
Vilnius Andai ir Šiandien.
Abu Pavyko.
Paryžiuje.
Viltis Milijonams.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

“Kuo išgarsėjo Pilsudskio ir 
Želigovskio užgrobtas Vil
nius?” klausia Vilniaus “Tie
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sa.”
Ir laikraštis atsako:
“Odinėmis pirštinėmis, pa

siūtomis amatninkėliu dirbtu
vėse ...”

Želigovskinėje ir pilsudski- 
nėje gadynėje Vilnius skur
do, suso, nyko.

Kas kita dabar, kai Vilnius 
yra tarybinės Lietuvos respu
blikos sostinė! ,

Vilnius plečiamas, gražina- 
mas. Stiepiasi nauji pasta- n ...... )fr . , ITV-
tai: viešbučiai, gyvenamieji į Bombarduoja Tautininku Tvirtovę Arti Sanghajaus; Uzeme
namai, fabrikai.

“Sostinė Vilnius taps stam
biausiu respublikos pramonės 
centru,” rašo tas pats laikraš
tis.

Jei šiandien kunigaikštis 
Gediminas atsikeltu ir, užli
pęs ant savo, kęlno viršūnės, 
pasižvalgytu !. . .

★ ★ ★
Dvieju savaičių bėgyje mū

sų Liberty Auditorijoje įvyko 
du dideli spektakliai: pasta
tyta “Gieda Gaideliai” ir 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos.”

Abiejų dramų pamatyti su
sirinko pilna auditorija žmo
nių.

Kas sakė, kad mūsų visuo
menė nemėgsta sceninių vei
kalų, neparemia prūsų meni
ninkui pastangų !

Visuomenė buvo ištroškusi 
tokių spektaklių ir ji tai įro
dė per šiuos du sekmadie
nius.

Dėl “žaizdų” vykusio, .Įspū
dingo suvaidinimo vyriausias 
nuopelnas, aišku, priklauso 
Jonui Valenčiui.

Už pusantros savaitės toje 
pačioje Auditorijoje aidiečiai 
vaidins Stasio Šimkaus opere
tę “Čigonai.”

Parems mūsų žmonės ir 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
vakarą, ruošiamą š. m. gegu
žės 15 dieną.

Pasaulinis t Kovotojų dėl 
Taikos Kongresas, šiomis die
nomis užsidaręs Paryžiuje, iš
rinko pastovų komitetą, kiurio 
vyriausias tikslas bus: propa
gandos skleidimas dėl pasto
vios taikos palaikymo pasau
lyje.

Kai bus reikalo, komitetas 
sušauks kitą Kongresą.

Komitetan ar tarybon įei
na ir keletas amerikiečių: 
advokatas Rogge, rašytojas 
Albert Kahn, mokslininkas - 
švietėjas Dr. DuBois, unijistų 
darbininkų veikėjas Donald 
Henderson, vyskupas Moul
ton, rašytojas Howard Fast, 
ir kiti.

★ ★ ★
Apie šį taip svarbų, tokios 

didžiulės reikšmės kongresą 
komercinė Amerikos spauda 
rašė pernelyg mažai.

Mes ligi šiol nematėme 
spaudoje nei vienos svarbes
nės kalbos, sakytos kongrese.

Per radiją taipgi žinių pa
teikta nedaug, o ir tos pa
čios taip suredaguptos, jog 
net koktu buvo jų klausytis.

Kitais žodžiais: geresnius, 
svarbesnius kongreso veiks
mus mūsų stambioji spauda ir 
radijas nutylėjo, gi mažesnės 
reikšmės Įvykėlius atžymėjo, 
bet ir tai su savotiškais “aiš
kinimais.” ,

Tikėkime, jog ne už ilgo 
bus atspausdintas į specialus 
leidinys su visais ^Kongreso 
darbais. Tik tuomet mes ga
lėsime pilnai supažindinti mū
sų skaitytojus su tuo, kas 
praėjusią savaitę dėjosi Pary- 
ryžiuje.

★ ★ ★
Oficialiai paskelbta, jog T. 

Sąjungos vyriausybė nuims 
nuo Berlyno blokadą, jei A- 
merika, Fraricūzija ir Anglija

Sučovą ir Du Kitus Miestus;

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija bombar
duoja Woonsunga, tauti
ninkų tvirtovę, 8 mylios į 
šiaurę nuo Šanghajaus, be
veik 6 milionų gyventojų 
miesto.

Liaudies 'kariuomenė ap
supo ir sutriuškino dvi tau
tininkų armijas ties Vuhu 
prie Yangtze upės, į vaka
rus nuo Šanghajaus; suėmė 
13,000 tautininkų kareivių

Supykęs, Pasitraukė 
Laivyno Sekretorius

Washington. — Ameri
kos karinio’ laivyno sekre
torius John L. Sullivan Li
mai pasitraukė iš vietos. 
Jisai supyko, kad visų gin-1 
Įduotų jėgų - sekretorius 
Louis Johnson’as, nesiklau- 
sdamas jo, sustabdė di
džiausio naujo karinio lai
vo - lėktuvnešio statymą.

Tam 65,000 ton. lėktuvne
šiui pastatyti Kongresas 
paskyrė 188 milionus dole
rių; ir keli milionai doleriti 
jau išleisti darbo pradžiai.

Tas lėktuvlaivis, iš anks
to pakrikštytas “United 
States”, buvo taikomas y- 
pač atominiams bombe- 
riams nešioti.

Valdžia Panaudosianti 
Tafto Įstato Dantis •

Washington. — Valdinis 
demokratas kongresmanas 
Lesinski įnešė pasiūlymą 
panaikinti Tafto-Hartley’o 
prieišunijinį įstatymą ir su
grąžinti unijįnį Wagnerio 
įstatymą su tūlais truma- 
niškais “pataisymais”, ap- 
rėžiančiais streiko teisę.

Bet kad republikonai ir 
pietiniai demokratai stoja 
už taftišką Woodo bilių, 
perimantį Tafto - Hartley’o 
įstatymo posmus, tai val
džia, norėdama Lesinskio 
pasiūlymą pervaryti, su
tiks įdėti jam tokius Tafto- 
Hartley’o dantis, kaip prie
saikos prieš komunistus, li
nijų pripažinimo aprėži- 
mas, reikalavimas finansi
nių atskaitų jš unijų ir t.t. 
Taip sako spaudos praneši
mai iš Washingtono.

Washington. — Visašalįš- 
ko Fabrikantų Susivieniji
mo vadai sąko, jog dabar
tinis darbų mažėjimas esąs 
“normalus.”

sutiks su tuo, kad būtų su
šauktas visų keturių didžiųjų 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimas.

Šis T.‘ Sąjungos žygis rodo, 
jog dar vis yra vilties, kad 
bus susitarta.

O tai reikštų lengvesnį ato
dūsį milijonams pastovios tai
kos trokštančių žmonių.

LAUKIAMA KETURIŲ DIDŽIŲJŲ TALKININKŲ SUEIGOS
PI------------------------- ----—--------------------- ----------------------------- --- ■

I Kiny Liaudies Laisvinimo 
Armija Sutriuškino Dvi 
Tautininky Armijas

Žygiuoja Artyn Čangčovo

ir oficierių. O 1,000 tauti
ninkų milicijos savanoriai 
pasidavė liaudininkams.

Liaudininkai užėmė Su- 
čovo miestą,- geležinkelių ir 
vieškelių mą.zgą, 50 mylių į 
vakarus Šaiįghajaus. ‘

Amerikinitii' radijo ko
respondentai praneša, jog 
po Sučovo laimėjimo liaudi- 

j ninkai pasiekė vietas tik už 
į 25 myliti į vakarus nuo 
Šang'hajaus. •

Liaudies Armija, tarp 
kitko, atėmė iš tautininkų 
Cintan ir' Ihing miestus, 
stovinčius prie vieškelio, 
einančio iš Nankingo į 
Hangčov uostamiestį, į va
karus nuo Šanghajaus.

Kiti liaudininkų jungi
niai grumiasi link Hąngčo- 
vo. Jie stengiasi apeiti šį 
miestą riš vakarų šono ir 
taip užkirsti tautininkų ka
riuomenei ištrūkimą žeme 
iš Šanghajaus.

New Yorko Times kores
pondentas W. Sullivan pra
neša, jog tautininkai pradė
ję laivais gabenti savo ka
riuomenę iš Šanghajaus; 
jie nesitikį tą miestą atlai
kyti. - ’
Ablavai prieš Kairiuosius 

ir Cenzūra šanghajuj
Tautininkai Šanghajuje 

gaudo visus nužiūrimus ko
munistus ar’liaudininkų ša
lininkus. Bp kitko, jie ur
mu areštavoj 500 studentų.

Popieriniai tautininkų 
pinigai mieste taip nupuo
lė, kad už vieną amerikinį 
dolerį duoda 800 tūkstan
čiu kinišku doleriu.v- C u

Amerik. Ambasadorius 
Nankinge Neareštuotas

Washington. — Valsty
bės departmėntas užginči
jo paskalus, 'būk kinų liau
dininkai - komunistai laiką 
Amerikos ambasadorių J. 
L. Stuartą kaip areštantą 
ambasadoje Nankinge.

Stuartas per radiją susi
siekia su Washingtono val
džia ir nėra jokių parody
mų, kad liaudįninkai būtų 
atėmę jam laisvę, sakė val
stybės department© atsto
vas.

Jungtinės Valstijos, ta
čiau, užprotestavo kad liau
dies kariuomenė, ^užėmus 
Nankingą sekmadienį, atė
jo į ambasadoriaus Stuarto 
buveinę (žiūrėjo, ar nesi-: 
slepia tūli tautininkų vadai 
bei karininkai).

Washington. — Pittsbur
gh o teisėjas Gunther pasa
kojo Neamerikiniam Kong- 
resmanų Komitetui, būk 
Amerikinių Slavų Kongre
sas tai esą “penktoji priešų 
kolona.”

\KINŲ KOMUNISTAI ĮSAKO 
SANGHAJAUS POLICIJAI .
TVARKĄ PALAIKYTI

Šanghai. — Kimi komu
nistų vadai Mao Tse-tung 
ir generolas Ču Teh, Liau
dies Armijos komandierius, 
per radiją įsakė Šangha
jaus policijai; ir valdinin
kams tvarką palaikyti, iki 
liaudininkai užims miestą 
ir patys pradės tvarkyti da
lykus.

Komunistų įsakymas į- 
pareigoja esamąją šangha
jaus valdybą*’ ir policiją 
saugoti nuosavybes nuo 
naikinimo ir žada aštriai 
bausti plėšikus ir gadinto
jus.

Pirmiau, užėmus komu
nistam - liaudininkam Nan
kingą, jų vyriausybė užtik
rino, jog saugos svetimtau

Amerika Sulaiko Siuntinius į Šanghajų; 
Mato, Jog Kiny Liaudininkai Užims Jį

Washington. — Numato
ma, kad kinų komunistai 
užims didįjį Kinijos uosta
miestį šanghajų; todėl val
dinė Ūkinio Bendradarbia- 
vimo " Administracija už
draudė gabent tautinin
kams. į Šanghajų bovelną 
(medvilnę) ir kitus siunti
nius.

Amerikos vyriausybė lie
pė, septyniolikai laivų, plau
kusių su kroviniais į Šan
ghajų, pasukti į Japoniją ir
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Iš Komunistui Teismo
New York. — Komunis

tų advokatai, pagaliaus, iš
reikalavo, kad federalis ap
skrities teisėjas Haroldas 
Medina priimti! rašytą liu
dijimą Williamo Z. Foste- 
rio, Komunistii Partijos 
pirmininko.

Kuomet buvo pradėtas 
teismas prieš komunistų 
vadus, Fosteris sirgo ir to
dėl' negalėjo dalyvauti by
loje sykiu' su kitais 11 kal
tinamųjų.

Valdžios^ prokuroras ant
radienį pašaukė dar vieną 
FBI šnipą liudyti prieš ko
munistus. Naujasis “sviet- 
kas” yra fotografijų biz-

Džiūrė Perša Paaštrint 
įstatymus prieš “Šnipus”

X

New York. — Federalė 
grand džiūrė patarė, kad 
Kongresas išleistų aštres
nius įstatymus tardyti ir 
bausti “svetimų kraštų a- 
gentams bei šnipams.” 
Grand džiūrė siūlo privers
ti tariamus šnipus net pa- 
čius, prieš save liudyti.

Fullerton, Calii. —, Ame
rikiečiai William .Barris ir 
Richard Riedelt išskraidė 
1,008 valandasr vienu pra
dėjimu, niekur nenusileis
dami. Vartojo nedidelį lėk
tuvą. Daugiausiai lakstė tik 
aplink ir aplink.

čių ir kinų nuosavybę.
Pareiškimas Valstiečiams
Dabartinis komunistų pa

reiškimas taip pat kreipiasi 
į valstiečius; sako:

Žemė bus palaipsniui at
imama iš feodalinių (bau; 
džiavinių) ponų ir dalina
ma bežemiam ir mažaže
miam. Visų pirma bus nu
mušta žemės renda ir su
mažintos i palūkanos.

Tuo tarpu valstiečiai tu
rėtų stengtis bent tiek už
auginti žemės ūkio produk
tų, kaip iki šiol, o paskui 
palaipsniui kelti savo, ga
mybą, gerinant savo gyve
nimą ir parūpinant pro
duktų miestinėms rinkoms.

Korėją. Tie laivai gabeno 8 
milionų dolerių vertės bo- 
velnos tautininkams. Bet 
šiuo tarpu nežino, į kurį 
Kinijos uostą ją pristatyti, 
kad tie siuntiniai netektų 
komunistams. ■

Amerika iki šiol kas mė
nesį 'davė Kinijos tautinin
kams 20 milionų dolerių 
vertės bovelnos, miltų, ry
žių ir kitų medžiagų bei 
tiesioginio vartojimo daly
ku, v 

nierė Angela Calomiris. Ji
nai prisipažino, kad pagal 
susitarimą su FBI slapto
sios policijos šniukštais ji 
įstojo į Komunistų Partiją^ 
Dalyvaudama komunistų 
susirinkimuose ir, girdi, 
lankydama komunistines 
mokyklas, ji davinėjo savo
tiškus raportus FBI agen
tams.

Teisme dabar ji pasako
jo, būk įvairūs Komunistii 
Partijos vadai dėstydavę, 
kad reikėsią nuversti Ame
rikos valdžią, būk jie tvir
tindavę, jog tatai tik per 
revoliuciją būsią galima 
padaryti.

Neamerikinis Komitetas 
Ieško Atominiu Bauby

Washington. — Kongres- 
manti Neamerikinės Veik
los Komitetas pradėjo kvo
sti tris atominius moksli
ninkus ir vakarinės Penn- 
sylvanijos Komunistų Par
tijos pirmininką Steve Nel
soną.

