripažįsta, kad 
arabiškoji Palestinos dalis lieka po Transjordanijos kon
trole. Transjordanijos armijos vyriausia dalis, legionas, 
yra britų komanduojamas, kontroliuojamas ir apreng
tas. Tokiu būdu, su Izraelio socialdemokratų pritarimu, 
ta Palestinos dalis, kuri nepapuolė po Izraelio globa, lie
ka britų okupuota (per Transjordanijos legioną), nors 
oficialiai britų mandatas pasibaigė.

“Kairieji socialistai ir komunistai nurodo, kad ši so
cialdemokratų kapituliacija užsienio imperializmui yra 
Izraelio geriausių reikalų išdavystė.

“Socialdemokratų organas “Hadavar” teisinasi, kad 
“realybę reikia pripažinti.”

RfūSŲ BROLIAI PIETIE-į 
ČIAI APIE SAVO 
PROBLEMAS I 

Urugvajaus susipratę lie
tuviai turi suorganizavę U- 
rugvajaus Lietuvių Cent-1 
rą, kuris, pasak Darbo, “y- 
ra vienintelė kultūrinė or
ganizacija, sujungusi dides
nę dalį mūsų kolonijos 
veiklaus elemento ir atliku
si labai žymių tiek visuo
meniniu, tiek ir kultūriniu

V 7 V

darbų.” - Toliau:
I

Su mūsų Centru negalėjo ' 
ir negalės lygintis jokia kita i 
lietuviška grupė, kuriu, be
je, buvo pristeigta nemažai 
n' kurios ženklo nepalikda
mos sunyko, nes joms visiš
kai nesisekė suvilioti mūsą 
tautiečius savo tikslu beidė- 
jiškumu, arba prieštaribinio 
melo svaičiojimusi. Urugva
jaus Lietuviu Centras susikū-

kabiųjų padėtį taisyti ir 
tvirtai tiki, kad nesusipra
timai bus išlyginti, klaidos 
pašalintos ir visas veikimas 
vėl tvirtai atsistos ant a- 
biejų kojų. Darbas rašo:

Šitokia padėtis turi taisy
tis. Privalome paaktyvinti 
mūsų kultūrinę veiklą ii- iš
spręsti didžiąsias problemas. 
Mūsų tuojautiniai uždaviniai 
yra: artimiausiu laiku . atsi
lyginti su nuosavų patalpų 
skolininkais; pagyvinti meno 
mėgėjų saviveiklą; organi
zuoti chorą., šokių, muzikos 
ir kt. grupes; įsteigti viešas 
skaityklas centro ir skyriaus 
patalpose; padidinti bei pa
įvairinti mūsų knygynus; 
ruošti paskaitas, referatus, 
savišvietos* trumpus kursus 
ir pan.; gerinti mūsų spaudą 
ir radiją; užmegsti kuo tam
priausius ryšius su visomis 
pažangiomis kultūrinėmis or
ganizacijomis ir tt. ir tt. ,

Šiuo metu tokie kultūrinio 
darbo pasibrežimai likosi 
nustelbti, svarbiausiai, dėl 
a p s i krovimo administraci
niais darbais mūsų negausių 
vadovaujančių organų, dėl 
stojos bendradarbiavimo iš 
senesniųjų veikėjų pusės ir 
dėl naujų kadrų neįtrauki
mo. Kitas didžiai negeisti- 
sas faktorius, kaip jau minė
jome, buvo pasireiškimas ne
atsakingumo tūlų asmenų su 
finansinėmis ataskaitomis ir 
net darbo žmonėms nepriim

tinų ideologijų įtakos pasi- 
laikymas.

Akivaizdoje
ULC negali nereaguoti. Ir 
esame tikri/ kad visi blogu
mai, visi negeistinumai bus 
pašalinti, tik reikia 
nio visų 
sesnio
Mes tik galime palinkėti 

Urugvajaus lietuviams pri
imti ir nuoširdžiai pravesti 
gy veniman šiuos Darbo la
bai sveikus patarimus.

šių

dides- 
susirūpinimo, gau- 

visų prisidėjimo.

Mrū. * Roosevelt su Henry Morgenthau, Jr., stovi prie paprasto antkapio, pažyminei© 
velionio,s prezidento Franklin Delano Roo sevelto kapą. Milionai arnerikiečiii gailiai 
minėjo balandžio 12-tą sukaktį jo mirties, tragiškai pastūmėjusios mūsų demokrati
jos pirmynžangą atgal dešimtmečiais. Po keturių metą, Roosevelto kapas masiniai 
tebelankomas liaudies delegacijų ir atskirų asmenų kaipo vienas iš žymiausių tau

tos pa minklų.

“Elnio” Sportininkai Žiemą
ŠIAULIAI, sausio 16 d. — 

Klube, esančiame “Elnio“ 
odos ir avalynės kombinate, 
reguliariai trciniruojasi bok
sininkai, sifnkumų kilnotojai; 
čia pat vyksta įmonės šach
matų ir šeškių ' pirmenybės. 
Dvi “Elnio“ krepšinio ir trys 
tinklinio komandos naudojasi 
mokytojų instituto sale.

Kiniečiai įrengė čiuožyklą, 
sudarė ledo ritulio komandą, 
dalyvausiančią r c s p u b likos 
pirmenybėse. žymiai išaugo 
sporto klubo narių 'skaičius, 
pasiekęs du šimtus. Vien bok
so sekcijoje dirba 20 vyres
niųjų. ir 35 jauniai.

Sukurti žemutiniai kolekty
vai cechuose. .Jiems vadovau
ja tų cechų darbininkai: kon
vejerio skyriuje — futbolinin
kas Juška, šaltkalvių — bok
sininkas Sirgėdas ir tt.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Trečiad., Bal. 27, 1949
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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
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

Brooklynietes Dalyvaus Moterų 
Konvencijoje; Laukia Viešnios

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Klubas paskiausiame 
savo susirinkime, kaip ir vi
suomet, turėjo geroką pluo
štą visokiausių kvietimų, Į 
kurių didžiumą ’atsiliepė 
teigiamai — išrinko delega
tes.

ruošti konvencijoje Albina 
Mikalaus pranešė, jog drau
gės kooperuoja pardavime 
gegužinės guzikučių, ir ben
drai apie rengimąsi. Gegu
žinės Parado Lietuvių Ko
mitetas pasekmes skelbia 
Brooklyno žiniose.

* Gavusios iš Dariaus - Gi- 
rėno Paminklo Komiteto 
kvietimą laišku ir mūsų 
tame komitete atstovės S. 
Petkienės raportą žodžiu, 
delegatėmis konferencijon 
išrinkome Helen Andruške- 
vičienę ir Olgą Reinhardt, 
taipgi nupirkti delegatėms 
tikietai po konferencijos 
būsimam pobūviui.

Kvietimas į dienraščio 
Laisvės jubiliejaus reikalais 
konferenciją buvo šiltai su
tiktas. Jon delegatėmis iš
rinktos Petkienė, Andruš- 
kevičienė, Ona Čepulienė, 
Reinhardt. Konferencija 
šaukiama gegužės 29 d., Li-

► berty Auditorijos patalpo
se, iš ryto, pirm Įvyksian
čio tą pačią djeną tenai 
koncerto-baliaus.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečiosios Apskrities kon
ferencijoje mus atstovavo 
klubo pirmininkė Katrina 
Petrikienė/ S. Petkienė.

Amerikos Moterų Kon
greso konvencijon delegatė
mis nuvyks Andruškevičie- 
nė ir Petkienė. Daleistina, 
kad mūsų klubiečių tenai 

* rasis ir daugiau,..nueis tė- 
mytojomis ir viešniomis ar 

' kitų organizacijų atstovė
mis, nes konvencija bus 
įdomi ir svarbi. Tačiau pri
valo užsiregistruoti pirm 
gegužės 4-tos. Tėmytojų 
mokesti^ $1, viešnių 75c., 
visam konvencijos laikui.

AMK konvencija įvyks 
6-8 gegužės, New Yorke.

Išklausėme sekretorių 
Šmagorienės ir Kazlauskie
nės raportus, tarpe kitko ir 
priminimą, kad Moterų 
Dienos minėjimas davė ne 
tik moralinės, bet ir finan
sinės naudos gražų pluoš
tą. Varde klubo, pasiųstas

> užuojautos laiškelis mūs 
narei M. Tumelienei, mirus 
jos vyrui.

Atstovavusi mus Pirmo
sios Gegužės paradui pasi-

Turėjome Viešnias. 
Atvyks Viešnia.

Šiame susirinkime turė
jome dvi malonias viešnias, 
pittsburghietes Petronėlę 
Paulauskienę su dukra Ona. 
Kaipo darbuotojos savo ko
lonijoje ir tenykščio moterų 
klubo narės, jos domėjosi ir 
mūsų veikla. Pirmininkės 
pakviestos, tarė po žodį 
mus pasveikinti. Onutė 
komplimentavo mus už 
nuodarbumą ir grožėjosi 
tuo šiltu jautntmu, su ko
kiu mūsiškės ruošėsi susi
tikimui su moterų ir lietu
vybės judėjimo Amerikoje 
veterane daktare Baltru
šaitiene.

Daktarės su mumis susi
tikimo draugiškas pobūvis 
įvyks gegužės 10-tos vaka
rą, Liberty Auditorijos pa
talpose. Jis bus viešas, visi 
jin kviečiami.

Po susirinkimo, artimes- 
niam su viešniomis susitiki
mui turėjome arbatėlės. 
Įdomu buvo pasikalbėti su 
ilgamete darbuotoja Pau
lauskiene ir su taip pat jau 
puikiai pažįstančia judėji
mą, o jo dalyve ir gražiai 
lietuviškai kalbančia jos 
dukra. Klubietė.

