
Smarkiai pasivėluota.
Pabėgo paskutinis.
Nebereikės eiti peklon.
Pagerbs Petrą Cvirką.
Gražus obalsis.
Tik iš vardo . . .
Be didelio triukšmo.

Rašo A. BIMBA

Philadelphijoje įvykęs Ka
talikiško švietimo bei Auklėji
mo Draugijos seimas nutarė 
“įvesdinti religiją į kasdieninį 
žmonių gyvenimą.“

Bet ar nebus smarkiai pasi
vėluota? Jeigu per beveik du 
tūkstančiu metų buvo dirbta 
ir nieko nepešta, tai kur už
tikrinimas, kad dabar bus kas 
nors pasiekta?

Šiandien žmonių gyvenimui 
reikia daugiau mokslo ir ap
sviltos, o ne prietarų.

K a n a d os kardeli n i a i 
ševikai labai džiaugėsi 
talkon pasigavę Prof. Dr. A. 
Šapoką, patį riebiausi Kana
dos lietuvių klerikalini kiškį. 
Jie sakė: Žiūrėkite, ką mes 
turime! •

Bet dabar sužinome, kad 
Šapokas nuo jų paspruko. Jis 
viešai pareiškė, kad jis pas 
kardelietiškus bedievius buvo 
per klaidą patekęs. Už tai 
prašo savo brolius jam dova
noti. Nuo dabar jis dirbsiąs 
tik su klerikaline 
Lietuvių Sąjunga.

men-
sa u

Kanados

kataliku 
dangaus

Per ilgus amžius 
bažnyčia skelbė, kad 
karalystėn patekti galima tik
tai per katalikų bažnyčią. Ki
to kelio ton amžinon laimėn 
nesą ir negalį būti.'

Bet ypač Amerikoje šis 
“mokslas“ pasirodė ne tik vi
siškai kvailas, bet ir neprak
tiškas. Iš apie 140 milijonų 
gyventojų katalikų vienos žmo
nių tėra apie 26 milijonai. Ar 
tai reiškia, kad visi kiti 
milijonų be jokios vilties 
kraustytis peklon?

114 
turi

Čia jau aišku, kad tokiu 
mokslu gali džiaugtis tik pra
garo direktorius. Todėl po 
daugelio metų gilaus apdūmo
jimo, Amerikos katalikų baž
nyčios riebiosios galvos nuta- j 
rė padaryti nusileidimą: Jos 
nutarė, patvarkė ir įsakė vi
siems kunigams nebegąsdinti 
žmonių, kad tik vienas kelias 
tėra į dangų, atseit, per ka
talikų bažnyčią. Galima, esą, 
ten patekti ir iš už katalikų 
bažnyčios sienų.

Man labai gaila Fortunato 
Bagočiaus. Jis prie bažny
čios sugrįžo pei’ greitai. Jei
gu iki šiol būtų palaukęs, 
bai gražiai būtų galėjęs su 
sagalinčiuoju pasimatyti ir 
kun. Balkūno patepimo.

la- 
vi- 
be

Iš Lietuvos praneša, kad 
žymiojo lietuvių tautos rašy
tojo Petro Cvirkos pagerbi
mui jo name yra steigiamas 
memorialinis muziejus. Mu
ziejaus vedėju paskirtas bu
vę« amerikietis K. Vairas- 
Račkauskas.

★ ★ ★ ’
Kai pas mus Amerikoje tiek 

daug visokios propagandos 
vedama prieš Tarybų Sąjun
gą ir jos žmones, ypatingai 
rusus, džiugu išgirsti, jog tas 
neišmuša tų žmonių iš teisin
go, išmintingo kelio. Skaitome 
pranešimą, kad Tarybų Są
jungoje šiemet Gegužinės 
šventės vienas svarbiausių šū
kių bus: Lai gyvuoja draugiš
kumas tarpe Tarybų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijos ir An
glijos žmonių!

Ira tikėkime, jog draugiš
kumas paims viršų, turės pa
imti viršų, — jei ne šiandien, 
tai rytoj, arba poryt.

Žmonės karo nenori, žmo
nėms karai dasiėdė. žmonės 
visur, tiek Amerikoje, tiek 
Anglijoje, tiek Tarybų Sąjun
goje, ryžtasi taikai ir gyveni- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Kinų Liaudininkai 
Arti Šanghajaus; 
Užėmė 30 Miestų
Apeina Šanghajų iš Vakarų, Pietų ir Šiaurės; Liaudies 
Partizanai Užėmę Upės Krantus prie Šanghajaus

Šanghai, Kinija. — Kinui si su tautininkais už 25 ar
* J ' o —' i | ( M < y

Liaudies Laisvinimo Armh 126 mylių į vakarus ir pie- | no pasaką, būk Rusija e-
tus nuo Šanghajaus, o is 
šiaurinio šono . jie užėmė 
pozicijas tiktai už keleto 
mylių nuo to didmiesčio.

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra, buvo 

i pranešus, jog liaudininkų 
miliono gyventojų j partizanai užvaldė pietinius

• • 1 T T ““ 1 '* 1

ja per savaitę nuo persikė
limo į pietinę Yangtze upės 
pusę atėmė iš tautininkų 
daugiau kaip 30 miestų ir 
miestelių. Tarp tų miestų 
yra Nankingas buvusioji 
tautininkų sostinė, ir Su- 
čov’as :
miestas, 50 mylių į vakarus 
nuo Šanghajaus.