Neamerikiniai ragangau- 
džiai įtaria, kad gal tie 
mokslininkai išdavę Nelso
nui tūlus Californijos ato
minių daryklų “sekretus”, 
kuomet jie ten dirbo, o 
Nelsonas veikė vakarinia
me Amerikos ruožte. I

Minimi mokslininkai da-

Washington. — Jungti
nių Valstijų valdžia bal. 25 
d. sakė, “atrodo, jog kelias 
atdaras” Berlyno blokadai 
pašalinti ir panaujinti tai
kos derybas tarp Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų — Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Franci jos.

Taip pareiškė Amerikos 
valstybės departmentas, at
siliepdamas į TASSo, ofi- 
cialės Sovietų žinių agentū
ros pranešimą, kad Sovietų 
vyriausybė sutiktų atida
ryti amerikonams, anglams 
ir francūzams važiuotę per 
sovietinį Vokietijos ruožtą 
į Berlyną šitokiomis sąly
gomis:

Tie vakariniai z talkinin
kai turi tub pačiu laiku pa
naikinti savo blokadą prieš 
sovietinę Berlyno dalį ir 
prieš visą Sovietų kontro
liuojamą rytinę Vokietiją; 
kartu jie privalo iš anksto 
nustatyti dieną, kuomet bus 
sušaukta Amerikos, Angli
jos, Francijos ir' Sovietų 
Sąjungos užsieninių minis- 
trų konferencija visiems* 
Vokietijos klausim ams 
spręsti.

Pasirodo, kad Sovietu at- 
stovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, Jakovas A. 
Malikas jau nuo kovo 21 d. 
š. m. dėl to kalbėjosi su 
bendruoju Amerikos amba
sadorium Philipu C. Jessu- 
pu, amerikiniu delegatu 
Jungtinėms Tautoms.

United Press teigia, kad 
ir dabar prez. Trumano 
valdžia būtų užtylėjusi tą 
sovietinį pasiūlymą, jeigu 
Sovietų žinių agentūra 
TASS nebūtų viešai prane-

Tikimasi, kad Šaltasis 
Karas Atsliigsiąs /

Washington. — Politiniai 
tėmytojai lemia, kad So- 
vietij pasiūlymas -sušaukti 
Keturių Didžiųjų talkinin
kų konferenciją Vokietijos 
klausimais patarnaus švel
ninimui šaltojo karo tarp 
Jungtinių Valstiji! ir Sovie
tų Sąjungos.

. Amerikos pareiškimas, 
kad jau “atsidaro kelias” 
Berlyno ginčui išspręsti, 
tai£> pat laikomas šaltojo 
karo atslūgimo ženklu.

Pakilo nuomonė, kad gal 
ir prezidentas Trumanas 
sutiks eiti į tiesioginius pa
sitarimus su premjeru Sta
linu.

Amerikos Valdžia Sako, Jau 
‘ Atdaras Kelias” Berlyno 
Klausimui Išspręsti
Bet Žada Įkurti Atskirą Vakarinės Vokietijos Valstybę, 
Nepaisant Jokiu Planuojamu Derybų su Sovietu Sąjunga

bar kitose įstaigose tarnau
ja: Rossi Lominatz yra 
Fisk Universiteto profeso
rius, Joseph Weinberg pro
fesoriauja Minnesotos Uni
versitete, o David B. Bohn 
yra Prince tono Universite
to profesorius. * ,

šus, jog Jessup’as nuo kovo 
21 d. kartotinai kalbėjosi 
su Jakovu M'aliku apie va- 
žiuotės atidarymą vakari
niams talkininkams į Ber- 
lyną ir apie Keturių Di
džiųjų ministrų sueigos su
rengimą.

Nors Amerikos valstybės 
departmentas jau kalba, 
kad “atrodo atdaras kelias” 
Berlyno klausimui išrišti ir 
Keturių Didžiųjų konfe
rencijai sušaukti, . tačiau, 
neduoda užtikrinimo; sako: 
“Dar negalima padaryti 
galutinos išvados.” Reikia, 
girdi, .palaukti tolesnių po
kalbių tarp Jessupo ir Ma- 
liko.

žymėtina, jog Amerikos 
valdžia delsė 35 dienas, iki, 
pagaliaus, atsiliepė į mini
mus Sovietų pasiūlymus. 
Tuo tarpu Amerika sykiu 
su Anglija ir Franci j a sku
bėjo kurti atskirą vakarų 
Vokietijos valstybę ir suda
ryti karinę Atlanto kraštų 
sutartį, • nukreiptą prieš 
Sovietus.,

Sykiu anglai-amerikonai 
ir francūzai svarstė, kaip 
reikės, galų gale, atsiliepti į 
sovietinius pasiūlymus.

Sovietų vyriausybė sako, 
Keturių Didžiųjų talkinin
kų konferencija turės svar
styti visos Vokietijos klau
simus.

Bet Amerika, Anglija ir 
Francija skubotai suplana
vo vakarinę Vokietijos val
stybę, atskirai nuo sovieti
nio Vokietijos ruožto,/ ir 
perstatys konferencijai tą 
valstybę, kaipo jau įvykusį 
faktą.

(Tuom jie sulaužė Ketu
rių Didžiųjų talkininkų 
Potsdame sutartį, kuri sa
kė, jog turi būti įsteigta 
viena bendra demokratinė 
valdžia ištisai Vokietijai.) 
Dabartinis Jungtinių Val

stijų pareiškimas pabrėžia, 
jog važiuotės atidarymas iš 
vakarų į Berlyną ir užsie
ninių ministrų konferenci
jos šaukimas nereikš, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
cija atsisakytų nuo atski
ros vakarinės Vokietijos 
valstybės įkūrimo.

Kaip sovietinis pasiūly
mas, taip ir Amerikos atsi
liepimas palieka pačiai Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
m i h i s t r ų konferencijai 
spręsti klausimą dėl pinigų 
sutvarkymo Berlyne.

■Sovietų vyriausybė užda
rė vakariniams taikiniu-> 
kams važiuotę į Berlyną, 
kada jie, , neatsiklausdami 
Sovietų, įvedė naujas mar
kes savo valdomoj vakari
nėj Berlyno dalyj. Paskui 
Sovietai kartotinai siūlė 
derybas, bet anglai-ameri
konai jas atmetė.
ORAS.—Nekaršta giedra.
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Pas Mus ir Argentinoje
Ne-amerikinis Komitetas pradėjo “tyrinėti” Ameri

kos Slavų Kongresą, kuriam priklauso šimtai tūkstančių 
slaviškos kilmės amerikiečių.

Ši organizacija, įkurta prieš desėtką metų, vaidina 
svarbų vaidmenį Amerikos gyvenime. Ji padeda slavų 
kilmės amerikiečiams šviestis, kultūrintis; agituoja juos 
už tai, kad jie būtų geresni amerikiečiai, geresni šio 
krašto piliečiai. Slavų Kongresas leidžia anglų kalboje 
žurnalą, per kurį suartina visus slavų kilmės amerikie
čius, padedant jiems kilti aukštesniame kultūros laips
ny j.

Bet Slavų Kongresas nusikalto demokratų ir republi- 
konų partijų viršūnėms, — nusikalto jis monopolistiniam 
kapitalui: 1948 metais Slavų Kongreso vadovybė užgynė 
Progresyvių Partijos kandidatus krašto prezidento ir 
•vice-prezidento vietoms: Henrv A. Wallace ir Glen Tay- 

''lor!
Ir bendrai Slavų Kongresas, kaip pažangi organizaci

ja, remia visa tai, kas pažangu. Jis pasisakė prieš reak
cinius bilius 80-tame J. V. Kongrese, jis stoja prieš re
akciją, prieš fašistinį pavojų, už Teisių Biliaus išlaiky
mą, už taiką.

Dėl to ši organizacija dabar pasimota “nunakinti.” 
Ne-amerikinį>< komitetas pradėjo ją “tyrinėti.”

Įdomu tai, kad šis “tyrinėjimas” supuolė su kitame 
krašte analogingu “žygiu”: Fašistinė Argentinos valdžia 
paskelbė nelegale ten veikusią Slavų Sąjungą!

Argentinos Slavų Sąjunga buvo panaši Slavų Kongre
sui Jungtinėse Valstijose. Ją sudarė slavų kilmės argen- 
tiniečiai ir jai priklausė apie 250,000 asmenų. Argentino
je, atsiminkime, slavų kilmės žmonių taipgi gyvena 
daug. Slavų Sąjunga Argentinoje buvo pažangi organi
zacija.

Ir va, tą pačią dieną, kai mūsų Ne-amerikinis komi-1 
tetas pradėjo tyrinėti Slavų Kongresą, Peronas, be jo
kio tyrinėjimo ir didelių ceremonijų uždarė Argentinos 
Slavų Sąjungą!

Argi tai nėra įdomus supuolimas!
Norėtųsi paklausti: ar dėl to iš anksto buvo susitarta? •

‘‘Mažasis Taikos Kongresas” į
Mes jau rašėme, jog tuomet, kai Paryžiuje tęsėsi Ko

votojų dėl Taikos Kongresas, kuriame dalyvavo apie 
2,000 delegatų, Pragoję (Čechoslovakijos sostinėje) vyko 
“Mažasis Taikos Kongresas.”

“Mažąjį Taikos Kongresą” sudarė 276 delegatai, — 
tai vis tie žmonės, kurie originaliai vyko Paryžiun, di- 
džiulin Kongresan, bet kurių Francūzijos valdžia neįsi
leido.

Supraskit, Paryžiaus valdžia nustatė taisykles kiek
vienam kraštui, kiek iš jo gali atvykti delegatų!

Neįsileisti Paryžiun, delegatai vyko Pragon. čion 
kiekvienas buvo įsileistas, nes čechoslovakijos vyriausy
bė, pati trokšdama taikos, mielai priėmė kiekvieną už 
taiką pasisakantį intelektualą, visuomenininką, biznie
rių ar darbininką.

“Mažojo Taikos Kongreso” sesijos tęsėsi per penkias i 
dienas. Padiskusavę, delegatai priėmė atitinkamą mani-; 
festą - rezoliuciją, kurios turinys, be abejojimo, supuls i 
su manifestu, priimtu Paryžiaus Kongrese.

Šis “Mažasis Taikos Kongresas”, be kitų atliktų dar- j 
bų, uždavė moral} smūgį Paryžiaus ponams, einantiems • 
Wall stryto lekajų pareigas.

“verkiant!”
APGAVYSTĖ

Klerikalų Amerika matė 
reikalą savo skaitytojus 
pamaitinti bjauria apgavy
ste. Po antgalviu “Verkian
ti Statula” ji rašo:

Prieš kiek laiko Amerikos 
laikraščiuose pasirodė žinia, 
kad Syracuse, N. Y. mieste 
esanti šventos Onos statulė
lė, ją vienai mergaitei pa
bučiavus, pradėjo verkti.

Šituo susidomėjo Movie
tone News bendrovė New 
Yorke ir pasiuntė į ten savo 
film-korespondentą Juoz. Ki- 
žiš. Mr. J. Kižis yra lietu
vis, su juo tiesiog į kontak
tą teko sueiti mūsų kores
pondentui. Duodame jo pa
ties pasakojimą, nieko ne- 
pridėdami ir išvadų nedary
dami.

Mr. J. Kižis j Syracuse nu
vyko Velykų penktadienį su 
savo žmona ii- dviem dukre
lėm.

netiesos. Netiesa, kad pa
tys kunigėliai .tampa betur
čiais, o kitus turtingais pa
daro. Tokio stebuklo dar 
nėra mačiusi visa lietuvių 
tautos istorija. Tiesa yra to
kia : nemėgiami kunigėliai 
praturtėja, o parapi jonai 
nubiednėja. Juk kaip tik ši 
tiesa ir yra viena iš tų 
priežasčių, kodėl taip daug 
žmonių mūsų kunigų 
mėgsta.

ne-

akių 
Visa

Mergaitė pa
nosių ėlę, iki 

ašarų pasidarė
Mr. J. Kižis vi- 

film os .jau 
Yorko kinų

Su filminiu aparatu jie 
prie statulėlės visą 

parą. šeštadienį prieš 12 
vai. norėjo jau palikti statu
lėle ir važiuoti namo, nes 
statulėlę neverkė. Beeinant 
iš kambario, jaunesnioji jų 
mergaitė paprašė mamytę 
dar pabučiuoti statulėlę. Kai 
tik mergaitė palietė lūpomis 
statulėlę, iš statulėlės 
pradėjo kristi ašaros, 
šeima matė, 
naudojo savo 
nosinėlė nuo 
visa šlapia,
sa nufilmavo ir 
pasirodė New 
a pž valgose.

Mr. J. Kižis. prašomas 
daugiau paaiškinimų, jaudi 
naši ir teatsako: Aš visa 
pats mačiau, ką mačiau — 
n u f o tografavau, žiūrėkite. 
Abidvi pp. K i žiu mergaitės 
apie įvykį daug kalba, ką ir 
kaip jos matė.

Mr. J. Kižis jaudinasi to
dėl, kad jis žino, kad jis 
iškepė piktą melą. O Ame
rika padeda jam šitą, melą 
paskleisti, ir mulkinti tikin
čius' lietuvius. Ne Šventos 
Onos statulėlė verkia, bet 
Mr J. Kižis ir Amerikos re
daktorius žmones apgaudi
nėja.

Kartu su šv. Povilu (r šių 
d i e n ų k u n iga i ga 1 i.. šaky ti: 
“mes skelbiame jums Dievo 
žodį tikra širdimi, kaip yra 
iš Dievo, ne iš savęs, bet ka
dangi tam jis mus patepė ir 
padarė tinkamus būti naujos 
Sandoros tarnais.” Patinka 
kam, ar ne, bet kunigus sais
to paties Kristaus apašta
lams duotas įsakymas :“Ką 
aš jums sakiau tamsoje, sa
kykite visiems šviesoje, ir ką 
gi rd ėjote į aūsį,

FAŠISTAI PEŠASI
Savo laiku lietuviškieji 

fašistai labai džiaugėsi, kad 
atsirado saujelė f asistuo
jančių ir ■, baltarusių arba 
gudų. Jie kalbėjo, kad su 
šitais gudais bus galima 
gražiai sugyventi ir veikti 
iš vien už “Lietuvos 
Baltarusijos išlaisvinimą iš 
bolševiku.”

Dabar sužinome, kad iš 
tų pelų nebuvo jokių grū
du. Fašistai nesusikalba su 
fašistais. Lietuviški fašis
tai savinasi Baltgudija, 
bent jau jos tūlas sritis, .o 
baltgudžiai fašistai reika
lauja beveik visos Lietu
vos !

Tas informacijas suteikia 
ne kas kitas, kaip fašistinės 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Informacijos Centras savo 
pranešime “Kas Drumsčia 
Lietuvių ir Gudų Draugiš
kumą.” Tarp kitko, ten 
skaitome:

Daugelis senesniųjų balt- 
gudžią veikėju, netgi seniau 
vaidinusiu rolę Lietuvos rė
muose, perėjo maskolių tar
nybon. Kiti suskilo į dvi pa
grindines sroves: “Preziden
to” Radoslavo Astrauskio 
v a d o vaujamą “Baltgudijos 
Gentrinę Tarybą” ir buv. 
I enkijos Seimo nario Abram- 
čiko “Baltgudijos Liaudies 
Respublikos” vyriausybę. Ga
lop, yra’prorusiškoj i srovė ii* 
antirusiškoji “Krivičių” sro
vė,
nepakenčia, 
“prezidentai 
vadinamas nacių 
tu, Abramčikas ’ 
lenku irankiu. L L t 
rint, atrodo, ka»
ko grupė yra skaitlingiausia, 
ji turi netgi reguliariai Vo
kietijoje leidžiamą organą 
“Backauščyną,” kuria m e 
bendradarbiauja lietuviškai 
suprantą žmonės.