Apgalvok Laiku ir Vietoj
'Daleistina, kad nėra to

kio žmogaus, kuris kada 
nors, ką nors nebūtų pamir
šęs. Gerai, kad atsiminei, 
ar bandai atsiminti, ta
čiau — ’ ’

Jeigu patėmijai veidus tų, 
kurie tėmija moterį, pra
dėjusią apgalvojimus tarp
duryje* į namą, į gatvekarį, 
ant 'laiptų į subway, tai nie
kad daugiau nesileisi galvo
ti ne laiku ir ne vietoje.

Automobiliui smogus Į sto
vintį be šviesu ant kelio sunk
vežimį ant Westchester Ave., 
White Plains, viena jaunuolė 
tapo užmušta, kiti 3 sužeisti.

Ant Konstancijos Romandienės Kapo
z

Kaip žydinti gėlė vėjelio palaužta, 
Kentėjai ir troškai gyventi.
Bet mirtis žiaurioji ištiko nelaukta 
Ir vilties nebeliko išvengti.

Dėl labo žmonijos tu dirbai, skubėjai,
Vien apšvietą, mokslą jai krovei,
Kaip draugą, taip priešą pažinti mokėjai,

> 9 Draugus kėlei pergalės kovai.
Minėsim ir.gerbsim pradėtąjį žygį,
Ir seksim pramintus takus.
Ką sėjai visuomenės labui , lai žydi 
Po plačius Tėvynės laukus.

Žinia, jogei tavo kūnas gęsta, bala, 
, Tuoj apsiautė dangų migla.

Nubudusi mano širdis dreba - šala
Ir krūtinėn veržias tyla.

•Aš rymoju, liūdžiu, giliai nusiminęs 
Ant kapo nakties glūdumoje.
Ir glausdamas kapą karštai prie krūtinės 
Aš šaukiu: išgirsk gilumoje.

Bet šaltasis kapas prabilt negalėjo,
Vien tyla grabinė, slaptinga, —
Tik vėjas į ausį man tarsi šnabždėjo:
Lai ilsis krūtinė jausminga.

Cleveland, Ohio. J. ŽEBRYS

Dr. Baltrušaitienė 
Atvyks į Motery 
Kongreso Sąskridį

Veliones Konst. Romandienės
Gyvenimas ir Darbai

CLEVELAND, OHIO.
O kaip su mūsų lietuvių 

organizacijomis? Konstan
cija buvo jų visų, net pačių 
vadovaujamų organizacijų 
nare. Jinai dirbo joms vi
soms pagal geriausią savo 
supratimą.

Konstancijai taipgi teko 
pergyventi visas buvusias 
frakcijines kovas. Kas ne
atmena tų ginčų, tų įkarš
čių, kurių pasėkoje dar ir

Jos pageidavimu buvo, 
kad ir draugė Jonikienė 
kalbėtų jos laidotuvėse. Šis 
pageidavimas irgi išpildy-
tas, drg. Jonikienė pasakė 
gražią kalbą ant kapų.

Velionies prašymas irgi 
buvo, kad vietoj gėlių, tie 
pinigai būtų sunaudoti mū
sų spaudos paramai. Tam 
tikslui jos idėjos draugai su
dėjo po $100.00 Laisvei ir 
Vilniai.

Ilsėkis, brangi drauge, o 
mes, likusieji, tavo atmin
čiai tęsime tavo taip mylė
tus idėjos darbus tolyn.

J. žebrys

CIO Mokytojų Unijos Lokalo 555-to nariai pasistatė 
New Yorko gatvių kampuose stalus, prie kurių renka 
parašus po oeticijonJs - atvirlaiškiais, protestuojan
čiais mūsų švietimui duotą dvigubą smūgį. Vienu yra 
majoro O’Dwyer’io pasiūlymas nukirsti švietimui rei
kiamas paskyras dviemis dešimtimis milionų dolerių. 
O kitu — gubernatoriaus Dewey pasirašytas (Fein- 
bergo) minties laisvę kontroliuojąs bilius. Trimis va

landomis .mokytojai surinko virš 5,000 parašų.

Dr. J. T. Baltrušaitienė, 
iš Pittsburgh, Pa.

I

Žymioji lietuvių visuome
nininke daktarė Johanna 
T. Baltrušaitienė atvyks į 
Amerikos Moterų Kongre
so konstitucinę konvenciją, 
įvyksiančią gegužės 6, 7 ir 
8-ta dienomis, New Yorke.

Ta proga daktarė suteiks 
ką nors ir mums, lietu
viams, girdėsime vieną iš 
jos įdomių paskaitų, ku
rioms brooklyniečių Mote
rų Apšvietos Klubas džiu- 

I gi ai rengiasi. Visos narės 
bus pakviestos atvirlaiš
kiais — taip nutarta praė
jusiame susirinkirpe. 0 visi 
kiti pasinaudokite kvieti
mais per dienraštį Laisvę.

Draugiško pobūdžio va
karas įvyks gegužės (May) 
10-tą, Liberty Auditorijos 
patalpose. Pasiklausę pas
kaitos, svečiai - viešnios tu
rės progą susitikti gerbia
mą viešnią, pabuvoti prie 
arbatos ir kitų lengvų vai
šių.

Rockaways Puošiasi
Miestąvasis parkų depart- 

mentas pasiuntė 70 vyrų išva
lyti ir ’padabinti Rockaway 
pajūrį. Sodina krūmokšnius 
prie kelių ir medžius parku- 
čiuose lygina žaismavietes. i ’

Pirmieji gyvybės sargai jau 
pradeda darbą, o kada jis įsi
smagins, vasarą1, bus 192 sar
gybiniai, 17 leitenantų ir 6 
viršytos. ».

New Yorko miesto sveikatos 
j department© viršininkai užgė
rė A-Day kampaniją. Joje su
rinktas aukasAvartos informa
cijai apie alkoholį.

Ankstyboji Ilgametė 
Daktarė Davies 
Pakeitė Mintį?

Balandžio 21-mą, 
Haverstraw, N. Y 
daktarė 
vies, 
amžiaus, 
tarystę per 63 metus, . iki 
liga paguldė jų trimis sa
vaitėmis pirm. mirties.

Kaipo viena iš anksty- 
blausių mūsų šalies moterų 
daktarių, be abejo, dr. Da
vies turėjo nepaprastų iš
gyvenimų. Juk vien tik no
rėjimas tapti daktare 
bandymas praktikuoti 
tarystę moteriai - tais 
kais reikalavo didelės 
.sos. ,

Drąsos ir ryžto, matomai, 
ji turėjusi.

Baigusi New Yorko‘In
firmary (moterų ligoninės) 
modikali ško j e kolegi j o j e
mokslą 1886, ji dirbo, buvo 
viršininke vaikų prieglau
doje. Užėjus 1888 metų di
džiajam sniegui, nutraukta 
prieglaudai 
pieno.
.arikų 
laiku 
vaikų 
vadovavo prakasimui snie
go.

Intrigą mintyję sukelia 
faktas, kad jinai, neišdak- 
taravusi nei dešimtmečio, 
1892 metais, nusprendė 
mesti daktarystės praktiką. 
Gal tai buvo dėl publikos 
pasyvumo? Abejotina. Vei
kiausia, bus buvęs namų 
savininkų ir kolegų profe
sionalų boikotas, apie kurį 
ankstyboji lietuvių daktarė 
Baltrušaitienė yra ne kartą 
priminusi savo paskaitose.

Tačiau mesti praktikos 
jei neteko. Apsivedusi su 
artistu Arthur B. Davies ji 
išsikėlė gyventi ant farmos, 
kur tikėjosi būti tik far- 
merka. Netolimame < Haver
straw, plytnyčiose, akmens 
skaldytuvėse ir kitose ne
prižiūrėtose industrijose su- 
sižeidimų ir ligų buvo 
daug, o medikališkos pagal
bos visoje apylinkėje nebu
vo. Varganoms darbininkų 
šeimoms nebuvo skirtumo 
tame, kas jierns^ lengvins 
skausmus ir atitolins mirtį, 
vyras ar moteris: Jie susi
rado daktarę Davies ir pra- 

daktarystės termi- 
puse

netoli 
A., mirė 

Virginia M. Da- 
sulaukusi 87 metų 

praktikavusi dak-

1911 metų 
atvažiavo į

ar 
dak- 
lai- 

dra-

pristatymas 
Galingų mechaniškų 
sniegui prakasti tuo 
nebuvo, didelė šeima 
alko. Jauna daktarė

ną virš šimto metų.

Kovo 29 d. palaidojome 
velionę Konstanciją Ro- 
mandienę, gerai žinomą 
veikėją ne tik Clevelande ir 
apylinkėje, 'bet ir per visą 
plačią • Ameriką.

Velionė K. Romandienė 
-Sledžiūtė gimėML88p. m. 
Pųstapėdžių kaime^vilka- 
viškio apskrityje. Jos tėvai 
buvo mažažemiai, o šeima 
gana skaitlinga, tad iš ma
žų dienų jai teko pas kitus 
uždarbiauti, o kiek paau
gusi visa šeima išsiblaškė 
po visą platų pasaulį. Dvi 
sesutės gyvena Argentinoj 
je,' dvi sesutės dabartiniu 
laiku bėglių tarpe Vokieti
joje, brolis Clevelande, o 
sesutė M. Rugienienė, su 
kuria jai teko dažniausiai 
gyvenime susidurti, mirė 
keletą mėn. anksčiau.