Kas yva ypatingai būdin
ga, abidvi stambiausios gru
pės sau savinasi Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos var
dą, praeitį ir laimėjimus, ir 
pati “l.itvos” ii* “Litvinų” 
vardą. Abramčiko grupe 
Lietuvą vadina “Letuva 
lietuvius “letuvisais 
prask. neturinčiais 
dra su “Vialikaje 
I itouskaje” ’ (“ne 
ie”) ir “Litva.”

vos siena su Baltgudija tu
rinti eit pagal 1939 m. Lie
tuvos - Lenkijos administra
cinę liniją. Rytprūsiai turį 
priklausyti Baltgudijai — nes 
jai reikalinga anga į jūrą ir 
tas pajūris šiandien baltgu
džių apgyventas.

“Backauščyna” veik ne
praleidžia numerio nfegnybęs 
“letuvisų imperializmo.” Vie
nas autorių pasirašinėja' 
“Licvin-Gudas-Krėvė.”

Vilnius, girdi, dar 12 am
žiuje buvo “nedidelės balt
gudžių valstybės sostinė, kuri 
tuomet įėjo Didžiosios Poloc
ko Kunigaikštijos sudėtim 
Pirmuoju istoriškuoju Vil
niaus kunigaikščiu buvo 12 
amžiuje Rascislav iš Poloc
ko Usiąslavičių giminės. Pir
majam 14 a. b erta i n.y Didy
sis l.itvos Kunigaikštis Ge- 
dymin perkelia savo sostinę 
iš Baltgudiško Naujaradko 
(dabai- Navabradek) į ly
giai baltgudiškąji Vilnių...”

Esą, “maskoliai primetė le- 
tuvisams” pažiūrą būk Di
džioji Lietuvos Kunigaikštija 
buvusi Lietuva... (Garsas,

Ot. girdi, tas gudu aki
plėšiškumas ir drumsčia tą 
draugiškumą.

Galima pridėti tik tiek, 
kad šitie ginčai tarpe lie
tuvišku fašistų ir baltaru
siškų fašistų yra nepasida
linimus to, ko nei vieni, nei 
kiti neturi. Krupavičius ir 
Sidzikauskas nė turi Lietu
vos, o Astrauskis ir Abram- 
čikas neturi .Baltarusijos. 
Tos šalys tikrai ..laimingos, 
nuo tokių sutvėrimų 
nai atsikračiusios.

tam, svarbiam

amži-

Visos srovės viena kitos 
ypatingai jų 

Astrauskis 
kolabora iš
vadinamas

Abramci-

Kunigo Melisho Dalykas
Miglojasi, niaukiasi mūsų padangė. Nėra lengva šian

dien „gyventi ir veikti tiems, kurie stoja už pažangą, už 
progresą, už laisvę liaudžiai ir taiką žmonijai.

Jei jūs esate valdinis tarnautojas, jei jūs esate žmo
gus, nusistatęs prieš tuos, kurie provokuoja karą, prieš 
tuos, kurie smaugia žmonių laisvę, jums nevalia žodžio 
tarti. Kaip greįt pasakysite savo žodį, taip greit jūs pa
tapsite “nelojaliu” mūsų kraštui, ir tuojau būsite paša
lintas iš pareigi/. Jūs ten galite būti išdirbęs ilgiausius 
metus, jūs galite būti nusipelnęs savo kraštui labai daug 
— nieko nereikš!

Tas pats yra su daugelio fabrikų darbininkų.
Darbo etini jose, valdomose reakcininkų, einančių išvien 

su pražūtinga Wall stryto politika, yra panaši padėtis.
Pasirodo, tas pats yra ir bažnyčioje.
Štai, gyvena Brooklyne seno amžiaus kunigas —xpro- 

testantų episkopalų kunigas, — Dr. John Howard'Me- 
*lish. Per pastaruosius 45 metus Dr. Melish buvo klebo
nas Holy Trinity bažnyčios Brooklyne. , Jį parapijonys 
mylėjo ir gerbė, nes jis visuomet buvo pažangus, geras, 
malonus ir teisingas žmogus; darbuotojas, jų dvasios va
das. x

Bet Dr. Melish turi sūnų, žengiantį tėvb pėdomis, — 
William H. Melish. Pastarasis taipgi kunigas, tarnaująs 
vikaru prie savo tėvo. Jis taipgi parapijiečiu mylimas ir 
gerbiamas. Jaunasis Melish, deja, per tūlą laiką buvo pir
mininkas American - Soviet Friendship organizacijos. 
Jam, kaip ir daugeliui.amerikiečių, rūpėjo, kad tarp šitų 
didžiųjų kraštų gyvuotų draugiškumas, kad taika būtų 
.pasaulyj išlaikyta. '

skelbkite 
nebijokite 
kurie kū- 
sielos ne-

persekiojimų ir tų, 
na užmuša, nes jie 
gali užmušti...”

Tą Įsakymą kunigai, kaip 
ii- apaštalai, vykdo kiekvie
nu atveji : kada piktai ar ge
rai apie mus kalba, kai mes 
esame laikomis suvedžioto
jais, tačiau esam tiesakal- 
biai, nepažįstami, tačiau ži
nomi, laikomi mirštančiais, 
nors dar gyvi; kaip nuplakti, 

/tačiau neužmušti, kaip nuliū- 
dusieji, tačiau visada links
mi, kaip beturčiai, bet kurie 
daugelį daro turtingus. . .

Pridėti galime tik tiek, 
ka’d šios ilgos kunigo Bab
rungo raudos paskutiniuo
se žodžiuose pusėtinai daug

TAS PATS SENAS 
MELAS

Mūsų klerikalams neatsi
bosta kepti melus apie Lie
tuvą. O kai naujų melų ne- 
besugalvoja, tai senus kar
toja. Pav., kunigų Drauge 
tūlas Dr. Z. Danilevičius 
rašo:

“Jei kas gauną laišką iš 
užsienio, jie tuojau pat įta
ria, kad tas žmogus gali 
būti labai jiems pavojin
gas, nes jis gali sužinoti 
nors trupinėlį, kaip lais
vas .pasaulis gyvena....”

Juk tai labai senas me
las. Lietuvos žmonės iš to 
melo turi .gražaus juoko. 
Juo tiki tiktai paskutinės 
davatkos. Juo netiki nei 
pats Danilevičius, nei kle
rikalų dienraščio redakto
riai..

su
nieke ben- s 

Kniastva 
Letuvisko- 
Algirdas,'

Kęstutis, Vytautas. Jogaila ir 
tt. esą buvę “bielarusai,” 
•vadinęsi pirmykščiu “licvi- 
nų” vardu.’ ir jie baltgudiš- 
kai kalbėję, baltgudžių mo
tinų vaikai. Lietuvių “pre
tenzijos” i Vilnių ir Vilniją 
vadinamos “letviskij imperi- 
alizm.” Aukštaitijos ir Že
maitijos rezervato ' “stum
brai” reiškią nieku nepama
tuotu pretenzijų i baltgudiš- 
ką Vilnių ir Vilniją. Girdi, 
Lietuvos pusėje buvo likę 
“pora šimtų tūkstančių bię- 
larusų,” kuriuos. letuvisai 
naikinę. ‘ Minimalinė Lietv-

UžMOZOJA KLIERIKŲ 
SĄŽINĘ

L. Jonikas rašo Vilnyje:
Nežinau ar skebavusieji 

klierikai ii- jauni kunigai ga
vo iš seminarijos vadovybės 
“mokslo kreditus” už sulau
žymą Brook lyno duobkasių 

. streiko, ar ne. Bet aišku, 
kad sąžinė jiems neduoda 
ramybės.

Ne iš geros širdies streik
laužių organizatorius kardi
nolas Spellman pats iš savo 
kišenės pažadėjo apmokėti 
200 streiklaužiavusiųf klieri
kų keturių dienų atostogas.

Kardinolas ir kelionės lė
šas apmokėsiąs jiems j Wa- 
sliingtoną ir atgal..

Pabaliavojimu ir pasivaži
nėjimu nori užmozoti apjuo
dintą pažinę.

Pasirįžusiai stokime į 
darbą tinkamai atžymėti 
dienraščio Laisvės 30-ties 
metų jubiliejų ir sustiprinti 
dienraštį finansiniai. Ap
vaikščiodami, šį didįjį 
džiaugsmą - išleidimą dien
raščio per 30 metų — pasi
rįžusiai darbuokimės, kad 
sustiprinti jį fina nsiniai, 
kad užtikrinti jam ateitį 
gyvavimui dar ilgus metus. 
• Šiuom momentu mūsų 

dienraštis yra infliacijos 
prismaugtas. Finansinė pa
dėtis yra tragiškai bloga. 
Reikia greitos finansinės 
paramos ir reikia jos tuo
jau! Visi ir visur turime 
subrusti sustiprinimui dien
raščio finansiniai.

Laisvės bendrovės perei
tasis dalininkų suvažiavi
mas, įvykęs sausio 3Q-tą d. 
š. m., dienraščio jubiliejaus 
atžymėjimui priėmė sekan
čią programą:

Per ištisus 194i9 <. metus 
ruošti pramogas ir rinkti 
aukas sustiprinimui dien
raščio finansų. Tuom at
žvilgiu jau veikiama. Kai 
kur jau įvyko parengimai 
ir iš pranešimų spaudoje 
matome, kad yva rengiamų 
pramogų 
tikslui.

Suvažiavimas taipgi atsi
šaukė į organizacijas, kad 
šauktų speciales konferen
cijas tinkamam suplanavi
mui didesniųjų parengimų, 
taip kad jie būtų įdomesni 
publikai ir sekmingesni 
rengėjams. Laisvės redak-i 
toriai yra pasirįžę dalyvau
ti jubiliejiniuosę parengi
muose, kur tik jie bus pa
kviesti ir pasakys tinkamas 
prakalbas apie dienraščio 
jubiliejų, santykyje su to
mis sunkiomis mūsų gyve
nimo problemomis, su ku
riomis mes šiandien susi
duriame.

Suvažiavimas pabrėžė ir 
tą faktą, jog atydžSai dar
buojantis yra, galimybės 
gauti dar geroką skaičių 
naujų skaitytojų dienraš
čiui. O nauji skaitytojai yra 
labai svarbus dalykas ir 
moraliai ir materialiai mūs 
dienraščiui. Jei keliolika pa
siryžusių vyrų ir moterų, 
Laisvė’s gerų patriotų, gau
na per metus, po keletą de- 
sėtkų naujų skaitytojų, tai 
kodėl kiekvienas dienraštį 
Laisvę branginantis žmo
gus negalėtų gauti nors po 
vieną naują skaiytoją savo 
dienraščiui? Galima! Tik 

i reikia nepraleisti progų. O 
■ progos yra kiekvienoje di
desnėje ar mažesnėje suei
goje.

Laisvės bendroves suva
žiavimas. uždavė mums pa
reigą atžymėti 30-ties metų 
sukaktį speciale dienraščio 
Laisvės laida. Laisvės ben
drovės direktorių taryba 
pasisakė už išleidinią jubi
liejinės laidos rugsėjo 16 d.,

1949. Ši laida bus tokia, ko
kia mes'visi, Laisvės pat
riotai, pajėgsime ją pada
ryti.

Planas yra tokis. Šią lai
dą turi puošti atidžiai ap
dirbti dienraščio bendra
darbių raštai. Joje turi 
mirgėti organizacijų ir as
menų sveikinimai dienraštį 
30-ties metų sukakties 
džiaugsmu. Toje laidoje tu
ri būt apsčiai biznių pasi- 
skelbimų. Mūsų dienraščio 
jubiliejinė laida turi būt at
spindys pažangiosios visuo
menės įvertinimo apšvietos 
ir parodymo džiaugsmo iš
laikymui dienraščio per 30 
metų. *

Minėdami šią sukaktį tu
rime parodyti pasiryžimo 
leisti dienraštį Laisvę dar 
per daugelį metų.

Ši mūsų dienraščio jubi
liejaus atžymėjimui prog
rama šaukia į darbą mus 
visus. Reikia verbuoti dien
raščiui naujus skaitytojus, 
reikia "rinkti organizacijų ir 
asmenų pasveikinimus dien
raščiui jubiliejaus proga, 
reikia rūpintis gavimu biz
nių , pasiskelbimų specialei 
laidai. Taigi širdingiausia 
kviečiame į darbą visus* 
Laisvės patriotus atžymėji
mui savo dienraščio jubilie
jaus ir užtikrinimui jam at-^ 
eities. "x

Prašome nešivėlinti 
atidėlioti šio svai*
kalo. Pradėkime darbų? 
jau, išnaudokime visas 
gas pastatymui savo dien
raščio ant stiprių kojų. Pa
rodykime, jog mes brangi
name savo dienraštį ir ne
leisime infliacijai jį ‘už
smaugti.

Tegyvuoja d i e n r a štiš 
Laisvė!

Tetriumfuoja mūsų visų 
kolektyvūs pastangos išlai
kymui dienraščio!

P. Buknys

us
ne- 
rei- 

tiio- 
pbs<

GIRIA UNIJAS Už TAL
KĄ MĄRSHALLO PLANE

Washington, D. C. .— 
Marshall Plano direktorius 
Paul G. Hoffman karštai 
sveikina Amerikos darbo 
unijų vadus, kurie padeda 
jam pravesti -Marshall Pla
ną. Jo pagelbininkais yra 
Bert M. Jewell iš Amerikos 
Darbo Federacijos ir Clin
ton S. Golden iš CIO. 
Hoffmanas teigia, kad be 
unijų vado’kooperacijos jis 
negalėtų Marshall Planą 
pravesti Europoje.

Na, ir dėl to, kai kurie Melishų priešai apskundė juo-1 
du vyskupui De Wolfe! Pastarasis, be didelių ceremoni
jų, šmaukšt ir nutaria pašalinti iš klebono pareigų sene
lį Melish’ą. Visiškai panašiai, kaip fabriko bosas!

Dr. Melish kreipėsi į teismą, bet teisėjas ’ užtvirtino 
vyskupo tarimą. Dabar, sakoma, Dr. Melish apeliuos į 
aukštesnįjį teismą. Matysime, kaip ten bus.

Visas šis dalykas rodo, kaip aukštoji dvasiškija pildo 
ne liaudies, bet jos priešų norus.

O mes galime drąsiai sakyti — laimės ne liaudies prie
šai, bet ji, pati liaudis.

KUNIGAS {KALTINA 
DIEVĄ

Nelabai seniai tūlas Vin
cas Juronis , nusiskundė A- 
merikoje, kad net tarpe' ti
kinčiųjų yra labai neapken
čiami kunigąi. Jis už tai 
apkaltino tuos, kurie užsi- 
imdinėja “prieškunigine 

politika. Tokių “blogų” 
žmoniųx surado daugiausia 
pačiuose katalikuose. Jie 
garbiną dievą, bet sušilę

niekiną kunigėlius.
Dabar prabilo vienas* iš 

tų neapkenčiamų kunigų. 
Ku-nigas K. Babrungas ra
šo toje pačioje Amerikoje 
(bal. 22 d.) straipsnį “Ko
dėl Kunigai Nemėgiami?” 
Jis visą bėdą suverčia ant 
paties dievo ir paties krikš
čioniškojo tikėjimo. Kuni-' 
gai esą priverst skelbti tokį, 
mokslą, kuris labai nepatin
ka žmonėms.

Kun. Babrungas sako: 
“Tačiau tą mokslą ne klini
kai išmislijo. Jį žmonijai 
davė pats Dievas, per pra
našus ir savo Sūnų Jėzų 
Kristų, kuris savo įsteigtą
ja! Bažnyčiai skelbti Evan
geliją pavedė ir įsakė.”

Ir toliau šis nemėgiamas 
kunigėlis rašo: -

Joe DiMaggio, New Yorko 
Yankee basebolės tymo center 
field, žymiausia šiuo laikotar
piu tymo lošėjas toje vietoje, 
išeina iš Johns Hopkins ligo
ninės, Ballimorėje. Jis žais
mėse taip susižeidęs kulnį, 
kad gal nebegalėsiąs žaisti.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketvirt., Bal. 28, 1949



Anglijos Imperijos Pasku
tinės Dienos t 

• *

MŪSŲ DARBO UNIJOS -
(Pabaiga)

Skęstantieji stengiasi 
gelbėtis

Yra sakoma, kad skęs- 
tantysis griebiasi netgi aš
traus skustuvo. Nevilties 
pagauti valdantieji Anglijos 
sluoksniai su tokiu pat ne
apdairumu griebėsi “Mar
šalo plano”, kuris, jų many
mu, teis jiems atsikvėpti.

Sutinkamai su oficialiais 
duomenimis, visos Anglijos 
aukso ir dolerių atsargos 
1948 metų pradžioje siekė 

5512 milijonų svarų sterlin* 
Fgų (tuo tarpu, kai tik už 
pereitus metus anglų atsi
skaitymo balanso deficitas 
sudarė 675 milijonus svarų 
sterlingų). Siekdami gauti 
amerikiečiu “pagalbą”, An
glijos valdžios organai pa
skelbė 1948 m. ekonominės 
padėties apžvalgą. Šios ap
žvalgos autoriai prieina 
mažai raminančias išvadas: 
jie mano,-kad pusė anglų 
aukso ir dolerių atsargų, 
išteista 1948 m. pabaigoje, o 
visa likusi dalis — per 1949 
m. Tokiu būdu “Maršalo į 
lūanasy geriausiu atveju 
teis Anglijai atsikvėpti vie
nerius metus.

Tikrai, auksinės grandi
nės stipresnės už geležines. 
Atsilygindama už gauna
mus dolerius, anglų valdžia 
įsipareigojo atsisakyti nuo 
“imperinės preferencijos” 
— t. y. nuo muitų, kurių 
dėka anglų prekės dar ga
lėjo tam tikru laipsniu kon
kuruoti su amerikiečių pre
kėmis Britų imperijos rin
kose. Atsisakymas nuo 
“imperinės preferencijos” 

*veda prie tolesnio Anglijos 
pramonės smukimo. Siek- 

ė damas apsisaugoti nuo ne
malonios k o n k urencijos, 
Wall strytas su “Maršalo 
plano” pagalba nori sunai- 

. kinti svarbiausias Anglijos 
pramonės sritis.

i Milžinišką anglų importo 
dalį pagal “Maršalo planą” 
sudaro cigaretės ir kiauši
nių milteliai; preliminari
niais duomenimis tos pre
kės sudaro daugiau kaip 
vieną trečdalį amerikiečių 
“pagalbos”. Nenuostabu, 

#-----------------------------

Republikonas Ohio senatorius 
^John Bricker pasisakė “iš 

^.principo” esąs' priešingu val
dinei namų statybos progra
mai. Jis, beje, pasisakė dėl 
to paties esąs priešingu ir na- 
cionaliam sveikatos planui. 
Jam, žinoma, pritaria didžiu
ma kitų republikonų ir de
mokratu . Jie šiame kongrese 
nieko nenuveikė visuomenės 
gerovei. Jų visų principas— 
doleris> daugiau pelno priva- 
tiškam .verslui, o kad žmonių 
sveikata žalojama, kad jie 
skursta be namų, ponai sena
toriai sako — jų pačių kaltė. 
Dalinai jie teisingi, nes kas- 
gi kaltas, kad darbininkai iš- 

¥ rinko kongresan savo priešus? 
fJuk darbininkai yra skaitlin- 

gesni už milionierius.

Rašo B. I.

kad daugelis anglų “Mar
šalo planą” glaudžiai sieja 
su kiaušiniu milteliais.£

Blogi amerikiečių filmai 
užplūdo Anglijos ekranus. 
Pagal amerikiečių pagal
bos sutartį numatoma, kad 
anglai būtinai privalo pirk
ti Hollywoodo filmus. Hol
lywood plačiai naudojasi 
jam suteiktomis /■ privilegi
jomis, brukdamas Anglijai 
senienas ir niekalą. Pasku
tinėmis pereitų metų savai
tėmis iš penkių Lester- 
Skvero kinų keturi kinai 
demonstravo amerikonišką 
šlamštą. Prieš penktąjį, 
kur buvo rodomas anglų 
filmas “Sekmadienį visuo
met lyja”, skirtas skur
džiam Londono pakraščių 
gyvenimui, nuolat išsiri
kiuodavo milžiniškos eilės. 
Stovėdamas kartą toje ei
lėje, aš girdėjau, kaip niur
nėjo kaimynas:

— Bent šiandien pasiseks 
pamatyti filmą be gangste
rių ir kovbojų, — sakė jis. 
— Paskutiniu metu tokie 
filmai visai retas dalykas. 
Kur bepažvelgsi — visur 
Hollywoodas. Tiesiog kok
tu darosi nuo Hollywoodo. 
Nejaugi mes nebeturime 
kam išteisti savo pinigus? 
Aš rasčiau, kur juos geriau 
galima būtų panaudoti.

Argi gali kiaušinių mil
teliai, tabakas ir menkučiai 
kinp filmai kompensuoti 
nuostolius, kuriuos “Mar
šalo planas” padaro pagrin
dinėms Anglijos industrijos 
sritims?

*

Anglija po Amerikos kinka
Pagaliau, “Marshallo pla

nu” amerikiečiai primeta 
savo kontrolę britų finan
sams ir valiutai. Anglija 
bus priversta atsisakyt nuo 
savo vadovaujančio vaid
mens “sterlingų bloke.” Bri
tų dominijonai ir kitos ša
lys, surištos iki šiol su sva
ru sterlingų, pateks į dole
rio orbitą.

Tarp kita ko, nereikia 
galvoti, kad, Anglijai pate
kus į amerikiečių jungą, iš
nyks anglų - amerikiečių 
prieštaravimai. Nepaisant 
nieko, jie galioja ir slegia
mai veikia. Šie prieštaravi
mai ryškiai iškyla Ruhre, 
kurio sąskaita britų veikė
jai norėjo pataisyti -savo 
reikalus tol, kol Uolstritas 
sudraudė juos.
Anglija ginkluojasi

Britų imperializmas, iš 
viso, nesirengia kapituliuo
ti. Valdantieji jo sluoksniai 
beviltiškai kovoja dėl kiek
vienos pozicijos, užsįspyru- 
siai stveriasi išslystančio 
viešpatavimo kolonijinėms 
tautoms. Imperialistai Lon
done užmezga klastingas 
intrigas, jie neatsisako ir 
nuo galimų avantiūrų min
ties. Ne veltui Anglija vis 
dar turi per didelę armiją, 
kurios ji neįstengia išlaiky
ti. Jos ginkluotosios pajė
gos siekia 730 tūkstančių 
žmonių; be jų, 230 tūkstan
čių žmonių tarnauja .įvai
riose gynybos žinybose. Ap
skaičiuota, kad dar 350 
tūkstančių žmonių britų 
salose užimti ginklų gamy
boje. Viso 1,300,000 anglų 
atplėšti nuo taikaus darbo. 
Pereitais metais Anglijos 
tiesioginės karinės išlaidos 
siekė 900 milijonų svarų 
sterlingų. Jos maždaug 225 
milijonais svarų viršijo an
glų atsiskaitomojo balanso 
deficitą. Štai priežastys, dėl

pi----------------------------------
kurių labiausiai pašlijo an
glu finansai...

Dabartinei padėčiai Ang
lijoje būdingas maltuziani- 
zmo atgimimas tiek kon
servatyvių, tiek ir leiboris- 
tinių buržuazinių ekonomi
stu žymios dalies tarpe. Ir 
vėl, kaip prieš pusantro 
šimto metų, girdėti kalbant 
apie tai, kad Anglija per
daug tankiai apgyvendinta, 
kad tai visų jos nelaimių 
pagrindas. Buvęs leiboristų 
finansų ministras sako:

— Geriausiu atveju, jei 
tai pakankamai pasiseks, 
sunkiai besi versdami ir su 
didele energija mes dar ga
lėsime kurį laiką prasimuš
ti. Kai dėl tolimesnės pers
pektyvos, tai nemanau, kad 
Anglija galės išlaikyti to
kią daugybę gyventojų, 
kaip dabar. Mes turime ga
lutinai apsiprasti su minti
mi, kad daug žmonių turi 
persikraustyti iš Anglijos į 
kitus rajonus, svarbiausia, 
į Australiją.

Valdžia skatina emigruo
ti iš Anglijos. Emigracija 
propaguojama spaudoje. 
Anglai tvirtina, kad jų per 
daug, kad jiems teks žy
miai sumažėti.

Jungtinėje Karalystėje 
(tai yra Anglijoje ir Šiau
rės. Irlandijoje) yra 48 mi
lijonai gyventoju. Anglijos 
gyventojų tankumas žy
miai mažesnis, kaip Olandi
joje ar Belgijoje. Ir aišku, 
ne gyventoju tankumas yra 
visų Britanijos ekonominių 
nelaimių priežastis, bet pa
grindinės jos valdymo tvar
kos ydos.
Socialiniai konfliktai

Britų salose bręstą dideli 
socialiniai konfliktai. Dar
bo žmonių buities sąlygoms 
neišvengiamai b 1 o gėjant, 
aštrėja klasių kova. Val
dančius šalies sluoksnius 
tai nemaža jaudina. Viena- 
ms “Bi-Bi-Si” (britų radi
jo pranešimu korporacijos) 
pranešime' Oksfordo uni
versiteto profesorius Tai- 
loras paskelbė: “Pirmą 
kartą nuo 1926 metų —aš
trios krizės metų — mūsų 
šalyje gali kiekvienu mo
mentu kilti klasių kova.”

Į klasių kovą pradeda įsi
jungti tokie sluoksniai, ku
rie dar neseniai buvo nuo
šalyje nuo jos.

Anksti pavasarį įvyko 
maištas parlamente ir kito
se vyriausybės įstaigose, 
tame tarpe ir ministro pir
mininko Attlee, . užsienio 
reikalų ministro Bevino re
zidencijoje ir... Bukingemo 
rūmuose, kur gyvena kara
lius. Maištavo nagalbiniai 
darbininkai ir liftininkai: 
jie reikalavo nedaug, 12 ši
lingų ir 6 pensų per savai
tę. Karaliaus rūmai, par
lamentas, ministrų namai 
nebuvo kūrenami. Nebuvo 
karšto vandens, nedirbo lif
tai. Kai kovo 15 d. žemuti
nių rūmų nariai pasiskun
dė spikeriui (rūmų pirmi
ninkui) dėl šalčio, jis susi
jaudinęs sušuko: “O aš 
šiandien iš ryto negalėjau 
išsimaudyti savo vonioje!” 
Bukingemo rūmuose kara
liaus virtuvės darbinirikai, 
nenorėdami būti streiklau
žiais, atsisakė kūrenti cen- 
tralinio šildymo katilus. 
Šiam tikslui teko ‘ iškviesti 
gvardiečius. Anglų nuomo
ne, tai buvo didžiausias 
skandalas!

Dar ne taip seniai pana
šus epizodas Anglijoje buvo 
neįmanomas. Buki ngemo 
rūmų ar parlamento pasta-

AFL Brotherhood 'of Railway Clerks susieiliavo grįžti 
darban vienoje New Yorko Railway Express Agentū
ros raštiniu. Buvę atstatydinti nuo darbo laikinai 
(locked out) dėl to, kad reikalavo pagerinti sąlygas, 
darbininkai grįžo darban be laimėjimų, jų viršininkams 
pavedus visą dalyką vaidinei “faktų rankiojimo” 
misijAi, kuri gali tuos faktus “rankioti” per visą 
venimą. Darbininkai faktus žino jau nuo seno ir 
praėjusiais metais buvo pareikalavę firmų su jais
rėtis, bet firmos, turėdamos prieš darbininkus bizūną— 

Taft-Hartley aktą—savo, rankose, su jais nesitarė.

to aptarnaujantis persona
las priklauso tam pačiam 
sluoksniui, kuris pagrįstai 
vadinamas aristokratija. Jis 
renkamas iš atsargos karių 
ir kitų visiškai “patikimų” 
žmonių tarpo. Neseniai šie 
žmonės didžiavosi savo ne
gudriu darbu valdančiųjų 
artumoje, iki šiol niekas nė 
nemanė maištauti. Bet ir 
šių žmonių šeimininkai sa
vo laiku jokiu būdu nepri
leistų panašaus maišto: 
blogiausiu atveju jie, siek
dami išvengti skandalo, 
truputį padidintų algą.