Pradžioje 
Konstancija
Glasgow, Scotland. Ten su
sitinka sau gyvenimo drau
gą V. Romandą ir tais pa
čiais metais apsiveda. Tuom 
laiku Glasgow’e gyvavo ir 
gerai veikė LSS Did. Brita
nijoj >5-ta kuopa, kurios 
veikime aktyviai dalyvauja 
jos draugas V. R. Ilgai ne
laukus ir Konstancija įsi
traukia į tą veikimą, ta-, 
čiau kaipo nepatyrus ir tik 
trumpą laiką ten pagyve
nusi daug ką nenuveikė, 
bet gavo pradinį darbinin
kų judėjimo supratimą, ku
ris gali būti ir buvo tuomi 
akstinu, pastūmėjusiu Kon
stanciją i tolimesnį, svar
besnį veikimą.
< 1912 m. susilaukia šeimy
nos: gimė jų dukrelė Alvy
ra ir tų metų pabaigoje vi
sa šeima apleidžia Škotiją 
ir atvažiuoja į Suv. Valsti
jas. Pirmiausia gyvena 
Mass, valstijos audinyčių 
centruose: Lynn, Lawrence, 
Haverhill ir apylinkėse. Be
maž visą laiką ten gyvenda
ma,. Konstancija dirbo au- 
dinyčiose. Kiek tai visokių 
kovų bei sunkumų ten teko 
pergyventi! Ypatingai tais 
laikais audinyčiose tęsda
vosi nuolatiniai streikai. 
Konstancija buvo pirmuti
nė ant pikieto linijos, jai 
rūpėjo * unijos organizavi
mas ir Visos kitos su darbu 
surištos kovos. Ne kartą jai 
teko ir policisto buožės pa
ragauti, ne kartą būti areš
tuotai, bet tas viskas jos 
nenugąsdino; priešingai, ji
nai dar dauginus veikė. Ji
nai veikė toje linkmėje, kad 
ne tik darbo sąlygos darbi
ninkams būtų pagerintos, 
bet ir toji sistema, kurioje 
buožėmis darbininkams gal
vas daužo, būtų pakeista. 
Daug kas tose kovose buvo 
laimėta tik ačiū darbininkų 
pasišventimui, jų solidaru
mui, kurį gerai suprato 
draugė velionė Konstanci
ja.

šiandien matosi vienas ki- . 
tas veikėjas nublokštas į I 
užmarštį, keikia visą pa
saulį, o labiausia tas orga
nizacijas ir jų vadovybę, 
kurias patys kadaise rėmė 
ir auklėjo. Taip nebuvo su 
velione Konstancija. Jinai 
buvo stipri, kaip uola, tose 
kovose. Tie minimi įkarš
čiai ją nei žingsnio nepa
stūmėjo iš tiesaus darbinin
kiško kelio ir ji ėjo tuo ke
liu, progreso keliu, iki pat 
jos gyvenimo saulėleidžio, 
kuriuomi ir visa darbo 
liaudis žygiuoja prie galu
tinio pasiliuosavimo.

Ne kartą užklosčiusi, už- 
migdžiusi day jaunutę savo 
dukrelę, palikus vieną, sku
bėjo į vienokį ar kitokį su
sirinkimą, visuomet su min- 
čia, kad jai nedalyvaujant, 
nebus reikalai tinkamai 
pravesti. Grįždavo į namus 
su baimę, ar kokia nelaimė 
namuose neįvyko.

Į Clevelanda Romandu

1926 metų. Kaip visur, taip 
ir čionais, kaipo darbo žmo
nėms, teko grumtis su sun
kiomis darbo aplinkybėmis, 
su visokiais nedatekliais, 
bet tas nei Konstanciją, nei 
visos jos šeimos nesulaikė 
nuo organizacijinio veiki
mo. .Retai įvyko koks na- 
cionalis suvažiavimas, ku
riame Konstancija nedaly
vavo. Be jos neįvyko jokia 
svarbesnė 
Draugijų 
apleisdavo 
priežasčiai

Lietuvai 
mo metu 
daug dirbo. Apie pusė su
rinktų drapanų buvo jos su 
Alvyra surinktos-suvežio- 
tos. Reikalui esant, pasa
kydavo ir prakalbėlę. Tame 
ypatingai jinai turėjo gra
žaus talento. Jos kalba vi
suomet būdavo turininga, 
jinai nebarstydavo tuščių 
žodžių, ir tų pačių nekarto
davo, kas tankiausia būna 
su pradiniais kalbėtojais. 
Daug prakalbėlių Konstan
cija pasakė mirusių draugų 
laidotuvėse. Ji nepavydėjo 
gražių žodžių mirusiam 
draugui, o paguodos likusiai 
šeimai.

Su Konstancijos mirčia 
visas mūsų darb. judėjimas 
neteko darbščios ir sąžinin
gos veikėjos, o ypatingai 
mes, clevlandiečiai, . ilgai 
pasigesime jos mūsų susi
rinkimuose ir abelname mū
sų veikime.

Velionė Konstancija mirė 
kovo 25 d. Tapo palaidota 
kovo 29 d. Lakeview -kapi
nėse. Jos laidotuvėse prisi
ėjo, pasakyti prakalbą, —aš 
jai, ar ji man, — tokia buvo 
mudviejų sutartis pa.daryta 
daug anksčiau, negu pasi
reiškė jos beviltingoji liga.

k o n f erencija. 
susirinkimus ji 
t i k svarbiai 

esant.
pagalbos teiki- 
jinai ypatingai

ft

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

VAISIAI SULIESĖJIMO 
DIJETOJE

Vaisiai,'geras šaltinis vi
taminų ir mineralų, ypač 
sultingieji ir neperdaug 
sąldūs turi ne po didelį kie
kį kalorijų, tad norinčiųjų 
išsisaugoti nutukimo ar su
liesėti dijetoje jie užima 
svarbią vietą.

Sveikatos ekspertai pa
taria visiems kas dieną var
toti bent vieną citrinį vai
siu ir nors vieno kokio ki
tokio vaisiaus porciją. Štai 
kiekis kalorijų (calories) 
vaisiuose:

Obuolys 60 kalorijų.
Orange, vidutinis — 50.
Dvi vidutinės peaches 

—60.
Gruše, vidutinė — 60
Pineapple 1 puodukas — 

,6^ f
Dvi vidutinės slyvos—30. 

Trečdalis puoduko razinkų 
— 165.

Todays Pattern

centais ir

9369
SIZES 
2-10

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

Atitinkamai pasūdytas ar 
pasaldintas valgis būna 
skaniausias. Tačiau — kas 
žmogus, tai skonis. Dėl to 
geriausia valgius nepersū- 
dyti, nepersaldinti, bet 
rūkšties ir druskos padėti 
ant stalo. Perdaug įdėjus —- 
neišimsi, permažai esant 
gali dasidėti. Šiandien ma
žai rasis tokių, kurie patys 
nemokėtų tą padaryti.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—‘•Trečiad., Bal. 27, 1949
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ŽINIOS IŠ

(Tąsa)

Visas būrys, kaip vienas, stojo. Kapi
tonas pats turėjo išrinkti iš jų trisde
šimt drąsuolių. Jiems vadovu viršinin
kas pastatė seną seržantą.

— Dėkui tamstai, — tarė Fogas kapi
tonui.

— Ir aš noriu eiti kartu su tamsta!— 
pasiprašė Fiksas džentlmeno. 5

— Aš tamstai neginu, — atsakė Fik- 
sui Fogas, — bet jei tamsta norėtum 
padaryti man didelę malonę, tai prašy
čiau likti prie Audos. Jei ištiktų mane 
kokia nelaimė . . .

Fiksas išblyško kaip popierius. Jis tu
rėjo skirtis su žmogum, kurį sekė tiek 
kelio nesitraukdamas nuo kulnų! Jis tu
rėjo išleisti jį į dykumą kovoti su bai
siaisiais indėnais! Jis pažvelgė džentl- 
menui į akis, bet nebeteko jam drąsybės 
atsisakyti.

— Aš liksiu, —tarė jis.
Po kelių minučių Fogas, paspaudęs 

jaunajai moteriškei ranką ir atidavęs jai 
saugoti brangųjį maišelį, iškeliavo su 
seržantu ir mažu būreliu ieškoti sijų.

Prieš išeinant Fogas tarė kareiviams:
—Vyrai, jūs gausite tūkstantį svarų, 

jei mums pavyks išgelbėti belaisvius!
Tuomet buvo kelios minutės po dvyli-

visas traukinys likęs užpakaly.
Mašinistas ilgai negalvojo, ką turėjo 

daryti. Važiuoti tolyn tuo pačiu keliu į 
Omaką buvo išmintingiausia; grįžti į 
traukinį, kurį plėšė indėnai, buvo baisu 
ir pavojinga . . . Bet jis pasirinko antrą
jį kelią.

— Kas bus, tegu buna, — nusprendė 
mašinistas: — mano priedermė padėti 
mano vežamiems keleiviams!

Negaišdamas tuojau užkūrė krosnį ir 
apie antrą valandą atvyko į Kirnio stotį.

Visi keleiviai labai nudžiugo pamatę 
garvežį vėl prikabintą prie traukinio. 
Galima buvo toliau vėl laimingai važiuo
ti.

Atvažiavus garvežiui, Auda išėjo iš 
stoties įr, prisiartinus prie kondukto
riaus, tarė:

— Ar tamsta greitai nori važiuoti?
— Tuojau.
— O tie belaisviai.. . mūsų nelaimin

gieji kelionės draugai. . . Gal kiek luk
terėti?

— Aš negaliu gaišti, — atsakė kon
duktorius: — nes ir taip esame pasivė
lavę trimis valandomis.

— Kada kitas traukinys eina nuo 
San-Francisko?

— Rytoj vakare.
— Rytoj vakare! Bet tai jau bus per- 

vėlu! Tamstai neikia palaukti .. .
— Negalima, — atsakė konduktorius.