Darbininkų nepasitenki
nimas auga

Simptominė nepasitenki
nimo banga apėmė anglų 
darbininkų klasę ryšium, su 
vyriausybės mėginimu “į- 
šaldyti” darbo atlyginimo 
dydį. Nepaisant to, kad 
generalinės profesinių są
jungų tarybos lyderiai mo
bilizavo visas jėgas vyriau
sybei palaikyti, daugiau 
kaip ketvirtadalis profesi
nių sąjungų, kurios buvo 
atstovaujamos profesinių 
sąjungų vykdomųjų komite
tų konferencijoje Londone, 
išstojo prieš vyriausybės 
politiką dėl darbo atlygini
mo. Šioje konferencijoj bu
vo atstovaujamos profesi
nės sąjungos su 7,5 milijo
no narių. Dviejų milijonų 
narių profesinių sąjungų 
delegatai balsavo prieš val
stybinės politikos palaiky- 
ma. v

Nepasitenkinimas * darbo 
atlyginimo “įšaldymu” kar
tais pasireiškia gan keistai 
ir įdomiai. Antai, kasmeti
nėje Wallace kontoros dar
buotojų profesinės sąjun
gos konferencijoj sąjungos 
pirmininkas Skuteris pačiu 
rimčiausiu "būdu pasiūlė, 
kad ministrai ir parlamen
to nariai parodytų pavyzdį 
darbo atlyginimui laisvu 
noru sumažinti, kad prade-, 
tų jį mažinti nuo... savo di
delių algų.' Tai išreikšta ir 
reikalavime, iškeltame kas
metinėje krautuvių ir pa- 
skirstypio tinklo darbuoto
ju konferencijoje. Jos pri
imtoje rezoliucijoje reika
laujama apriboti asmenų, 
skiriamų į įvairius vyriau
sybės postus, algas dviem 
tūkstančiais svarų sterlin
gų per metus. Delegatas 
Džails šioje konferencijoje7 
pareiškė:

— Mūsų kolegos užima 
tarnybas, kur gauna aštuo
nis tūkstančius • svarų ster-

ko-
gy-
net
de

li ngu per metus, kai mes, 
rajonų vadovai, turime kal
bėti sąjungos nariams apie 
algos “įšaldymo” būtinu
mą, v
' Taip pasireiškė rajoninio 
darbuotojo leiboristo siel
vartas.

Komunistų įtaka
Anglijos profesinėse są

jungose rimtai išaugo įtaka 
komunistų, kurie nenuils
tamu darbu profesinių są
jungų įmonėse išsikovojo 
autoritetą ir pripažinimą. 
Komunistai turi ypatingą 
įtaką didelėse mašinų sta
tybos (123 tūkst. narių), 
elektros pramonės darbi
ninkų (162 tūkst. narių), 
valstybinių įstaigų kontorų 
tarnautojų. (138 tūkst. na
rių), siuvėjų (133 tūkst. 
narių) sąjungose. Komuni
stų įtaka auga didžiausioje 
transportininkų ir nekvali
fikuotų ’darbininkų sąjun
goje (1.300 tūkst. narių), 
kuri dar neseniai buvo lai
koma Bevino “tėvonija”, iš 
38 šios sąjungos vykdomo
jo komiteto narių — 10 ko
munistu. c

Maždaug ketvirta dalis 
laivų ir mašinų / statybos 
pramonės profesinių sąjun
gų konfederacijps vykdo
mojo komiteto sudėties — 
komunistai. Komunistai tu
ri žymią įtaką taip pat ir 
kalnakasių, geležinkelinin
kų, prekybos ir paskirsty
mo tinklo darbuotojų, mo
kytojų, paštininkų sąjungo
se. Keturiose profesinėse 
sąjungose — kalnakasių, e- 
lektros pramonės darbinin
kų, liejikų, gaisrininkų — 
komunistai išrinkti genera
liniais sekretoriais; tauti
nės profesinės sąjungos 
generalinio sekretori aus, 
postą anglų darbininkų są
jūdis laiko “pagrindiniu”. 
Profesinių sąjungų Londo
no tarybos vykdomajame 
komitete komunistai1 turi 
daugumą. Leiboristų lyde
riai šaukte šaukia apie 
’’komunistų intrigas ir są
mokslus” profesinėse są
jungose. Buvo plačiai orga
nizuotas komunistų pjudy
mas, kuris pasiekė aukš
čiausią laipsnį, kai Morga
nas Filipsas ragino išvaryti 
juos iš vadovaujančio pro
fesinės , sąjungos darbo. 
Kampanija, kurią pradėjo 
Morganas Filipsas pagal 
tiesioginį Vašingtono vals
tybės departmento paliepi- 

net anot t konservaty- 
laikraščio “Times”,

mą, 
vans

UŽSITARNAUTAS 
GARBES MEDALIS

Prezidentas Trumanas 
apdovanojo garbės medaliu 
geležinkelio p r i žiūrėtoją 
darbininką Fred H. Cham
berlin, iš St. Petersburg, 
Florida.

Šio įvykio istorija tokia: 
1948 metų lapkričio 9 d. da
linai suparalyžuotas Kari 
I. Brook ėjo skersai gele
žinkelį. Kai jis buvo gele
žinkelio viduryje, pamatė 
atlekiant tiesiai ant jo 
staugiantį traukinį. Žmo
gus pasty r o, pabalo ir sto
vi ! Jį pastebėjo prižiūrėto
jas Chamberlin .ir pradėjo 
įšaukti, kad žmogus bėgtų 
šalin nuo kelio. Tačiau 
Brook stovėjo sustingęs. 
Tada Chamberlin puolė,- jį 
pagrobė ir nunešė šalin nuo 
bėgių. Traukinys sustojo 
už 50 pėdų nuo tos vietos, 
kur stovėjo paliegėlis 
Brook. Jei ne Chamberli- 
nas, jo būtų nė kaulų neli- 
kę.

Geležinkelio prižiūrėto
jas, unijistas Chamberlin, 
pilnai užsitarnavo garbės 
medalį už tikrai karžygišką 
žygį.

DERYBOS Už PRAILGI
NIMĄ APMOKĖTŲ 
VAKACIJŲ ,

Chicago, Ill. — šiame 
mieste jau gerokas laikas 
tęsiasi derybos tarpe gele
žinkeliečių brolijų ir gele
žinkelių kompanijų. Unijos 
reikalauja, kad kompanijos 
prailgintų apmokamas dar
bininkams vakacijas. Jos 

! nori, kad vakačijos susidė
tų nuo 15 iki 30 dienų per 
metus, priklausant nuo to, 
kaip ilgai darbininkas yra 
prie geležinkelio išdirbęs.

Derybose dalyvauja šių 
brolijų atstovai: Locomo
tive Engineers, Conduc
tors, . Firemen and En
ginemen, , Switchmen, ir 
Trainmen. Visos šios broli
jos kartu atstovauja apie 
350,000 geležinkeliečių.

Kompanijos nenori nė 
klausyti apie tokias vaka
cijas.'

DŽIAUGIASI DIDELIU 
NARIU SKAIČIAUS

■ PADIDĖJIMU
Chicago, Ill.~ Darbo Fe

deracijos unijos Hotel and 
Restaurant Employees vir
šininkai raportuoja, kad ši 
unija paskutiniais metais 
labai paaugo nariais. Pir
mu sykiu savo istorijoje li
nija pasiekė 430,000 narių 
skaičių. Unijos 32-ji kon
vencija prasidėjo šiame 
mieste balandžio 25 d.

“be galo nepopuliari” anglų 
darbininkų tarpe. Leiboris
tų lyderių “antikomuniz
mas neturi jų tarpe pasise
kimo.

Kapitalistų stovykla ne
rimauja dėl kompartijos 
augančios įtakos. “Daily 
Express” rašo: “Komunis
tų įtaka pramonėje dar nie
kuomet nebuvo tokia dide
lė, kaip dabar.. Komunistai • 
ir tie, kurie juos palaiko, 
dar niekuomet neturėjo tiek 
pagrindinių pozicijų profe
sinėse sąjungose, kaip šian
dien.”

Anglų tauta rimtai kinta, 
vyksta daugelio vertybių 
perkainojimas. Ieškodama 
išeities iš sustingimo, val
dančioji viršūnė beviltiškai 
griebiasi to, kas sena. Bet 
platūš anglų tautos sluoks
niai vis labiau įsitikina, kad 
Anglija nesuras išeities se
name kelyje.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Bal. 28, 1949

METALO DARBININKU 
TARPTAUTINĖ 
FEDERACIJA

Washington, D. C. —čio
nai pribuvo j konferenciją 
dvylika Tarptautinės Me
talo Darbininkų Federaci
jos centralinio komiteto na
rių. Jie atstovauja dvylikos 
vakarų Europos šalių meta
listus. Juos entuziastiškai 
pasitiko Amerikos mašinis
tų unijos prezidentas Eric 
Peterson.-

Konferencijos tikslaą su
daryti planą sugriovimui 
Pasaulinės Darbo Federaci
jos, kuri iki šiol buvo kai
riųjų unijistų vadovybėje.

Konferencija pusiau slap
ta, nes neskelbiami vardai 
tų dešiniųjų vadų, kurie at
vyko į Washingtona.

UNIJŲ LYDERIAI 
SUMUŠĖ UNIJISTĄ

CIO Mine, Mill and Smel
ter Workers sekretorius - 
iždininkas Maurice Travis 
randasi Bessemer, Ala., li
goninėje. Jį sumušė ir 
bjauriai sužalojo viršinin
kai iš CIO United Steel
workers unijos. Galimas 
daiktas, kad Travis visam 
amžiui pasiliks neregiu nuo 
sužeidimo. »

Travis tapo .užpultas ir 
sumuštas balandžio 21 d. 
radijo WJLD stotyje, iš 
kurios jis oro bangomis da
rė atsišaukimą į geležies 
rudos kasėjus, dirbančius 
Tennessee Coal, Iron and 
Railroad kompanijai. Jis 
ragino darbininkus balsuoti 
už savo uniją. O tas nepa
tinka plieno darbininkų u- 
nijos reakciniams vadams, 
kurie tuos penkis tūkstan
čius rudos kasėjų nori lai
mėti savo unijai.

Maurice Travis traukia 
plieno darbininkų unijos 
vadus teisman ir reikalau
ja $100,000 už jo sužaloji
mą.

Mine, Mill and Smelter 
Workers unijos viršininkai 
reikalauja, kad CIO prezi
dentas Murray sušauktų 
speciali CIO Pild. Tarybos 
susirinkimą apkalbėjimui 
šio užpuolimo ant Travis. 
Kova tarpe dviejų CIO uni- 

! jų yra netoleruojamas da
lykas.

Tačiau ' manoma, kad 
nekreips dėmesio p šį rei
kalavimą. Mat, jis yra plie
no darbininkų unijos pre
zidentu, vargiai sutiks bau
sti savo paskirtus viršinin
kus, kurie padarė ant Tra
vis šį užpuolimą.

Newyorkietis kongresmanas 
Adam C. Powell įteikė bilių, 
kuriuoąii reikalauja pakelti 
valdine pensiją Panama Ca
nal Zonos negrams darbinin
kams iki mokamos to pat 
stažo baltiesiems. CIO United 
Public Workers jau eilė me
tų protestuoja prieš Jungtinių 
Valstijų valdžios diskrimina

vimą tamsiaspalvių 
darbininkų.

į v/.-
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(Tąsa)
Kapitonas buvo labai nusigandęs ir 

nežinojo, ką daryti.
— Gal reikia siųsti, — galvojo jis, — 

kitą būrį gelbėti anų.? Bet ar beverta au
koti kitus žmones, jei anie tikriausiai 
žuvę?

Bet jis svyravo neilgai: pašaukė leite
nantą ir įsakė jam tuojau keliauti į pie
tus ieškoti prapuolusių jų kareivių.

Tuo tarpu lauke kažkas kelis kartus 
iššovė. Kareiviai tuojau šoko iš forto ir 
per pusę mylios pamatė grįžtant visą ka
reivių būrį.

Priešaky ėjo Fogas šaly jo Paspartu- 
tas ir dar du keleiviai, kurie buvo atimti 
iš sijų nagų.

Kova su indėnais ištiko už dešimties 
mylių į pietus nui Kirnio. Lig ateinant 
pagalbai, Paspartutas gynėsi nuo plėši
kų vienas su savo draugais. Prancūzas 
besigindamas jau buvo tris priešininkus 
nudžiovęs kumščiu, kada juos privijo Fo
gas su kareivių būriu.

Išvaduotojus ir išvaduotuosius visi pa
tiko su didžiausiu džiaugsmu. Fogas 
tuojau išdalino kareviams prižadėtąjį, 
tūkstantį svarų dovanų. Paspartutas ne 
visai be priežasties kelis kartus sau tarė:

— Tikrai aš brangiai atseinu savo po
nui!

Fiksas tylėdamas žiūrėjo į Fogą. Sun
ku būtų pasakyti, kokie jausmai ėmė 
tuomet viršų jo širdyje. Auda pagavo 
Fogo ranką ir ją kietai suspaudė negalė
dama iš džiaugsmo ištarti nė žodžio!

Atėjus į stotį, Paspartutas greičiau
siai nubėgo pažiūrėti traukinio, kuris, 
jo nuomone, turėjo tuojau išeiti į Oma- 
ka.

— Kur traukinys? — sušuko jis.
— Jau nuvažiavo, — atsakė Fiksas.
— Kada ateina kitas?—paklausė Fo

gas.
—Šiandien vakare.
— A! — atsiliepė nesujaudinamas 

džentlemenas.
XXXI

POLICIJOS AGENTAS LABAI RIM
TAI RŪPINASI FOGO REIKALAIS
Fogas nusivėlino dvidešimtini valan

dų. Paspartutas labai graužėsi, kad to 
nusivėlinimo priežastis buvęs jis.

—Aš'jį pražudžiau! Aš jį pražudžiau!
— kaltino save berniokas.

Tuo metu policijos agentas prisiartino 
prie Fogo ir, žiūrėdamas jam į akis, pa
klausė:

— Tamsta tikrai skubiniesi?
— Net labai, —atsakė Fogas.
— Tamstai būtinai reikia būti Niujor

ke gruodžio 11 dieną, vakaro devintą va
landą, prieš išplaukiant garlaiviui į Li
verpulį?

— Būtinai.
— Kad būtų indėnai mūsų neužpuolę, 

tai tamsta tikrai būtum atvykęs tos pa
čios gruodžio 11 dienos rytą į Niujorką?

— Taip, dvylika .valandų anksčiau 
prieš važiavimą.

— Gerai. Tamsta pasivėlinai dvide- 
šimtim valandų, bet tamsta turėjai at
vykti į Niujorką dvylika valandų anks
čiau, todėl tamstos tėra nusivėlinta iš vi
so astuoniomis valandomis; ir aš manau, 
dar galima suspėti. Nori tamsta pamė
ginti?
. — Pėsčias? — paklausė Fogas.

— Ne, rogėmis, — atsakė Fiksas, — 
rogėmis su bure. Man čia vienas žmogus 
buvo davęs tokį patarimą.

Fogas nieko neatsakė Fiksui, bet tuo- 
jąu priėjo prie to paties žmogaus, kuris' 
vaikščiojo po stotį. Pašnekėjus truputį, 
Fogas ir tas amerikietis, vardu Miudžas, 
įėjo į trobelę, pastatytą prie Kirnio for
to.

Fogas apžiūrėjo tą keistą kelionės 
prietaisą; jis buvo panašus į dideles ro
ges, kuriose galėjo susėsti kokie penki 
šeši žmonės. Priešaky rogių stovėjo auk
štas stiebas, prie kurio buvo pririštos dvi 
didelės burės. Užpakaly buvo pritaisytas 
tam tikras irklas, kuriuo galėjai pa
kreipti roges į vieną arba į antrą šoną.

Tuo prietaisu naudojasi keleiviai žie
mos laiku, kai1 traukiniai negali prasi
mušti pro pusnių kalnus. Pučiant vėjui 
iš užpakalio, tomis rogėmis galima taip

pat smarkiai važiuoti, kaip ir greituoju 
traukiniu.