— Jei tamsta nori važiuoti, tai prašom 
lipt į vagoną.

— Aš nevažiuosiu, — atsakė Auda.,

United Brewery Workers (CIO) padėjo tuos New Yorko-Brooklyno braVarnių sunk
vežimius “šaldytuve” vietoje alaus. Darbininkai sustreikavo už daugiau mokes- 
ties, trumpesnę darbo savaitę ir, vyriausia, saugumą darbe, reikalaudami siųsti po 

du vyrus su kiekvienu sunkvežimiu.

kės.
Auda nuėjo į stotį, atsisėdo viena 

kambarėlyje ir, laukdama, ėmė mąstyti 
apie Fogą, apie nepaprastą jo širdies 
prakilnumą, apie jo nematytą drąsybę.

— Koks jis geras, koks jis geras! —
vis galvojo Audo: — pirma paaukojo Fiksas girdėjo visą tą kalbą. Pirma 
savo turtus, dabar aukoja savo gyvybę. porcijos agentas buvo nusprendęs visko 
Ir tai jis daro nesigirdamas, nesigarsių-^/išsižadėti ir išvažiuoti iš Kirnio stoties, 
damas! Tai esanti jo priedermė! bet dabar, atėjus valandai, kurią jis ga-

Fiksas galvojo apie tai visai kitaip. 
Jis buvo neramus ir nekantraudamas 
vaikščiojo po stotį. Išnykus Fogui iš 
akių, jis tuojau ėmė gailėtis padaręs di-, 
dėlę klaidą.

— Kam aš jį išleidau? Kam aš jį išlei
dau ieškoti tų prakeiktų'indėnų? Aš'se- 
kiau tą žmogų aplink visą žemę, o dabar 
jis bematant išspruko iš mano nagų!

Policijos agentas ėmė baisiai griauž- 
tis, keiktis ir kramtytis pirštus.

— Koks aš kvailys! — galvojo jis. — 
Matyti, kas nors jam pasakė, kas aš 
toks, ir jis daugiau nebegrįš! Kur dabar 
jį berasi? Kaip aš, Fiksas, turėdamas 
kišenėje įgaliojimą areštuoti, galėjau 
duotis taip apsigauti? Ne, aš jau būsiu 
išėjęs iš galvos! Aš amžinas avinas —■' 
daugiau nieko!

Fiksui rodėsi, kad larkas slenka labai 
iš lengvo. Jis nežinojo, kur dingti, ką 
veikti. Kelis kartus, jis norėjo viską pa
sakyti Audai, bet susiturėjo matydamas, ’ 
kad iš to nieko neišeis. Ką jis dabar tu
rėjo daryti? Ne kartą jam buvo atėjus 
mintis vyti laukais Fogą! Juk nesunku 
būtų pėdomis susekti! Bet jam besvars-
tant sniegas užsnigo ir tas pėdas.1

lėjo įvykdyti savo nusprendimą, tartum 
kokia nematoma jėga prikalė jį prie že
mės ir neleido sėsti į tuojau išeinantį 
traukinį. Žemė, kur jis stovėjo, degino 
jam padus, bet jis negalėjo pakelti kojų. 
Jis vėl ėmė svyruoti. Tas svyravimas va
žiuoti ar nevažiuoti jį baisiai kankino. 
Nepasisekimas dau labiau jį vargino. 
Galų gale, seklys nutarė dar kęsti ir 
laukti iki galo.

Tuo tarpu keleiviai — kartu ir pulki
ninkas Proktoras, kuris buvo sunkiau
siai sužeistas — susėdo į vagonus. Vis
kas jau buvo sutaisyta važiuoti. Garve
žys šniokšdamas leido garus. Pagaliau 
mašinistas sušvilpė, ir traukinys nudun
dėjo.

Policijos agentas Fiksas paliko.
Praėjo kelios valandos. Oras buvo šal

tas, ir vis pustė. Fiksas atsisėdęs kiurk
sojo ant suolo stotyje. Galėjai pasakyti, 
kad jis miega. Auda nuolat vaikščiojo iš 
kambario, kuris buvo jai paskirtas, ir 
paėjėjusi toliau klausėsi, ar neišgirs ką. 
Bet vis nieko nebuvo girdėti: aplinkui 
vienas vėjas tekaukė. Apsnigta ir suša
lus ji grįždavo į kambarį, apsišildydavo
ir vėl eidavo klausytis.

Tuomet Fiksas nusiminė visai. Jis 
jau buvo benorįs viską mesti, atsisakyti 
nuo savo uždarbio ir išvažiuoti iš tos sto
ties, kad nebereikėtų daugiau svyruoti ir 
kankintis.

Išvažiuoti iš stoties ir pabaigti vienu 
sykiu tą pilną nepasisekimų ir visokių 
kliūčių kelionę pasitaikė tuojau gera pro
ga. Apie antrą valandą po pietų, ver
čiant sniegui dideliais kąsniais, nuo rytų 
pusės baisiai sušvilpė. Netrukus ėmė 
matytis pro rūką didelis, juodas, bliz
gančiomis akimis garvežys.

Tai buvo traukinys, bet niekas tuomet 
iš tos pusės jo nelaukė. Pagalba, kurios 
prašė telegrafu, negalėjo taip greitai at
eiti, o traukinys iš Omakos į San-Fran- 
ciską teturėjo atvažiuoti tiktai kitą die
ną.

Bet tuojau viskas paaiškėjo.
Garvežys, kuris iš lengvo riedėjo 

švilpdamas, buvo tas pats, kurį ,Paspar- 
tutas atkabino nuo traukinio ir kuris 
kaukdamas nutrinkėjo su apsvaigintais 
mašinistu ir kuriku. Jis lėkė bėgiais, kol 

rosnyje buvo kuro, paskui, užgesus ūg
iai, ėmė stoti ir, pagaliau, visai sustojo

per dvidešimt mylių nuo Kirnio stoties.
Mašinistas ir kūrikas sunkiai apsvai

ginti tebuvo ir po truputį atsigavo. Pa
matęs vieną garvežį, mašinistas tuojau 
suprato, kas nutikę.

Jis negalėjo žinoti, kas atkabino gar
vežį, bet nebuvo jokio abejojimo, kad

Atėjo vakaras. Kareivių būrio, išėju
sio ieškoti indėnų, vis- nebuvo. Kur jis 
tuomet galėjo būti? Ar jis rado indėnus? 
Gal dabar kareiviai prakaituodami mu
šėsi su sijais, o gal kur klaidžiojo be ke
lio po prisnigtus laukus? Kirnio forto 
kapitonas buvo neramus, nors savo bai
mės niekam nenorėjo rodyti.

Atėjo naktis, sniegas snigo mažiau, 
bet šaltis dar labiau padidėjo. Drąsiau
siam žmogui būtų baugu pažvelgti į pla
čią dyką lygumą, kur buvo tylu kaip ka
puose. Joks paukštelis, joks žvėrelis ne
drįso paliesti amžinos tylos.

Visą tą naktį Auda vaikščiojo po stotį 
drebėdama. Ji bijojo visų nelaimių, ku
rios galėjo ištikti Fogą. Sunku būtų ap
sakyti, kiek ji iškentėjo tomis 'sunkiomis 
valandomis.

Fiksas visą laiką sėdėjo toje pačioje 
vietoje, bet taip pat nemiegojo.

Kartą priėjo prie jo kažkoks žmogus 
ir kazžką jam pasakė. Fiksas pakratė 
galvą, šis ir nuėjo sau.

Taip praėjo visa naktis. Patekėjo sau
lė, bet ji buvo neskaisti, aptraukta rūku. 
Išaušus galėjai matyti per dvi mylias ap
linkui. .

Fogas su kareiviais buvo iškeliavęs į 
pietų pusę... Bet pietuose buvo tuščia 
kaip ir visur. Tuomet buvo, ryto septinta 
valanda.

‘ (Daugiau bus)

Lankosi Kinas
ŠAKIAI, sausio 15 d.—Pil

nutėlis buvo Salomėjos Nėries 
vardo kolektyvinio ūkio (Ki
dulių valse.) klubas, kuomet 
čia buvo demonstruojamas 
“Jaunosios Gvardijos“ filmas. 
Puikusis tarybinės kinemato
grafijos kūrinys paliko gilų 
įspūdį.

Filmas buvo parodytas ir 
kitose Kidulių valsčiaus že
mės ūkio artelėse.

KLAIPEDA, sausio 15 d.— 
Priekulės valse, darbo vals
tiečiai spartina miško ruošą. 
Priešakyje — Vaškių apylin
kės darbo valstiečiai. Vyk
dydami savo įsipareigojimus, 
Vaškių apylinkės valstiečiai 
įvykdė rudens - žiemos sezono 
miško išvežimo planą 107 nuo
šimčiais, o be to pristatė vals
tybei šių metų prievolių są- 
skaiton 2,000 kilogramų pie
no ir 600 kg. mėsos. z

V. Pelynas.
★ ★ ★

Architektūros Fototeka
VILNIUS, sausio 16 d. —
Daugiau kaip 2J tūkstančiai 

fotonuotraukų ir tūkstantis 
negatyvų surinkta architektū
ros paminklų skyriaus fotote
koje.

Negatyvų skyriuje daug ar
chitektūrinių paminklų bei jų 
mokslinių matavimų, miestų 
matavimo bei projektavimo 
bei - architektūrinės inspekci
jos nuotraukų. Fototeka turi 
daug didelių albumų, kurių 
kiekviename pavaizduoti vie
no kurio stiliaus pastatai bei 
jų detalės.'