Per vieną valandėlę Fogas susiderėjo 
su sausumos laivo savininku. Vėjas buvo 
geras. Jis smarkiai pūtė nuo vakarų. 
Sniegas jau buvo kietas, ir Miudžas ža
dėjo nuvežti Fogą į Omaką per kelias 
valandas. a Iš Omakos traukiniai nuolat 
eina į Čikagą ir Niujorką, todėl galima 
buvo drąsiai tikėtis suspėti į garlaivį.

Fogas, nenorėdamas vežti Atidos dide
liame šaltyje, kuris, smarkiai važiuo
jant, dar labiau yra jaučiamas, patarė 
jai likti stotyje su Ūaspartutu, kad jis ją 

■ paskui parvežtų į Europą geresniais ke
liais ir patogesniu laiku.

Auda griežtai atsisakė skirtis nuo 
Fogo. Paspartutas buvo labai patenkin
tas tuo jos pasiryžimu, nes jis bijojo pa
leisti Fogą vieną su Fiksu, kuris jam 
buvo pridaręs tiek jeibių ir galėjo dar 
daugiau pridaryti.

Ką tada galvojo policijos agentas, 
sunku būtų pasakyti. Ar Fogo’sugrįži
mas jį įtikino, kad tas džentlmenas ne
kaltas? Ar jis vis tebelaikė jį gudriau
siu vagim, manančiu, apvažiavus visą 
žemę ir apdūmus akis policijai, vėl ra
miai apsigyventi Anglijoje? Labai gali
mas daiktas, kad Fikso nuomonė apie 
Fogo kaltybę kiek atsimainė. Bet jis ne
norėjo mainyti savo nusprendimo ir nu
tarė sąžiningai atlikti seklio priedermes“ 
iki galo.

Aštuntą valandą rogės buvo jau visai 
sutaisytos važiuoti. Keleiviai susėdo, ge
rai apsisuko ir apsikamšė apklotais. Vė
jas išpūtė bures, ir rogės ėmė lėkti pa
šalusiu sniegu greitumu po keturiasde
šimt mylių per valandą.

Nuo Kirnio stoties lig Omakos tiesiu 
keliu yra daugiausia 'du šimtai mylių. 
Pučiant visą laiką geram vėjui, galima 
nuvažiuoti tą kelią per penkias valandas. 
Vykstant, jie turėjo būti Omakos stotyje 
dienos pirmą valandą.

Kokia kelionė! Keleiviai, ankštai susi
spaudę prie vienas kito, dėl didelio šalčio 
negalėjo kalbėtis. Rogės taip greitai lėkė 
sniegu, kaip laivas plaukia vandeniu, tik 
čia nesupo. Papūtus vėjui iš apačios, bu
rės pakeldavo roges nuo žemės ir, kaip 
kokie didžiausio paukščio sparnai, neš
davo oru. Miudžas buvo prie vairo ir 
saugojo, kad rogės neišsisuktų iš tiesio
jo kelio. Sunku buvo tikrai apskaityti, 
kokiuo greitumu rogės lėkė, bet galėjai 
numanyti, kad ne mažiau kaip po ketu
riasdešimt mylių per valandą.

— Jei mums niekas nepages, — tarė 
Miudžas, — būsime vietoj laiku.

Miudžui buvo naudinga atvykti laiku, 
nes Fogas, savo papratimu, jam buvo 

'prižadėjęs,didelę dovaną.
Plątūy laukai, kuriais čiaužė rogės, 

buvo lygūs kaip jūros paviršius. Galėjai 
sakyti, kad čia būtų užšalęs ežeras.

To krašto geležinkelio linija eina nuo 
pietvakarių į žiemvakarius pro Didžiąją 
Salą, Kolumbą, nemažą Nebraskos mies
tą, pro Šuilerį, Frimontą ir Omaką. Visą 
tą tarpą jis rangosi Platos upės dešiniuo
ju krantu. O rogės čiaužė tiesiai nedary- 
damos jokio linkio. Ties Frimontu kelei
viams reikėjo pervažiuoti Platą, bet 
Miudžas to nebijojo, nes tokiuo šalčiu 
upė turėjo būti gerai užšalusr-Vadinas, 
kelias buvo be jokių kliūčių, ir * Fogas 
tegalėjo bijoti' dviejų dalykų: kad kas 
nesulūžtų ir vėjiis neatsimainytų arba 
visai nenustotų pūtęs.

t

Bet vėjas nemažėjo. Priešingai, jis . 
pūtė, jog net stiebas linko. Rogės lėkė 
švilpdamos.

—Tame švilpime girdėt kvinta ir ok
tava, —tarė Fogas.

Daugiau visą kelią jis neištarė nė vie
no žodžio.

Auda buvo taip gerai apsukta ir ap
kamšyta kailiniais ir apklotais, jog šaltis 
visai negalėjo prieiti ]5rie jos.

Paspartutas buvo raudonas kaip te
kanti pro rūką šaulė, bet jis gėrėdamasis 
traukė į save šaltą orą. Jam vėl sugrįžo 
viltis. Vietoj atvažiuoti į Niujorką rytą,. ’ 
dabar giMirha buvo tikėtis atvažiuoti va
kare, bet dar teberasti garlaivį, plau
kiantį į Liverpulį.

(Daugiau bus)

Kinijos Žmonių Valia T rp • — Ir 1 eises
Kinijos Liaudies Armija, 

vadovaujama komunistų, 
iškilmingai įžygiavo į Nan- 
kingą. Keletas dienų prieš 
tai čianginė valdžia su vi- 
ce-prezidentu Li išsinešdi
no iš Nankingo. Miestas 
pateko išlaisvintojams be 
kraujo praliejimo..

i

Balandžio 25 d. ankšti, 
ryte dvylika Liaudies Ar
mijos karių atėjo į Jungti-, 
nių Valstijų ambasadą, pri
kėlė iš miego mūsų ambasa
dorių J. L. Stuart, apžiūrė
jo visą įstaigą ir nieko ne- 
kliudę išėjo. Mūsų komer
cinė spauda jau kelia 
triukšmą. Vienas senato
rius suriko: Mes turime ko
munistus suvaldyti!

Bet kaipgi juos suvaly
site? Lengva pasakyti, bet 
sunku padaryti. Padaryti 
negalima! Tai turėtų įsidė
ti į galvas visi, kurie labai 
nervuojasi dėl įvykių Kini
joje?

Tie įvykiai eina savo ke
liu. Jie eina prieš norus, 
aišku, ne tik Čiango, ne tik 
Li, ne tik visos kinų tur
tingosios klasės, bet taip 
pat prieš valdančiuosius 
sluoksnius Amerikoj, Ang
lijoje ir kitose kapitalisti
nėse šalyse. Tai jau aišku 
seniai. Bet tokia jau Kini
jos žmonių valia. Taip jau 
pabylojo šių laikų audrin
goji istorija. Rytų milžinas 
pakilo ir jį paklupdyti, kaip 
atrodo, niekas nebepajėgs.

Visi pranešimai sako, 
kad nepaisant to, jog Ame
rikos vyriausybė sukišo Či- 
angui paramos už penkis 
bilijonus dolerių, Kinijos 
komunistai Nankinge, kaip 
visi paliudija, užsieniečius 
palieka ramybėje. Tas jų 
vizitas Amerikos ambasa
doje negalima skaityti su
laužymu diplomatinės ne
liečiamybės. Senosios, re
akcinės valdžios Nankinge 
nebėra. Ji išdulkėjo. Nau
josios valdžios Amerika nė
ra pripažinus. Taipgi nau
joji valdžia nėra pripaži
nus Amerikos atstovybės.

Reikia tiesiog stebėtis, 
kad tiek mažai išlaisvin
tuose Kinijos miestuose į- 
vyksta išsišokimų, ekscesų. 
Faktinai, jų’ visiškai nėra. 
Plėšimai ir žiaurumai apsi
reiškia tik tuo trumpu lai
kotarpiu, kai Čiango val
džia iš miesto pasprunka, o 
Liaudies Armija miesto dar 
nebūna užėmus. Bet kaip 
greitai Liaudies Armija pa

siekia miestą, visoks chuli
ganizmas pasibaigia. Taip 
atsitiko su Nankingu. Tai 
reikia džiaugtis ir nuošir
džiai sveikinti Kinijos ko
votojus.

Tas parodo jų discipliną, 
jų gerą vadovybę, gerą pa
siruošimą tuojau įvesti 
tvarką ir ramybę išlaisvin
tose srityse.

‘‘Nesusipratimas” įvyko 
su anglais Kinijoje. Bet 
kiekvienas bešališkas ste
bėtojas pripažins, jog visa 
kaltė puola ant pačių 
anglų. Jų keturi kariniai 
laivai Yangtze upėje nu
kentėjo. Keletas desėtkų 
jūrininkų žuvo. Bet pasiro
do, kad šitie anglų kariniai 
laivai ten buvo pasiųsti ne
leisti Liaudies Armijai per
sikelti per upę. Jie paleido 
ugnį į besikeliančias armi
jos grupes. Paskui, žinoma, 
jie gavę “kailiu” iš kanuo- 
lių.

Tie laivai ' jokios teisės 
neturėjo būti Kinijos van
denyse. Jie jokios teisės ne
turėjo kištis į civilinį kąrą.

Ar anglai pasimokė iš 
šios lekcijos? Labai abejo
tina. Jie turėtų tuojau išsi
nešdinti laukan iš Hong 
Kong uosto. Jie neturį tei
sės tą uostą laikyti užgro
bę. Veikiausia jie geruoju 
ir iš ten nesitrauks, turės 
būti “išprašyti.”
.Kinijos liaudis netoleruos 

jokios užsieniečių kolonijos 
jokioje Kinijos daly j. Atėjo 
laikas, kuomet Kinija bus 
visiškai laisva ir nepriklau
soma šalys. Visos vergiškos 
Čiang Kai-šeko sutartys 
turės eiti velniop. Tai yra 
pareiškę Kinijos liaudies^ 
vadai. Ir Amerika, ir Ang
lija ir visos kitos šalys tu
rės iš naujo susitarti su 
nauja laisva, demokratine 
Kinija. Salietis.

J. Tauty Komisija Bijo 
“Atoslūgio” Amerikoj

Lake Success,. N. Y. — 
Jungtinių Tautų komisija 
darbiniais - ūkiniais klau
simais pastebėjo, kad Ame
rikoje didėja nedarbas, 
siaurėja fąbrįkinė gamyba 
ir mažėja tūlų pramonės 
dirbinių kainos. -

Atsižvelgiant į pramonės 
“atoslūgį” šioje šalyje, ko
misija pataria visoms ša
lims veikti taip, kad pasto
tų kelią krizei ir suirutei.

Trijų metų Guy Costa, Roxbu
ry, Mass., gali gražiai ir leng
vai numesti sviedinį 40 iki 50 

pėdų ir pataikyti į cielių.

New Haven, Conn.
Pas mus kalbėjo dr. J. J. 

Kaškįaučius sveikatos klausi
me. Jis gerai išdėstė, kaip 
užlaikyti sveikatą, davė daug 
gerų patarimų. Daugelis »ir 
dabar jam dėkavoja, nors 
prakalbos jau atsibuvo apie 
mėnesis laiko atgal.

Vietos komercinė spauda 
pranešė, kad profesorius John 
Maršalka bus prašalintas iš 
Yale Universiteto. Mat, jis 
rėmė Wallace ir Progresyvių 
Partiją, o dabar yra Europoj, 
kur dalyvauja Taikos Konfe
rencijoj.

Nekantriai laukiame gegu
žės 8 dienos, kurioj pas mus 
Vilijos Choras iš Waterbury 
suvaidins gražų veikalą “Pra
eities šešėlis.” Laukiame sve
čių, nes jie visada gerai- su
vaidina. J. S. K.

Chicago, III.

General Electric Co. su pa
baiga šio mėnesio sakė atleis, 
1,200 darbininkų savo įmonė-' 
j e Erie, Pa.

Philco Corp, savo šaldytu
vų išdirbinio įmonėje Phila
delphia, Pa., paleido 600. O 
Westinghouse Electric Corp, 
sumažino savo darbininkų 
skaičių nuo sausio 1 d. 2,550.

Fort Pitt Bridge Works, 
Connonsburgh, Pa., paleido 
naktinę atmainą virš 250 dar
bininkų. ,V.

Milwaukee, Wis.
Laimėjo 10-15 Centų į 
Valandą Algų Pakėlimą

Fur & Leather Workers 
unijos lokalo 47 biznio agen
tas John Churka neseniai prat 
nešė, kad Abel &. Bach odo.v 
darbininkai laimėjo po 10 ir 
po 15 centų daugiau mokes- 
ties į valandą. Atnaujinant 
kontraktą su kompanija /die
niniai laimėjo po 15 cehtųi 
valandą, dirbanti ant šmoJųS 
(piece work) po 10 centų'J 
valandą.

šis naujas algų pakėlimo 
laimėjimas šio lokalo nariam 
pakels algas iki virš $1.50 į 
valandą. Buvo ir kitų laimč- 
j imu.

Nariai, išgirdę agento rapor
tą savo susirinkime, priėmė su 
dideliu pagyrimu. Mat, .įį 
unija, galima sakyti, yra vie
na iš kovingiausių unijų ir jos 
vadai teisingai veda darbiniu 
)<ų reikalus.

Tos pačios unijos lokalas 
204-tas taipgi laimėjo 10 cen
tų į valandą daugiau mokes- 
ties Greiss-Pfleger Tanning 
Co. (Waukegan, 111.) darbi
ninkam. To lokalo nariai 
gauna iki trijų savaičių apmo
kamas atostogas, šešias apmo
kamas šventes ir $40 kalėdi
nio bonus. Dar—kas.

J‘Pone, atėjo hipnptįstąs—jis sąkosį gąįįs įkišti visas, 
\ jūsų su darbininkais problemas!”

IŠ LLD 104-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Balandžio 18 d. įvyko mū
sų kuopos susirinkimas, nors 
nebuvo skaitlingas, bet svar
bus tarimais. Skaityta laiš
kas iš Kanados Lietuvių Naci- 
onalio komiteto, kuris prisiun
tė knygučių — “Ar Taika Yra 
Galima” dėl platinimo.

Laiškas iš Centro, kad kuo
pa sukeltų kiek pinigų dėl 
knygų leidimo. D. Rimkus 
aukavo dolerį tam reikalui. Iš 
iždo tam tikslui mėnuo atgal 

■ buvo skirta $5.00.
Kuopa išrinko delegatą į 

“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą ir iš iždo paskyrė $5.00 
pasveikinimui. Mūsų kuopą 
atstovaus suvažiavime d. Gu- 
zevičienė.

Po uždarymo susirinkimo 
buvo pakviestas LLD apskri
ties sekretorius d. St. Vėšys 
pakalbėti. Jis pasakė pra
kalbą, aiškiai nušviesdamas 
dabartinį momentą, t. y. šių 
dienų esamą padėtį. Apgai
lestavo, kad naujų narių va
jus neina taip, kaip turėtų 
eiti. Ragino sparčiau veikti 
gavimui naujų narių.