Skyrius atliko visos eilės 
architektūrinių p a m i n k 1 ų 
mokslinius matavimus. Iš vi
so Lietuvoje detaliai išmatuo
ta 112 paminklų. Pernai ^šis. 
darbas buvo atliktas Gelgau
dų, Raudonės pilyse ir kitur. 
Pagamintosios brėžinių foto- 
reprodukcijos saugojamos šio
je fototekoje.

Rašytojai pas Ūkininkus

Lietuvos TSR Tarybinių Ra
šytojų Sąjunga nutarė pasiųs
ti grupę rašytojų į įvairius 
kolektyvinius ūkius. .

Kūrybinių komandiruočių 
metu rašytojai susipažins su 
j a u n a i s i a is kolektyviniais 
ūkiais, jų gyvenimu, pasise
kimais, o grįžę parengs apy
braižų knygą.

★ ★ ★ 
Pas Tirkšlių MTS 
Remontininkus

MAŽEIKIAI, sausio 19. — 
Didelę ' paramą kolektyviniams 
ūkiams., kooperatinėms žemės 
ūkio draugijoms ir pavieniams 
valstiečiams suteikė pereitais 
metais Tirkšlių mašinų - trak
torių * stoties darbuotojai. 
Traktorių darbų planas buvo 
įvykdytas 114 procentų. At
skiri stoties traktorininkai, 
dirbdami kolektyvinių ūkių 
laukuose, dvigubai viršijo dar
bų planą ir sutaupė šimtus ki
logramų skysto kuro. Visus 
šiuos gamybinius ląimėjįmus 
užtikrino gerai įr savo laiku 
atliptas traktorių remontas, 
tinkamai darbui parengti že
mės dirbimo , įrankiai.

Pereitais metais įgytas dar-

LIETUVOS
mirštąs, šių metų žiemos re
montui buvo kruopščiai pasi
ruošta. Dar rudenį MTS va
dovybė pasirūpino įrengti re
monte) dirbtuves, mechanizuo
ti, aprūpinti reikalingais įran
kiais.

Tirkšliečiai karštai sutiko 
patriotinį Rokiškio apskrities 
MTS kolektyvų kreipimąsi. 
Buvo sudarytas remonto dar
bų grafikas, remontininkų 
grandys. Traktorininkams Gcl- 
žiniui ir Mažonui pavestas 
motorų • galvučių remontas. 
Sadauskas remontuoja dife
rencialus, Kontvainio grandis 
lieja guolius, šlifuoja juos, 
tvarko cilindrus ir tt. Tokiu 
būdu sutvarkius darbą, jis 
daug geriau ii’ greičiau atlie
kamas, nes kiekvienas remon
tininkas jaučia savo darbe 
didesnę . atsakomybę.

šitaip organizuojant darbą, 
Tirkšlių MTS remontininkai 
jau atremontavo 5 traktorius. 
Valstybinė komisija, juos pri
imdama, aukštai įvertino 
remonto darbų kokybę.

Remonto darbų eigąi daug 
reikšmės ‘turi ir buitinis bei 
kultūrinis dirbančiųjų aprūpi
nimas. MTS direktoriaus Sa- 
veljevo pastangomis čia buvo 
įrengtas raudonasis kampelis, 
čia poilsio metu remontinin
kams skaitomos paskaitos, 
aiškinami techniški klausi
mai. ? S. Klevas.

★ Mr ★ r A 
Pasirengė Sėjai \ \

VILNIUS, sauw/Ml)'^.,/— 
Rudaminos MTS traktorinin
kai - remontininkai savo tarpe 
išvystė socialistinį lenktynia
vimą dėl savalaikio pasirengi
mo sėjai, šalia darbo tempų 
didinimo, nuo pat pirmųjų 
remonto dienų dirbtuvėje pra
sidėjo kova už valstybinių lė
šų taupymą, už remonto dar
bų savikainos sumažinimą. Di
delių laimėjimų pasiekė trak
torininkas Urmilovas. Vieto
je einamajam traktoriaus re
montui skirtų 179 valandų, 
jis atliko tą remontą per 100 
valandų. Per visą remonto 
laiką atstatydamas kai kurias 
detales, kaip, pavyzdžiui, ašių 
b.uksvas, gilzes, greičių dėžės 
volelius, šeštarnes ir kt., su
taupė kelis šimtus valandų 
laiko ir1 daug lėšų.

Remontu o j ant prikabinamą
jį ir kitą žemės ūkio inven
torių, daug iniciatyvos parodė 
kalvis Tubelevičius. Jis pats 
pagamino eilę dalių, kaip no
ragų, verstuvių ir veržtų. Da
bar Tubelevičius padeda pa
ruošti inventorių pavasario 
darbams “Naujo gyvenimo“ 
kolektyviniam ūkiui.

Atremontuotas Klubas
ANYKŠČIAI, sausio 15 d.— 

Kurklių valsčiaus centre nau
jai atremontuotos klubo pa
talpos? Čia vyksta visi iškil
mingi minėjimai, paskaitos, 
pranešimai, ‘pasilinksminimo 
vakarai.

Miestelio klubas - skaitykla, 
buvęs anksčiau ankštose ir ne
tinkamose patalpose, perkel
tas į naują vietą.

Valsčiaus gyventojai pagei
dauja, kad pas juos dažniau 
'apsilankytų kinofikacijos dar
buotojai šu kilnojamojo kino

Plečiasi Individualinė Statyba
ŠIAULIAI, sausio 15 d. — 

Nuolat plečiasi mieste indivi
dualinė statyba. Vien per 
praėjusius metus čia pastatyti 
157 namai. šiuo metu sta
toma daugiau kaip 270 namų.

Individualinių namų statyto
jų tarpe yra demobilizuotų 
karių, darbininkų, tarnautojų, 
gavusių iš tarybų valdžios pa
skolą bei statybihę medžiagą.

Rašytojų Susirinkimas
VILNIUS, sausio 15 d. — 

Įvyko rašytojų susirinkimas, 
kuriame J. Šimkus ir J. Baltu
šis, dalyvavę TSRS Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos Valdy
bos XII plenume, 'pasidalino 
įspūdžiais. J. Šimkus savo 
kalboje nušvietė ple n u m e 
svarstytą nacionalinių litera
tūrų būklę, susiedamas šį 
klausimą šu tarybinės lietuvių 
literatūros uždaviniais. J. Bal
tušis kalbėjo tarybinės teatro 

,ir kino dramaturgijos klausi
mais, o taip pat apie šių li
teratūros žanrų būklę Tarybų 
Lietuvoje.

Po pranešimų įvyko disku
sijos.

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 14 d.’ iškeltas 

faktas, kad per dvi savaites 
prieš tai atleista virš 800 an
gliakasių Pittsburgh© distrik- 
te. Hillman Coal and Coke 
kompanijos Tylerdale kaykla, 
netoli Washington, Pa., ką tik 
atleidus 175 darbininkus.

Castle Shannon Coal Co. 
pranešė United Workers (ne
priklausomai)' unijai, kad iš 
Coverdale kąsyklps, netoli 
Pittsburgh©, bus atleista 175 
angliakasiai, pilanti anglį 
rankomis. Visa antra pakai
ta bus sustabdyta ir pirmos 
pakaitos darbininkai dirbs tik 
penkias dienas j savaitę, ši 
kasykla dirbo po dvi pakai
tas nuo karo laikų.

Reiškia, angliakasių gyve
nimas darosi kasdien sunkes
nis, kaip ir kitų industrijų 
darbininkų, Aukštos pragy
venimo kainos jau seniai juos 
vargina, neduoda kiek dau
giau susitaupyti. Ypač su di
desnėm šeimom, turinti priau
gančių vąįkų, gali susilaukti 
gan sunkių sąlygų.

Narnų Krįzis Desperatiškas
Kasdieną nuo 100 iki 125 

ypątų kreipiasi į Pittsburgh 
Housing Ass’n, maldaudami 
surasti gyvenimui vietą. Iš to 
skaitliaus gal keturi ar penki 
gauną apartmentą. (

Būt šios skaitlines nepasu
ko visko apie tikrąją situaciją 
šiame desperatiškame namų 
krizyje, kuris vargina Alle
gheny apskrities gyvento
jus. Pittsburgh e. ir jo 
apylinkėje vienas iš keturių 
gyvenamų hamų pripažintas 
netinkamu doram gyvenimui. 
Virš 18,000 namų neturi van
denio viduje: 76,000 neturi 
išeinamų vietų (toiletų) 40,- 
000 neturi maudynių .

Akivaizdoje tokios padėties, 
nei 23,000 naujų namų nepa
statyta šioje apskrityje tarp 
1937-47. ' Tuomi pačiu tarpu 
virš 9,000 namų taip sukliu
ro, kad reikia juos nugriauti.

Minėtam 10 metų periode 
įvyko 108,000 vedybų, kas su
daro daugiau šeimų reikalau
jančių gyvenamo namo. Alle
gheny Conference on Com
munity Development po trijų 
metų tyrinėjimo raportavo, 
kad šiandien trūksta 51,00© 
butų, kad tinkamai aprūpinus 
žmones.

Tai matote, kokia šiurpi 
padėtis angliakasių, ypač tų, 
kurie naujai pradeda vesti 
šeimyninį gyvenimą. Nėra 
namų, nėra sutaupų, nėra gy
venimui užtikrinimo. O čia 
valstijos pareigūnei, kaip ir 
kitų valstijų, atkreipę visą 
atydą ant siaurinimo liaudies 
teisių, besirengiant prie “karš
tojo karė.“ Angliakasys.

Hartford, Conn.
Pranešimas Lietuviu 
Visuomenei

Gegužinis koncertas ir mi
nėjimas Pirmosios ‘ Gegužės 
įvyks gegužės 1, 2:30 po pie
tų, Lietuvių Piliečių Svetainė
je, 227 Lawrence St., Hart
ford? Conn.

Muzikalėje programoje da
lyvaus Laisvės Choras, žydų 
Liaudies Choras, ukrainų Jau
nimo šokikų Grupė iš New 
Haven, armėnų Jaunimo Šo
kikų Grupė. Prie to, bus ir 
prakalbų apie besiplečiančią 
bedarbę, gręsiantį karštą ka
rą.

Visi dienraščio ’“Laisvės“ 
skaitytojai iš visos šios apy
linkės raginami ir prašomi da
lyvauti.

Nereikia aiškinti, visi su
prantate, khip svarbu daly
vauti pirmos gegužės šventė
je, ypatingai šį metą. Kvies
kite ir kitus lietuvius, neskai
tančius mūs spaudos.

Kviečia
Bendras Organizaęijų 
Komitetas.

DIENRAŠČIO 
LAISVĖS

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 įr prakalbomis įvyks 
geg. - May 29 d., Slovakų 
National Home, 6526 Hala- 
bird Ave.

Detroit, Mich.
LLD 188 kp. rengiamas 

piknikas dienraščio Lais
ves paramai įvyks birželio- 
June 12 d., Smitrevich 
Farm, 18536 Jim Daly Rd.

Bostono
Apylirike

Didysis piknikas įvyks 
liepos - July 3, Vose Pavi
lion Park, Maynard, Mass.

Brooklyn,-N. Y.
Koncertas ir šokiai įvyks 

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

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

bo patyrimas, čia nebuvo už- aparatu. J. Kovas. 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Trečiad., Bal. 27, 1949



AIDO CHORAS
San Francisco, Cal

Stato scenoje STASIO ŠIMKAUS 2-jų veiksmų operetę
t *

ČIGONAI”
Sekmadienį, Gegužės (May) 8, 1949

Pradžia 4-tą valandą Ten 
siūlų,

Me
tai)!

medžiagos vadinamos 
pargabentos iš Fili-

Kiek laiko atgal teko skai
tyti laikraščiuose iš rytinių ir 
pietinių valstijų apie tekstilie
čių (verpinyčių ir audinyčių) 
industriją. Bet nesu girdėjęs 
panašių darbo sąlygų aprašy
mo Kalifornijos valstijos 
miestuose, kur randasi verpi
mo ir audimo industrijos. To
dėl noriu nors trumpai para
šyti iš panašios industrijos ir 
darbo sąlygų.

San Francisco mieste randa
si dvi didelės dirbtuvės ir vie
na Oaklande dirbtuvė, 
išdirba dalykus storų 
špagatų ir įvairių virvių, 
džiaga iš kanapių, linų 
tikros
“manila 
pinų salų ir įš., Japonijos.

Minėti darbai buvo atlie
kami prie vergiškų sąlygų, 
dirbtuvės buvo neorganizuotos 
į unijas, ir darbo sąlygos bu
vo sunkios. Darbininkai dirbo 
vyrai už 75 /ą į valandą, o 
moterys už 50 c. į valandą, 
ir jiems nemokėdavo už virš
laikius. Pradžioj antro pasau
linio karo darbininkai, nepa- 
kęsdami mažų algų ir sunkių 
darbo sąlygų, buvo susiorga
nizavę į Textile Workers U- 
nion of America. Dvi dirb
tuvės net buvo išėję į strei
ką dėl geresnių darbo sąly
gų ir kad priversti kompani
jas pripažinti uniją.

P
mėjo, 
tapo 
visos 
gerai

ku organizuotų tekstiliečių 
randasi arti vienas ketvirtada
lis milijono, o viso toj indus
trijoj dirba apie vienas ir pu
sė milijono darbininkų. Kaip 
matom, tiek daug darbininkų 
neorganizuoti. Pas tūlus .dar
bininkus kyla klausimas, ko
dėl šios industrijos darbinin
kai turėtų mokėti po porą 
dolerių asesmentų ? Tas eis 
dėl organizavimo pietinių 
valstijų neorgaiflzuotų darbi
ninkų.

★
Apie Kalifornijos Žinias

Neseniai teko kalbėtis su 
koletu pažangesnių žmonių 
Oaklande ii’ San Francisco, ir 
pas daugumą yra mintis, kad 
Kalifornijos žinios duoda ne 
tik įvairumo mūsų laikraš
čiams, bet taipgi lengviau 
gauti naujų skaitytojų. Apsi
dairius aplink Oaklande ir 
San Francisco, randasi eilė 
draugų ir draugių, kurie ga
li žinių rašinėti, tik kartais 
negana yra kreipiama domės 
į tą svarbų dalyką, žinbma, 
reikalinga nors porą valandų 
laiko i savaitę pašvęsti žinių 
sutvarkymui.

Kalbėjausi su Karositme 
kas dėl žinių ir- koresponden
cijų rašinėjimo. Ji man at
sakė, kad ji turi didelį pa
linkimą rašinėti, bet jos kas
dienis darbas taip energiją iš
eikvoja, kad ji turi nors vie

nių dieną į savaitę pabūti lais
va. Todėl, kad ir prie ge
riausio noro negali spėti ži
nias rašinėti. Tas tiesa, man 
teko irgi patirti Karosienės

darbas, tai tikrai sunkus dar
bas. Ji dirba CIO unijos la
bai atsakomingą clarbą.

Alvinas. .

M. J. ŠVILPAS 
Miracle Ointment

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 external 
pains. Si 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, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes. Si 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. Si 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. Si 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 Št., Hartforde.

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Bo* 73, Sta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D., 

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

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

Newark 4, N. J.
• HUmboldt 2-7964

Aido Choras po vad. Jurgio Kazakevičiaus

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, L. L, N. Y.

1 -

Po vaidinimo šokiai prie Jurgio Kazakevičiaus Orkestras
110-06 Atlantic Avė

įžanga $1.25. Vien tik šokiam 75c (Taksai įskaityti)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8312

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□ <
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

Hartford, Conn KRISLAI
Iš Laisvės Choro Veikimo

Dabartiniu laiku choras tu
ri labai daug darbų. Mokosi 
naujas dainas, kurias dainuos 
Pirmos Gegužės 
sekmadienį, 1 
vai. po pietų, 
bo Svetainėje, 
St. Ten įfyks 
prakalbos.
certinė programa. Prašome 
visus ir visas dalyvauti.

parengime, 
gegužės, 3 

Lietuviu Kliu- 
227 Lawrence 
labai svarbios

Bus graži ir kon-

tai ir trečia 
suorganizuota, 

trys dirbtuvės 
organizuotos j

kad darbi- 
dairytis po 
ištobulinta 
Darbiniu-

iramiimBiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

TELEPHONE
STAGG 2-5043

mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifflnB

nmmiiHiiimimniiiinnminniiiiuiBBiiaB

BES. TEL.
HY. 7-3631

mnnmninnTniwunnnfflnninnninnnra

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
81 loreroad 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:

Taipgi energingai darbuoja
si choras ruošdamasis prie 
15-tos dienos gegužės. Tą 
dieną bus suvaidintas istoriš
kas veikalas “Praeities šešė
lis.” Tai yra 4-rių veiksmų 
drama. Veikalą suvaidins Vi
lijos Choro nariai — lošėjai 
iš Waterburio, bet mūsų cho
rui yra nemažai darbo prie jo 
paruošimo. Įžanga bus tiktai 
75 centai ypatai. Visus ir 
sas raginame dalyvauti.

(Tąsa nuo l-mo pusi.)
Visa Anglija tapo sukrėsta. 

Ją pasiekė žinia, kad tolimo
je Kinijoje ant didžiosios 
Yangtze upės iš didžiųjų ar
ui o tų tapo apšaudyti jos keli 
kariniai laivai. Ketvertas de- 
sėtkų jūrininkų užmušta, o 
apie šimtas sužeista.

Visas pasaulis stebisi ir 
klausia: Ko ten anglų karo 
laivynas nulindo ir ką veikė?

Anglai»ieško už save kvai
lesnių, kurie jais tikėtų : Gir
di, mes ten tik svečiuosna pas 
kinus buvome!

Bot veikiausia buvo taip: 
Anglija/ buvo susitarusi su 
Čiangu, kad ji kariniais lai
vais neleis liaudies armijoms 
keltis per Yangtze upę. Bet 
pakliuvo j ugnį. Dabar dras
kosi ir keikia komunistus.

vi-

Jau -ilgas laikas kaip ser-
J. Vilčinskienė, buvusi

166 Lawrence St.

ga
Laisvės Choro pirmininkė, 
gyvena
Draugės ir draugai raginami
aplankyti ligonę. Nuo savęs 
linkiu jai greitai pasveikti.

Choro Reporteris.

Philadelphietis Oliver Mous- 
setti buvęs “geradarių” pavė
žintas Nevi' Yorke, o paskui 
pašautas ir apiplėštas, atėmę 
iš jo $62 ii’ laikroduką.

er kovą dvi dirbtuvės lai- 
dirbtuvė 

Dabar 
randasi 

uniją ir
randasi uždaros durys ne uni
jos darbininkams. Darbo są
lygos yra daug pagerintos, al
gos dideliu nuošimčiu dides
nės, negu buvo keletas metų 
atgal. Darbai verpinyčiose 
atrodo nesunkūs, bet yra taip 
sistema sudaryta, 
ninkui nėra kada 
dirbtuvę — labai 
skubumo sistema,
kas išdirbęs per dieną tokioj 
dirbtuvėj būna 
gintas, kad jam nerūpi dau
giau niekas, kaip tik poilsis. 
Kitas blogumas dirbtuvėse, 
tai labai daug dulkių, daugu
ma darbininkų padirbę porą 
savaičių meta darbą ir ieško 
skirtingo darbo. Ten darbai 
nereikalauja didelio žinojimo 
arba patyrimo, bet reikalinga 
fizikinės spėkos ir geros svei
katos.