Draugas Vėšys sakė, kada 
šiuom laiku reakcija kelia 
gsfivąR šėlsta, kovingus darbi
ninkų vadus persekioja ir ren
giasi prie naujo, trečio karo, 
literatūra lošia svarbią rolę. 
Jis perbėgo atominio karo pa
vojų. Ragino visus veikti, 
kad išvengus karo, kas reikš
tų pražūtį visai žmonijai.

Nariai nepamirškite, kad 
kuopa pirmą pikniką rengia 
gegužes 15 d., Dan Smith 
daržų. Visų narių pareiga 
t'epgtis dalyvauta ir kaimynus 
užkviesti į mūsų kuppos pik
niką.

Pifot. rašt. A. Brazis.
★ ★ ★

ATLEIDINĖJIMAI Iš. DARBŲ 
PLEČIASI

Borg-Warner Corp, prane
ša, kad jos Ingerspll Utilities 
Unit Division sulaikys opera
cijas su pabaiga birželio mėn, 
Įmonė randasi Evansville, Ind.

DIENRAŠČIO1 
LAISVES *

SUKAKTIS
Iš visur girdėtis bruzdė

jimas savo dienraščio 30 
metų sukakties atžymeji- 
mui. Parengimai jau su
ruošti šiose vietose:

Baltimore, Md.
4

Piknikas sų dąiųų, pro
gramą ir prakalbomis įvyks 
geg. - Mlay 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.

t

Bostono 
Apylinke

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

SOB
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.

TOS ’
Prašome pranešti Lais

ves administracijai, kur 
daugiau įvyksta tokių pa
rengimų.

t
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AIDO CHORAS
Stato scenoje STASIO ŠIMKAUS 2-jij veiksmui operetę

“ČIGONAI”
Sekmadienį, Gegužės (Ma^į % 1949

Pradžia 4-tą valandą

Aido Choras po vad. Jurgio Kazakevičiaus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Po vaidinimo šokiai prie Jurgio Kazakevičiaus Orkestras
įžanga $1.25. Vien tik šokiam 75c (Taksai įskaityti)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

; Tel. ST. 2-8342
-f. -9- -9- -fc -V- -f- -9- .yr -t- -fL ■>- -t- -r-Tr TrV*" W’l’W -X® T

MATTHEW L 
BUYUS 

. (BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefifliuokite:
SHorcioad 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 11OME$ Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
. INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tclefonuokite dieną ar naktį v

EVergreen 7-4774 ♦

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Bridgeport, Conn.
Visas Bridgeportas ir apy

linkės dramos mylėtojai ren
giasi prie šaunaus, parengimo, 
kurį ruošia LDS ir LLD vie
tinės kuopos.

Smarkūs ir pasišventę akto
riai suvaidins 3 aktų dramą 
“žmonės,” kurią yra parašęs 
Bronius Va rgšas-La u c e v i č i u s. 
Tai atsibus šeštadienį, balan
džio April 30 d., š. m., Lietu
vių salėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeporte. Pradžia 7 :30 v. 
vakare, “s^harp.”

Aktoriai, kurie vaidins:
Vargulis — A. Morozas. 

Ona, jo duktė A. Gečienė.Pe
tras — P. Baranauskas. Tu- 
bauskis -r— V. Rajeckas. Bo
rodko — J. Butnoris. Petro IT 
—A. Raguskas, Mateušas — 
K.Bendoraitis. ' Kaimynas — 
A. Raguskas.

Veikalas persta to * prastų 
žmonių vargus ir turtuolių 
žiaurumus Lietuvoj'.

Jeigu kas* paklaustų, kada 
pirmą kaitą buvo suvaidintas 
lietuviškas veikalas Ameri
koj' ?

Kas gi gali žinoti? Todėl, 
šiame parengime bus atžymė
ta 60 metų nuo pirmo lietu
vių kalboj suvaidinto veikalo. 
Bus paaiškinta - supažindinta 
atsi lankiusieji su pirmo‘vaidi
nimo Amerikoj lietuvių kal
boj sąlygom, tikslu, ir tt.

Bronius Vargšas taipgi už
sitarnauja pagarbos, kuris pa
rašė daug dramų ir kitokių 
raštų lietuviams. Jis sukūrė 
sau didelį paminklą savo raš
tais. Todėl ii; jo mirties 33 
metų sukaktį atžymėsime, 
kiek aplinkybės leis. Daug 
nustotų tie, kurie dėl mažos 
priežasties pasiliktų nedaly
vavę. Turime gerą orkestrą, 
kuri linksmins šokikus po vai
dinimo.

'k

LDS jaunuolių “Skylarks 
Club” ruošiasi prie šaunių šo
kių, kurie ate.ibus gegužes 

(May) 7 d., š. m., Lietuvių 
salėj, 407 Lafayette St. Tai 
bus “Daisy Mae - Lil’l A- 
ner Dance.” Turės Wickums 
smarkią orkestrą šokiams. 
Bus duodama prie durų prai- 
zai. Pradžia 7:30 vakare.

LDS jaunuoliai užsitarnauja 
mūsų visų paramos ,nes toks 
švarus ir didelis “bunčius” 
gražių jaunų žmonių tinkamai 
progresuoja LDS reikalais. 
Kitų kolonijų lietuviai jaunuo
liai turėtų imti pavyzdį 
bridgeportiečių, suorganizuoti 
savo kolonijoj veikiantį LDS 
kliubą. Ne pro šalį būtų da
lyvauti' šiame parengime vi
siems vietiniams ir apielinkės 
augusiems ir jauniems.

t LDS Narys.

“40,50,60 m. Senas”?
—Klajoji, Žmogau

Pamirškite savo amžiui Tūkstančiai yra 
naivūs po 70 m. Pabandykite ’’gaivinimą*’ 
su Ostrcx. Turi tonika dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, kų daugelis vyrų ir mo
terų vadina ''senumu.” Pabandykite Ostrcx 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šiandien7 pat. Naujas “susipažin
kite” size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

CHARLES J. ROMAN

& pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Ketvirt., BaL 28, 1949

Gardner, Mass.
Mire Zanė Šlegeriene

Balandžio 16 dieną mirė
Žane šlegeriene. Palaidota 
balandžio 20 d., gražiose
Green kapinėse, kur Šlegeriai 
turi nuosavą žemės “liotą.”

Velionė paliko nuliūdime 
savo vyrą—Krisį, sūnų — Pe
tra dukra—Wanda ir keturis 
anūkus. Dukra gyvena Syra
cuse, N. Y.

Velionė gimus ir augus Lie
tuvoj. Paėjo iš Papilės para
pijos, Dukurnių kaimo, Biržų 
apskrities. Ji buvo Jono ir 
Banes Aukštikalnis dukra.
Atvyko i Ameriką 1913 me
tais ir veik visą laiką gyveno
G a rd neryje.

Šlogerių šeima per daugelį 
metų yra dienraščio Laisvės 
skaitytojai ir laisvų įsitikini
mų žmonės. Jų dukra Wanda 
pirm karo dalyvavo< -Laisvės 
Chore, šlegerių šeima visada 
paremia darbininkišką, demo
kratinį judėjimą aukomis pa
gal s,avo išgalę. Taip ir šį 
kartą Krisis ir jo dukra užė
jo pas mus, rado rašant šią 
korespondenciją ir 
dienraščio Laisvės 
$2.

paaukavo
reikalams

Lai būna šlegerienei lengva 
žemelė, o jos vyrui, sūnui, du
krai ir giminėms reiškiu gi
lią užuojautą.

Gardneriete.

Springfield, III.
Broyles Komisija Nutraukė.

Mokyklą Tyrinėjimą
Dies komiteto ekspertas ieš

ko,jime, J. B. Matthews, kuris 
čia yra patarėju Broyles ko
misijai, tyrinėjančiai subver- 
-syvę veiklą Chicagos Univer
sitete ir Roosevelto Kolegijo
je, po išklausinėjimo tom 
abiem aukštom mokslo Įstai
gom davė “sveikatos paliudi
jimą,” kad jos nėra užsikrė
tę “raudona liga.”

“Niekas negali sakyti arba 
primesti, kad Roosevelt Ko
legija arba Chicagos Univer
sitetas būtu komunizmui 'veis
ti vietovė. Aš niekados nesu 
to girdėjęs; gal kartais iš po
ros asmenų, ne daugiau,” sakė 
šnipas Matthews.
Kodėl Raganiai 
Taip Suminkštėjo ?

’Dabai' kyla klausimas, ko
dėl Broyles komisija su “eks
pertu” J. B. Matthews taip 
suminkštėjo? Juk toji Broyles 
komisija tas dvi mokslo įstai
gas buvo apšaukusi subversy- 
vei veiklai veistis vieta, suda
rančia pavojų “Amerikos de
mokratinei tvarkai,” rėkė 
Broyles - Libonati, kai iš šių 
dviejų įstaigų apie 400 moki
nių kovo 1-mą • protestavo 
prieš Broyles bilius Spring- 
fielde. ♦

Atsakymas aiškus: Illinoiso

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

Newark 4, N. J. 
HUmbolc^ 2-7964

Laidotuvių 
Direktorius

I
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.

'fc'W ....
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110 

piliečių masinis protestas pri
vertė reakcininkų raganių ir 
konspiratorių. gengę pasi
traukti į savo tamsius konspi- 
ratyviškus urvus šiuo kartu.

Kitas žymus faktorius, tai 
liudytojai, viršininkai, galvos 
ir studentai tų įstaigų pasakė 
konspiratoriams tiesiai į akis, 
kad toji komisija yra pati 
subversyvė, o ne Chicagos U- 
niversitetas ir Roosevelto Ko
legija ir jos mokiniai.

Dr. Thomson pasakė tiesiai 
Mr. Matthews, kad jis skaito 
sau už garbę prigulėti tose

g:

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ 

32 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti:

Brooklyn 6, N. Y.

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI-
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į 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 reikaljnga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.*

Laisves 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.

ra

ra

427 Lorimer St
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
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.

a
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- 

: dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergfeen 7-6238 

organizacijose, kurios kovoja 
už . skriaudžiamuosius ne
grus pietinėse valstijose; kad 
kiekvieną gynėją demokrati
nių ir civilių teisių Pietuose 
vadina subversyviu.

Thomson drėbė Matthews 
veidan ir liepė pasakyti, kad 
yra kitaip.

Štai ką reiškia masių pro
testai ir ko labiausia bijosi 
konspiratoriai prieš demokra
tiją. Chicagos Universitetas 
ir Roosevelto Kolegija paro
dė, kaip reikia kovoti su ra
ganiais. Studentas.

c

K

(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
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Taikos Draugams

Jeigu jums 
taiką, atlikite 
dien, dabar:

Kvieskite 
draugą, 

jai darbą šiau

kiekviena savo 
€ 

pažįstamą, kaimyną

mosioft Gegužės parade, kuris 
yra lojalumo taikai paradu;

Paimkite paskleisti lapelių, 
kuriu keli šimtai dar randasi 
Laisvės spaustuvėje, kur juos 
spausdinome.

Brooklyn© Lietuvių
Komitetas Gegužės

• Pirmajai Atžymėti.

Iš Rochesterio Viešnia 
Bandys Suspėti j 
Gegužinės Paradą

šeštad ie-
5 vai. po 

suspėsiu 
Pirmosios

labai nore-

Leokadija Bekešienė mums 
rašo:

— Atvažiuosiu šį 
ni, balandžio 30-tą, 
pietų. Gal ir aš 
dalyvauti su jumis 
Gegužės parade, 
čiau su visais pasidalinti tais 
maloniais Įspūdžiais.

—Esu išrinkta ALP dole- ) 
gate į Amerikos Moterų Kon
greso konvenciją, taipgi at
stovausiu ir mūsų moterų LLD 
110-tą kuopą, tai turėsiu pa
būti Brooklyne virš savaitę 
laiko ir pasimatyti .su visais 
maloniais draugais.

vi-

va-

Linkėtina draugei il
siems suspėti į paradą, 
čiau daleistina, kad 5-tą 
landą jau būsime išmaršavę 
nuo 37th St. Gal tebelauk
tume maršavimo tik tuo atve
ju, jeigu maršuotojų susirink
tų bent kita tiek, negu gegu
žinės komitetas numato.

Visiems pavėlavusiems mus 
rasti ant 37-tos, patartina ant ■ 
8th Avė. ir 34th St. kampo 
pasiimti subway lokalinį trau
kinį (downtown) ir pravažia- 
vus porą stočių bandyti pasi- • 
gauti matuojančius. Prižiū-j 
pintieji paradą komiteto nariai 
pasakys, ar lietuviai dar at
matuos, ar jau praėjo. Pri
žiūrėtojai turės su savimi ei
senos sąrašus.

Lietuviai maršuos tarp ju
goslavų ir armėnų. šiemet 
lietuviai nebus paskutiniai pa
rade, po lietuvių dar maišuos 
desėtkai didelių unijų, artis
tai.‘ir kiti.

Ryt dienos Laisvėje matysi
te sutrauką matuojančių or
ganizacijų.

Bravamės Atleido 
Ofisų Darbininkus

Alaus 
streiku 
firmos 
veikti 
Dvi iš

išvežiotojams savo 
uždarius bravarnes, 

atleido neturinčius ką 
raštinių darbininkus, 

tų firmų, Liebmann ir
.Schaefer, tačiau, mokės raš
tinių darbininkams algą ir už 
nedirbtą laiką.

LMS III Apskr. Surengta

, LIETUVIU
DAILĖS PARODA

LIBERTY* AUDITORIJOJ
110th St. ir Atlantic Avė.

Richmond Hill

Tęsis iki Gegužės 15-tos d.

Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais— 

7:30 iki 10 vakare 
' Šeštadieniais—

6 iki 11 vakare 
Sekmadieniais— 

z 3 p. p. iki 10 vak.

Pirmadieniais, antradieniais 
uždara 

Įžanga nemokama

Lietuviai Gegužines Parade| Moterims Prašymas 
Maršuosime Iškilmingai

Pi ūmosios 
kaip rodo 
bus skait-

Lietuvių būrys 
Gegužės parade, 
pasiruošimas jam, 
tingesnis ir įspūdingesnis už 
buvusius. O lietuviai darbo 
žmonės, turį ilgų metų paty
rimą ir darbininkiškas tradi
cijas, visuomet gerai pasirody
davo.

Vyriausiu akstinu, kuris 
traukia lietuvius geriausia pa
sireikšti parade, yra ©balsis 
už taiką — už savo ii’ kai- 
myno-draugo sūnaus gyvybę.

Kitu svarbiuoju akstinu yra 
reikalavimas panaikinti dar
bininkus dirbtuvėse vergianti 
Taft-Hartley aktą, gavimas 
daugiau darbo, užtikrinimas 
jo ateičiai, padidinimas ir 
prailginimas nedarbo apdrau
dos.

Mūsų žmonėms praktika pa
rodė, kad kaip jie bandytų 
prisitaikyti prie fabrikantų ir 
bankierių interesų, kaip jie 
nuolankaus, bosas neapsieis 
be jų, jeigu jis tebegauna iš 
jų pelno. Taip pat bosas ne
laikys jų darbe nei vienos va
landos ilgiau, jeigu jų dar
bas paliaus nešęs bosui pel-
ri o.

Merginos Tautiniuose . 
Rūbuose

‘ Gražu, kad mes turėsime 
grupę gražių merginų - mote
rį] tautiniuose rūbuose, susi
dariusią vadovybėje LKM

Tie Klajokliai Čigonai Nuoširdi Padėka
(Ištrauka iš operetės 

“čigonai”)
“Laisvi kaip paukšteliai

po miškus, 
Greiti kaip zuikeliai

po laukus;
Narsūs kaip ereliai 

kalnuose,
Meilūs kaip svajonė

sapnuose . . . 
Tai čigonėliai,

tai raitelėliai, 
Giružių tai gyventojėliai; 
Ar tai kelionėj,

ar po gireles, 
Linksmai dainuoja

sau daineles . . • ’

• Pranas Yakštys

Tą laisvą, kaip paukščių, 
čigonų gyvenimą jums atvaiz- 

Į duos scenoje Brooklyno Aido 
Į Choras. Operetė “čigonai” 
: bus suvaidinta Liberty Audi- 
: torium salėje, gegužės (May)- 
j 8 d., 4 vai. po piet.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
Jurgio Kazakevičiaus 
tros. Pradžia 7 vai.

Prašome atsilankyti 
■ draugus paraginti.

orkes-

ir savo
H. F.

PARDAVIMAI

i
i

TURIME GREIT PARDUOTI
Parsiduoda fotografijos Studija 

sykiu namas, su 5 kambariais 
maudyne ir visais kitais moderniniais 

įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos stu 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiai 
informacijų, prašome kreiptis pas:

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

grupės. Visos turinčiosios tau
tinius rūbus prašomos ateiti 
.jais pasi puošusios, maršuoti 
sykiu su LKM grupe.

Mažieji maršuotojai galės 
pailsinti kojas ir gerai ma
tyti paradą važiuodami deko
ruotu, atdaru sunkvežimiu. 
Atsikvieskite mažiukus vai
kus ir anūkus. Dideliame 
sunkvežimyje yra vietos ke
lioms dešimtims vaikų ir jau
nukų. Jie bus prižiūrėti, 
vaišinti sode ir lengvais 
kandžiais jiems praalkus 
i.,.-,. * -

pa- 
ii ž-

Maršuosime su Muzika 
ir Dainomis

Dainoriams šį kartą bus 
proga įspūdingai padainuoti. 
O tai dėka jaunam Al Mer
kiui, kuris atvyks .su garsia
kalbiu, rinkiniu dainų ir muzi
kos. Bus daug lengviau dai
nuoti per garsiakalbį padavus 
toną ir girdint iš ten melodiją 
ir žodžius.

kaip 
m aršu ot i

jau
30

1
9th

Netenka ir aiškinti, 
daug lengviau yra 
su muzika.

Paradas įvyks 
balandžio 

susirinksim 
St., tarp-

si 
d. Lietu

vai.,
dieni 
vi a i 
37th 
Avės., New Yorke.

Dekoruotas sunkvežimis su 
vaikais išvažiuos nuo Lais
vės salės, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Sfs.

LMS Hl-čiosios Apskrities 
ruoštas spektaklis 
Gyvenimų žaizdų” 
mas)/ paminėjimui 
sukalcHos/iuo pirmo 
veikalo suvaidinimo 

(“Mūsų 
pastaty- 

60 metų

Ameriko-

Publikos buvo 
mūsų pastangas ne
gražiai įvertino, 0 
dėl to, kad veika- 
graži, lengva su- 

ji pavaizduoja mū- 
vie-

kuriuos nepagci- 
reiškinius i

labai gerai, 
daug ir ji 
paprastai 
ji vertino 
1 as-dram a 
prasti ir
sų gyvenimą, iškeldama 
šumon ka>i 
dalijamus reiškinius ir juos 
nuneigdama . Veikalas buvo 
suvaidintas labai gražiai, kul
tūriškai, artistiškai. Tai pri
pažino kiekvienas stebėtojas, 
su kuriuo teko kalbėtis.

Už suvaidinimą kreditas 
priklauso veikalo aktoriams ir 
jo režisieriui. Visi jie įdėjo 
daug darbo, daug energijos 
šiam tikslui pasiekti. Ilgai 
Brooklyno visuomenė jų šį 
triūsą atsimins ir įvertins.

Be aktorių ir rengimo ko
misijos, teko dirbti ir eilei ki
tų žmonių pačiame vakare. 
Nuoširdžiai talkavo: V. Čepu
lis, M. Liepa, N. Pakalniškis, 
V. Bunkus, A. Balčiūnas, G. 
Varrisonas, M. Stakovas, P. 
Babarskas, Titenis, Reinhard- 
tas, V. Karlonas, P. Grabaus
kas, ir kiti. /

LMS 111-čiosios apskrities 
vardu tariu nuoširdžią padė
ką kiekvienam, kuo norg pri
sidėjusiam prie padarymo šio 
istorinio vakaro pasekmingu 
ir įspūdingu.

Eva T. Mizarienė,
Rengimo Komiteto Narė.

Stanley Shidlauskas (Slus- 
kins),. gyvenęs 2509 — 4 3rd 
Ave., Long Island City, N. Y., 
58 m. amžiaus, mirė balan
džio 25 d., City Hospital, 
Welfare Island. Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks balandžio 
29 d., šv. Jono kapinėse. Ve
lionis. paliko liūdesyj žmoną 
Teklę. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi direktorius Garšva.

Amerikos Moterų Kongresas 
prašo visas dabar, tuojau, 
smarkiai pasidarbuoti su peti
cijomis už ta&ą ir jas grą
žinti nelaukiant kongreso 
konvencijos, nes nori jas per
žiūrėti, sutvarkyti. O ant jų 
gautos aukos taipgi yra rei
kalingos.

Kongresistės nuo šiol iki 
konvencijos, įvyksiančios ge
gužės 6-8 dienomis, pasista
čiusios stalus gatvėse renka 
parašus.

Konvencijoje išrinkta dele- 
gci.ja neš peticijas į Jungti
nes Tautas. Tad visas petici
jas sunešus į konvenciją vie
nu kartu nespėtų sutvarkyti.

Jaunas Vyriškis 
Rastas Išbuvęs 
Slėptuvėje 10 Metu

Motinos brangus sekretas— 
norėtas iš/augoti nuo karo ir 
mirties jaunas sūnus — tapo 
atrastas išbuvusiu mažame 
kambarėlyje apie 10 metų.

Sekretas išsiryškino, kuomet 
susirgo jo motina Mrs. Paul 
Makushak, gyvenanti 102-A 
Nassau Ave., Brooklyno sekci
joje vadinamoje Greenpoint. 
Ją niivežus ligoninėn, jos 
ras. kuris tame pat name 
ri kriaučiaus šaputę, bet 
žmona negyveno nuo 1913 
ryžosi įeiti į jos butą, kuriu, 
sako jisai, žmona jo neileisda- 
vo. Butan iis Įėjo su polici
ja, o toji atidarė mažą, veik 
atskira siena užbudavotą kam
bariuku, kuriame atrado barz
dotą, bet gerai ir švariai gy
venantį ių sūnų Paul, turin
ti nukankamai maisto, knygų, 
baltiniu, radiją.

tu
su 

n'..,

jo
policijai pasakojo, 

žmona jam sakiusi, 
jog sūnus išvažiavo Kanadoii.

Šis įvykis — gyvas navyz- 
dis, kaip žmonės “nori” ka
ro. Jis pasako daugiau ne- 
p:u kalnai milionierių ir karui 
fabrikantu spaudos. Netenka 
aiškinti, koks turėio būti sun
kus tai motinai būvis uždirb
ti sau ir sūnui duona ir kęsti 
nuolatini rūpesti, kad vis vie
na kada nors jos sūnų gali 
atrasti, nuo jos atimti.,.

širdingas, bet klaidingas jos 
kelias, kaip matome, jos pro
blemos neišrišo. Tai i del to 
susipratusios moterys pasiren
ka kitą kelią, jos organizuo
tai veikia už taiką, kad karų 
daugiau nebūtų. , Įvyksianti 
gegužės 6-8 Amerikos (Moterų 
Kongreso konvencija taiką tu
rės vyriausiu punktu savo die- 
notvarkyje. . T—a.
__ i_________________________

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Peter Kapiskas

Kandidate j Kongresą 
Sakė, Kad Oponentai
Pritaria Karui

Daktarė Annette T. Rubin
stein, 'Amerikos Darbo Parti
jos kandidatė i kongresmanus 
iš Manhattan© 20-jo kongresi
nio distrikto, kaltino tris jai 
priešiškus kandidatus stojime 
už karą.

Dar jauna amžiumi, bet il
gametė darbuotoja už progre
są ir taiką, dr. Rubinstein bu
vo viena iš keturių kalbėtojų- 
kandidatu Central Park West 
Ąssociacijos suruoštame kan
didatams forume.

Dr. Rubinstein savo kaltini
mą oponentams pamatavo 
tuomi, kad jie visi remia At
lanto Paktą. O tas paktas, 
pareiškė jinai, yra “karo pe- 
rekšlis” ir “braižinys kelio 
karau.”

1 Trumano užrubežiams poli
tiką (Trumano doktrina) są
ryšyje su Atlanto Paktu yra 
tokia pat, kokia ji buvo Ki
nijai, sakė kalbėtoja. Einant 
Atlanto Paktu pažadama mū
sų šalies parama režimams to
kiems, “kokiu suktu ir nepo
puliariu buvo Kinijos valdžia. 
Atlanto Paktas,” sakė kalbė
toja, “reiškia, kad Jungtinės 
Valstijos ir toliau eikvos pi
nigus — ir gyvybes.”

Kiti tame susirinkime kal
bėjo demokratų - tam m an ie
čių kandidatas teisėjas Ben
jamin Shalleck, republikonų 
William H. McIntyre, nelibe- 
rališkų liberalų Franklin D. 
Roosevelt, Jr.

Amerikos 
I 

kandidatė,
kviesta tiktai dviemis sumeti
mais: kad sutrauktų publiką 
ir kad reakcininkai galėtų iš 
to gauti nova bešališkumo-li- 
beralizmo kaukę, kuria galėtų 
dangstytis iki specialių rinki
mų, tame distrikto įvyksiančių 
gog'užės 17-tą. Darbiečių kan
didatės balsą sustabdė išssi- 
baigus iš anksto susitartam 
kalbos laikui, penkioms minu
tėms. O kiti kalbėjo, kiek kas 
norėjo —• Shalleck kalbėjo 
per 20 minučių, o Rooseveltas 
net 40 minučių. Jis atakavo 
Tarybų Sąjungą ir gyrė Tru
mano doktriną. T—a.

Darbo Partijos 
matomai, buvo

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer /Street 

Laisvės Name < 
' Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos iy virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir, pieninių, valgių 
gražus pasirinkimas.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Sėkmingoje LMS Pramogoje 
Pasveikino Vilnį, Mokyklą %

• x ■■■■............. .. , „ , ■■■-—

Lietuvių Meno Sąjungos Mrs. Sadauskas, Mrs. N. Ya- 
Trečiosios Apskrities suruoš- sinskas. Smulkesnėmis—$2.85.
tame pastatyme scenoje R.. 
Mizaros parašytos dramos 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos” 
balandžio 24-tą, Liberty Audi
torijoje, nebuvo tenkintasi 
vien pasižiūrėti veikalo ir pa
skui pabaliavoti. Tarp aktų 
buvo dalyviams priminti svar
būs lietuvių liaudies spaudos 
uždaviniai ir savišvietos rei
kalai.

Vienoje pertraukų buvo 
pravesta tiems reikalams rin
kliava, kurių paramai šios su
eigos \dalyviai suteikė $124.- 
26. Rengėjai juos paskyrė 
pusiau: vieną dalį pasveikin
ti Chicagoje einantį dienraštį 
Vilnį gegužės 8-tą įvyksiančio 
suvažiavimo proga, o su Itita 
dalimi paremti apskrities’vėl 
ruošiamą mend srityje vado
vybei lavinti mokyklą vasari
nių atostogų laikotarpiu.

Tiems tikslams prisidėjo:
Per Stanley Barzdelis ir 

Amelia Burbą:
Bėčienė $5.
Po $1 : Levanai, Kreivėnie

nė, P. Petrauskas, C. Kairys, 
F. J. Repšys. Smulkesnėmis 
—$1.75.

Per Helen Feiferienę ir 
Verą Bunkienę

P. Bėčis $2.
Po $1: J. Zajankauskas, 

M. Bovinienė, K. Sukackienė, 
A., Daugėlienė, K. Benderis, 
J. čepinskas, K. Joneliūnas, 
J. Banaitis. Smulkesnėmis— 
$2.

Per Mildred Stensler ir 
Joe Dagis

Dr. Petriką $5.
Po $1: J. Sutkus, A. Pross, 

Julius Kalvaitis, Jonas Urbo
nas, A. Jasulaitis, Mr. &

TONY’S
UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'll TOD’Q RAR 411 grand street/A H “ DAU BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖJ - VYNAI - ALUS

. TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

r Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96121

51

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)- Ketyirt., Bal. 28, 1949

Per Mary Dobinis ir 
Marion Mitkus 

Worcestericte $1.50.
Po $1 : A. Globičius, T. 

Repšys, A. Briedis, J. Alek- 
saitis, C. Dzevečka, Mrs. Lin
kus, V. Btin\us, Šimanauskas, 
Ig. Bėčis, Thompsonai, šukai- 
tienė, Mike Lingas, Adele 
Rudis, M. Panelis. Miškeliū- 
nas 50 c. Smulkesnėmis — 
$3.30.

Per Adele Grannas ir 
Harry Mitkus

F. Varaška $2.
Po $1 : Zurnis, F. Kazokie- 

nė, S. Kazokytė, A. Fertikie- 
nė, P. Višniauskas, Klaston, 
J. Thomas, A. Motuzą, Kal
vaitis, G. Sokaitis, E. Skučas, 
B. ViKlis, Joseph,* Robertas 
Feiferis, T. Lisajus. Smulkes
nėmis $5.21.

Per Anelę Ventą ir 
' Anne Yakstis

Dr. Kaškiaučius $20.
Po $2: Ignas Urbonas, W. 

Brazauskas, B. ir O. Dienius.
Po $1 : Bertasius, A. Be

pirštis. J. Vitkūnas, S. Prūso
kas, S. Radusis, Kazels, Ki
sielius, Z. Gailiūnas, K. Milen- 
kevičius, V. ir O. Žilinskai, 
Venskūnai, Baltrušaitis. Smul
kesnėmis — $5.90.

Pramogos rengėjai dėkingi 
visiems’prisidėjusiems išlaiky
mui tų svarbių Įstaigų, taip
gi kooperavusiems atvykimu. 
Apie vaidybą ir veikalą bus 
rašoma atskirai. K.

Joseph Garszva Ii
Undertaker & Embalmer ::

Manager

JOHN A. PAULEY ■■
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770