Kaip minėjau, kad rytinės 
ir vakarinės valstijos panašių 
industrijų darbai buvo ir yra 
nemalonūs, o kur darbininkai 
nėra .organizuoti, ten dar blo
giau. Jie turi dirbti už ma
žas algas. Todėl tekstiliečių 
unija siekia suorganizuoti ry
tinių ir vakarinių valstijų 
tekstiliečius į stiprią uniją. 
Dedama daug pastangų orga
nizuoti tekstilės darbininkus 
pietinėse valstijose. Ten dar
bininkai dirba net už 40 c. į 
valandą, o skubumo sistema 
taip ištobulinta, kad darbi
ninkas neturi laiko kada van
dens atsigerti. Dabartiniu lai-

taip nuvar-z

CHARLES J. ROMAN
■ t Laidotuvių 

Direktorius
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

. Telefonuokite dieną ar naktį 
EVcrgrecn 7-4774

Viskas Tvarkoj

“Labai gailiuosi, kad mano 
višta išdraskė tavo daržą.“

“Tai niekis, mano šuo su
draskė tavo vištą.”

“Puiku! Aš tik suvažinėjau 
tavo šunį.”

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur Šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbų 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.

PAMOJIMAI
Pajicškau savo brolio ir sesers. 

Seniau gyvendavo Kulpmont, Pa. Jų 
adresų pamečiau. Rodos jau keli 
metai kai pakeitė pavardę —• Mik- 
lukšavičia. Norėčiau su jais susira
šinėti. Kas žinote, kur jie yra, ar 
l(ii patys parašo man. Būsiu dėkin
gas. John Savage, County Home, 
Washington, Pa. l‘J7-lJ8)

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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORlUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BfALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Bąlsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

LAISVES
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 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 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,

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tek EVergreen 7-6238

F. W. Skalius 
(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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Litli. Daily)- Trcčiad., Bal. 27, 1949
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“Čigonai”
Trumpu laiku matėme 

Brooklyne du ypatingus vei
kalus: “Gieda Gaideliai” ir 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos.” 
šios dvi įdomios dramos su
kėlė žiūrovams prisiminimus 
iš netolimos praeities Lietu
voje ir čionais Amerikoje. 
Kaip pirmas, tajp ir antras 
veikalas privertė publiką gi
liai pagalvoti apie jų prasmę 
bei svarbą...

Dabar, po šių dviejų šiur
pulingų dramų, turime pa
keisti savo nuotaikas. Negi 
ir vaikščiosim visi užsimąstę! 
Viskam yra laikas! Laikas 
apsidūmojimams — laikas pa
silinksminimams su dainomis!

Taip! Dabar laikas pasi
klausyti dainų, — jausmingų 
ir linksmų dainų, pilnų gyvy
bės, aistros ir meilės! O kas 
gali tą geriau išreikšti, jei ne 
čigonas? Tiktai čigonas, tas 
klajoklis, liuesas nuo visokių 
siekių — jis, , kuris yra ar
čiausiai susirišęs su gamta, 
gali geriausiai išreikšti žmo
gaus liūdesį ir džiaugsmą dai
noje !

Ir mes išgirsime jų gyveni
mo dainas! šią progą suteiks 
mums Aido Choras, kuris per
statys operetę “čigonai,” pa
rašytą žinomo lietuvių kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus. 
Operetė “Čigonai” bus suvai
dinta gegužės (May) 
sekmadienį, 4 p. p. 
tik $1.25.

Pirkite bilietus iš
pas aidiečius ir Laisvės raš
tinėje. Paremkite Aido Cho
rą atsilankydami į šį paren
gimą. H. F.

8 d., 
Įžanga

•anksto

“Mūsų Gyvenimo Žaizdos” 
Liberty AuditQrijoje

Balandžio-21 d. LMS III- 
čioji Apskritis statė scenoje 
Rojaus Mizaros naują keturių 
veiksmų ♦ dramą “Mūsų Gyve
nimo žaizdos.” Formaliai, 
veikalas liečia anuos, liūdnus 
prohibicijos laikus su jų tra
gedijomis, bet esmėje jis 
vaizduoja kovą gero prieš 
blogą, naujovės prieš senovę, 
žmoniškumo prieš žvėriškumą, 
pareinantį iš tamsumo ir go
dumo, atnešto dabartinės vi
suomeninės santvarkos. Pla
čiau ir išsamiau apie veikalo 
turinį ir vaidybą gal būt pa
rašys kas kitas vėliau.

“Mūsų Gyvenimo žaizdas” 
režisavo Jonas Valentis.

Veikale dalyvavo šie ak- 
toriai-megėjai: Jonas Lazaus
kas, Lilija Kavaliauskaitė, 
Adelė Rainienė, Pranas Yakš- 
tis, Aldona Aleknienė, Jonas 
Rušinskas, Povilas Rainys, Po
vilas Alekna ir pats režisie
rius Jonas Valentis.

Vaidinimas pavyko puikiai, 
protarpiais, kai kuriose sce
nose, aktoriai tiesiog žavėto 
žavėjo publiką; ilgai brookly- 
niečiai nepamirš to, kas įvyko

LMS III Ap«kr. Surengta

LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

LIBERTY AUDITORIJOJ 
110th St. ir Atlantic Avė.

Richmond Hill 
♦

Tęsis iki Gegužės 15-tos d.

VALANDOS:
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

Didžiojo New Yorko lietuviai darbininkai!

DALYVAUKI! PIRMOS GEGUŽES MINĖJIME!
šiemet, 1949 metais, Gegužes Pirmoji (May Day) 

New Yorke bus atžymėta;

Šeštadienį, Balandžio 30 <1. po piety
Draugai Lietuviai, Darbo žmonės!

Kaip -kas metai, taip ir šiemet New Yorke Gegužės Pirmoji bus iškil
mingai atžymėta gatvėse pAradu, ruošiamu New Yorko apvienytų darbo 
žmonių organizacijų. Bet paradas-eisena įvyks ne sekmadienį, kurį pri
puola Gegužės mėn. l~ma diena, bet šeštadienį, balandžio 30 d. po pietų

Gegužės Pirmoji yra tarptautinė darbo žmonių diena, gimusi Ameri
koje 1886 metais. Tarptautine darbininkų švente ji buvo paskelbta Pa
ryžiaus Kongrese 1889 metais.

Per virš 50 metų viso pasaulio darbininkai šią dieną iškilmingai atžy- ‘ 
m ėjo, išstatydami savo, būtinuosius reikalavimus,—ypatingai pasisakyda
mi už taiką, prieš imperialistinius karo ruošėjus.

Šiemet, kai Wall stryte imperialistai siekiasi uždegti pasaulį naujo ka
ro liepsna, Gegužės Pirmosios reikšmė yra dar didesne, dar svarbesnė.

Nedarbo šmėkla pradėjo siaubti mūsų kraštą,—jau apie 5,000,000 dar
bininkų yra nedarbo lauke.

Reakcija pradėjo siautėti, grasindama pagrindinėms mūsų krą.što žmo
nių laisvėms. Fašizmas kelia savo juodą galvą.

šiemet Amerikos darbininkai savo tradicinėje šventėje privalo, taigi, 
pasakyti valdančiajai klasei ir tiems, kurio jai tarnauja:

Užuot skyrus karo reikalams bilijonus dolerių,—paskirti juos na
mams statyti, mokykloms steigti, žmonių sveikatai saugoti!

Atšaukti Tafto-Hartley įstatymą !
Įvesti 30 valandų darbo savaitę!
Pravesti įstatymą, garantuojantį piliečiąms civilines teises!
Ginti teisiamuosius 12-ka komunistų vadovų!

šitie ir jiems panašūs obalsiai skambės parade-eisenoje šių metų 
Gegužės Pirmąją.

Visi Didžiojo New Yorko
parade-eisenoje.

Parade bus speciali lietuvių
Apie/parado laiką ir vietą
Tegyvuoja Tarptautine Darbininkų Diena—Gegužes Pirmoji!

BROOKLYNO LIETUVIU KOMITETAS
GEGUŽĖS PIRMAJAI ATŽYMĖTI.

lietuviai darbininkai kviečiami dalyvauti

kolona.
smulkmenos bus paskelbtos spaudoje.

Lietuviai Susirinks 1:30, 37th Street, Tarpe 9th ir 11th Avenues

praėjusį sekmadienį Liberty 
Auditorijos scenoje!

'Publikos buvo pilnutė audi
tor! j a-sal ė.

Tarpakčiuose trumpai kal
bėjo čikagietis Vincas Andru
lis ir Eva T. Mizarienė. Jie
du kalbėjo apie mūsų meni
nius reikalus, taipgi apie mū
sų spaudą, ragindami visuome
nę remti kultūrinius darbus ir 
visą mūsų menininkų judėji
mą.

Buvo renkamos aukos, ku
rių pusė skirta čikagiškio 
dienraščio “Vilnies” akcinin
kų suvažiavimui pasveikinti ir 
pusė — LMS Ill-čiosios ap
skrities vasariniams kursams. 
Surinkta $124.26.

Vakarui pirmininkavo Vin
cas Bovinas.

Civiliniu Teisių 
Gynimui Aukos

K. Milenkevičius aukavo ci
vilinėms teisėms ginti $10 
praėjusį sekmadienį, LMS 
pramogoje. Ačiū. A.

Aidiečiams
Aido Choro praktikos opę- 

retės “Čigonai’* ant estrados 
įvyks trečiadienį, balandžio 
27. Prasidės lygiai 8 vai. 
vakaro.

Choro Pirmininkė.

Miestas paskyrė komisiją 
studijuoti pirkimą Long Is
land gelžkelio miesto ribose 
su nuožiūra sujungti su sub
way linijomis.

Brooklyno Kolegija trimis iš 
eilės pirmadieniais (pirmasis 
— balandžio 25-tą), vakarais, 
teikia lekcijas norintiems ži
noti valstijos ir šalies įstaty
mus rendoms. Jas gali lan
kyti .savininkai ir rendaunin- 
kai.

....... ..............t , ....................inir-n ' t u mfiiii i'iiim u m DRAUGIŠKOS LENKTYNĖS LDS VAJUJE.

LIAUDIES ŠOKIŲ
Kiekviename dabar praėju

siame parengime sėdėjome ii' 
sėdėjome. Tai koncertas, tai• 
veikalas — vis sėdėk per ke
letą valandų ir žiūrėk į sce
ną. Kada ateina laikas šok
ti, tai jau vėlu ir žiūrėk, kad 
didelė dalis publikos išsi
skirstė, nes jau vėloka. Nie
kam nelieka progos šokti, tik 
būreliui jaunimo, kurie nepai
so valandos.

ši šeštadieni visi turėsime • v

Pažangiečiai Unijistai 
Gerai Pasirodė Savo 
Valdybos Perrinkime

Praėjusio pirmadienio Vaka
rą įvykusiame Greater N e w 
York CIO Council viršininkų 
perrinkimuose, Hotel Commo
dore, statė savo kandidatus 
abieji —s reakciniai ir pažan
gieji. “Staravicriai” statė 
Quilla, pažangiečiai — Leon 
Strauss, Fur and Leather uni
jos narį.

Quillas tapo išrinktas, gavo 
234 balsus. Tačiau ir Strauss 
gavo 114 balsų.

Toks nuošimtis-balsų už pa
žangiečius centrai inė j e tary
boje, kurion varu veržiasi re
akcininkai, valdantieji loka
lus riksmu ir visomis reakci
ninkų priemonėmis, skaitomas 
nemažu laimikiu. Ir šiame 
mitinge buvo varoma arši 
riksmo, raudonbaubizmo ata
ka prieš pažangiuosius kan
didatus.' U-s.

i Supleškėjo Lėktuvas
Bandymas pakilti iš- Mi

tchel Field L. L, dviemis tu
zinais Mustang lėktuvui ne
pavyko. Jis tik nubėgo nuo 
savo kelio. Jį vairavusieji du 
kariškiai ištrūko iš susiožiavu- 
sio lėktuvo. Jiems vos tik 
atitolus, trenkė viena po ki
tai dvi eksplozijos ir lėktu
vas sudegė, liko jo tik grobiai.

VAKARAS 30-TA
progą taip pašokti, kaip il
gokai nepamiršime! No tik 
valcus, fox-trot m, polkas, bet 
visokius LIAUDIES ŠOKIUS! 
Nebijokite, kad nemokėsite— 
nes bus tie, kurie instruktuos 
jus, ir pamatysite, kaip greit 
visa publika šoks. Atvažiuo
ja iš Philadelphijos Albertas 
Merkis, kuris išmokins mus 
visus tokią šokių, kurių iki 
šiol kai kurie iš mūsų dar ne
same ne girdėję.

Nepamirškite, šį šeštadienį, 
balandžio 30-tą, 8-tą vaiandą 
vakare, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Įžanga tik 85 c. 
prie durų, o iš anksto 75 c.

Taipgi tą vakarą bus lei
džiama graži dovana. Daug 
iš jūsų laukiate jos„ Kas bus 
laimingas? Bus j r prie durų 
dovana.

Rasite visokių užkandžių ir 
gėrimų. Visokių gardumynų, 
kuriuos priruoš jaunos gaspa- 
dinės.

Taipgi girdėjome, kad vyrų 
Bowling Tymas ruošia k^kį 
nors surprizą tą vakarą. Sa
ko, kad' visi, kurie įdomauja 
pamatyti, kokį tymą Brookly- 
nas planuoja siųsti į Clove-, 
landą kitą mėnesį, kada ten 
bus LDS Rowling Tournamen- 
tas, ateikite šeštadienį, pama
tysite juos lošiant!

Komisiją.

Peter Kapislcas

■O' z-;,1.'ja '

LDS Penktosios
Trečioji apskritis 

gavusi M-ką naujų 
Gi penktoji apskritis 
d-ris narius. Reiš-

L t) S Trečioji Apskritis eina 
toli pirmyn 
Apskrities, 
jau yra 
narių, 
turi tik
kia, mes turime 1(1 naujų na
rių daugiau, negu1 draugo 
Mockaičio penktoji apskritis.

Teisybė, negalime per daug 
kuo girtis, gali draugai iš 5- 
tos apskrities tyliai ir nesi- 
girdami vienu šūviu nušauti 
kelius zuikius, 1 padarydami 
3-čiai apskričiai surprizą, pa
sivydami ir pralenkdami. Tad 
mūsų kuopos, kuopų vajinin- 
kai ir visi LDS nariai turime 
būti saTgyboje, turime žiūrėti, 
kad kiekviename LDS kuopos 
susirinkime būtų naujų narių. 
“Jos,” naujų narių, todėl, kad 
vajaus tik pradžia ir tik pusė 
metų. Gi LDS seimas įvyks 
1950 metais ir mane ima bai
mė, kad draugas Mockaitis 
vėl nepaimtų laimėjimo vėlia
vos už daugiau gautų narių 
skaičiaus LDS seime taip, kaip 
jisai' padarė pereitame seime, 
Clevelande.

Seimas įvyks 1950 metais, 
Brooklyne.

Mūsų apskričiai būtų gra
žu ir malonu, kad mes ga
lėtume pasigirti ir parodyti 
visiem busimiem delegatam 
savo veiklumo pavyzdį. • Pri
imdami visų kuopų atvykusius 
delegatus pasakytume, kad 
ipes sveikiname jus, svečiai 
delegatai, ir pasigirtame, kad 
šiame vajuje mes esame gar
bes nariai, atsižymėję ir su
mušę draugo Mockaičio karei
vius naujų narių gavime.

Dabar. Nuo pereitos meti
nės konferencijos, kurioje 
drg. Bovinas kvietė mūsų ap
skrities kuopas prisidėti prie 
Meno Sąjungos Trečios Ap
skrities, ir apskrities sekre
torei Jamisoniūtei parašius 
tuo reikalu -laiškus kuopoms, 
jos daro gražų rekordą. Ge
ras skaičius LDS kuopų jau 
prisidėjo prie menininkų ap
skrities ir tikiu, kad ir kitos I 
LDS kuopos tai padarys.

Svarbu

LDS centras išsiuntinėjo vi
soms kuopoms laiškus reikale 
paramos mūsų organui “Tie
sai.” Mūsų visų pareiga pa
remti “Tiesą.” Atminkime, 
draugai, kad turime pamiršti

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

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

j taisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos st u 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas:

IVĮrs. Adele Stokes, 512 Marioj 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefoną 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. (87-100)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 

2 dienomValandos. vakArais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas ^Vergreen 4-0208

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen 4-8174 
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Trečiad., Bal. 27,1949

į nwitiUMtoi^wkii

nepaskelbimo pirm seimo na
riam bei kuopom diskusijų 
pakeitime vardo. Padiskusa- 
vę seimo i)’ po seimo, imkimės 
konkretaus darbo. Einant 
“Tiesai” kartą į mėnesį ne
teksimo organizatoriaus. An
glų kalba kalbantieji žmonės 
atsiliks žinojime LDS reikalų. 
Turime atminti ir tai, kad čia 
augę mūsų LDS • nariai turi 
ginklą pavidale “Tiesos,” 'su- 
kuriuo veda agitaciją ir susi- 
žino savo veikimo būdus or- 
ganizacijiniais reikalais. Tei
sybė, anglų kalba suredagavi- 
mas skyriaus brangiai lėšuoja, 
bet ką padarysi, kad nesiran
da savanoriai kooperuojančių 
žmonių tame'darbe?
• Teko patirti i^ girdėti LDS 
kuopų susirinkimuose diskusi
jas ii* draugų bei draugių iš
sireiškimus, kad mes turime 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir mažai 
ką galiina sužinoti iš “Tie
sos.” Tačiau atminkime, kad 
gal tik pusė LDS narių skai
to minimus laikraščius, o kita 
pusė turi semti žinias iš LDS 
organo “Tiesos.”

Apskrities Pirmininkas, 
A. MATULIS.

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:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

' K'S/7

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

*71TDIFG D A D 411 GRAND STREET Li U A 1 O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
t • •

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE 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 HOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Jubiliejinio Komiteto. 
Susirinkimas

Dienraščio Laisvės 30 mo
tų jubiliejaus atžymoj imo or
ganizacijų atstovų komiteto 
susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, vakare, balandžio 29 
d., Lietuvių Kultūriniam Cen-

Prašome visus narius daly
vauti. Jeigu kuri kuopa ne
turi išrinkus atstovo, tai pra
šomas kuopos pirmininkas ar
ba sekretorius dalyvauti.

Būtinai dalyvaukite visi.
Laikinojo Komiteto 
Pirmininkas,

V. ČEPULIS
*

Pobūvis su Dailininkais
Ateinantį sekmadienį muzi

kinėje Liberty Auditorijos sa
lėje įvyks pobūvis so mūsų 
dailininkais, kurių darbai puo
šia Dailės Kūrinių ir Rank
darbių Parodą.

Pobūvin kviečiami visi dai
lininkai, dalyvaują parodoje, 
taipgi moterys, kurių rank
darbiai maloniai šviečia Paro
dą, prašomos dalyvauti.

Kviečiami ir pašaliniai.
Bus užkandžių ir diskusijų.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEJMONAS 

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.