Sučovas, geležinkelių ir 
vieškelių mazgas, buvo va
dinamas “užpakalinėmis 
durimis” į šanghajų, di
džiausią Kinijos miestą ir 
uostą.

Liaudininkai dabar kauja-

Steigia Nuolatines Karinių 
Pratimų Stotis Alaskoj

Washington. — Jungti
nės Valstijos įsteigs nuola
tines pratimų stotis savo 
lakūnams ir kariuomenei 
Big Deltoj, Alaskoj. Žiemos 
laiku toj vietoj šalčiai siekia 
50 laipsnių žemiau 0, vasa
rą gi būna iki 80 laipsnių 
šilumos.

Karo metu Amerika siųs
davo per Big Deltą lėktu
vus į Sovietų Sąjungą.

Anglija Pavaro Bulgarijos 
Atstovybės Sekretorių

London. — Anglija pa
reikalavo, kad Bulgarija at
siimtų Bogomilą Todorovą, 
bulgarų atstovybės sekre
torių Londone. Tai todėl, 
kad Bulgarijos valdžia iš
vijo Denisą Greenhillą, An
glijos atstovybės sekretorių 
Bulgarijoj.

Smarkiai Pąleidinėja 
Darbininkus Waterbury

Waterbury, Conn. — Iki 
šio mėnesio vidurio 8,670 
čionaitinių bedarbių parei
kalavo bedarbiškų pensijų. 
Daugelis kitų dar nepasi
ruošė pensijų prašyti —jie
tikisi, kad gal būsią pa
šaukti atgal darban.’

Bedarbių skaičium z Wa- 
terburys viršija visus kitus 
Connecticut valstijos mies
tus. -

PASITRAUKĖ CECHŲ
ATSTOVYBĖS NARYS

Washington. — Iš Čecho- 
slovakijos ambasados pasi
traukė jos narys gen. Josef 
Schejbal; sako, nesutinkąs 
su komunistine Čechoslo- 
vakijos - valdžia. Schejbal 
prašo Ameriką leist jam čia 
pastoviai apsigyventi, kaip 
politiniam pabėgėliui.

šanghai, Kinija. — Ame
rikiniai radijo korespon
dentai ketvirtadienį prane
šė,, jog kinų Liaudies Armi
ja beveik visai apsupo šan
ghajų.

Whangpoo upės krantus. 
Antrapus tos upės yra pati 
bizniškiausia Š a n ghająus 
dalis.

Tautininkų komandos 
sociated paskui privertė As
sociated Press “pataisyti” 
šį pranešimą, kad jis, girdi, 
klaidingas.

Kiny Tautininkai Žada 
Mirčia Baust už Žinias

Šanghai, Kinija. — čio- 
naitinė tautininkų valdžia 
grasino mirčia baust kores
pondentus, kurie praneš ne- 
cenzuruotaą žinias apie ki
nų Liaudies Armijos laimė
jimus. Grūmojimas nu
kreiptas ypač prieš anglų 
reporterius, kurie praeitą 
savaitę paskelbė tokias ži
nias.

Karinė tautininku _ko-
manda šanghajuj dabar^JČI^VGO VILTIS 
leido šitokį įsakymą:

— Apart žinių, kurias 
paskelbs ši komanda, yra 
uždrausta spausdint kitas 
neteisingas karines žinias.

Vadinasi, komanda prisi
pažįsta, jog skelbia mela
gingas žinias, bet užgina 
skirtingas žinias.

Tmmanas Tiki Gera 
Sovietų Intencija

Washington, bal. 28. — 
Prezidentas Trumanas kal
bėjosi su laikraščių kores
pondentais apie Sovietų pa
siūlymą dėl važiuotės atida
rymo vakariniams talkinin
kams į Berlyną ir dėl ketu
rių didžiųjų t talkininkų 
konferencijos sušaukimo.

Prezidentas sakė, jog jis 
pasitiki geromis to pasiūly
mo intencijomis, bet dar 
lauks, kad Sovietai raštu šį 
pasiūlymą išdėstytų.

Indijos Valdžia Palaikys 
Ryšius su Angly Imperija

London. — Pranešama, 
jog Indijos valdžia sutiko 
palaikyti savo šalį karališ
kos anglų imperijos rėmuo
se, nors ketina perorgani- 
zuot Indiją į respubliką.

Indijos valdžia sako, ne- 
pripažinsianti anglų kara
liaus jokiu Indijos valdovu, 
bet laikysianti karalių 
“ženklu sąjungos” su savi- 
valdinėmis imperijos dali
mis — dominijomis. '

(Tai būtų, anot patarlės, 
“ir vilkas sotus ir avis čie- 
lą.n)
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WALLACE SAKO, SOVIETŲ 
PASIŪLYMAS SUMUŠA
ŠALTOJO KARO MELĄ

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
Wallace viešai pareiškė:

— Rusijos pranešimas su 
pasiūlymu del Berlyno “blo
kados” nuėmimo susprogdi- 

santi tokia dtkakli ir už- 
puolinga valstybė, kad ne
galima esą su ja susitaiky
ti.

Rusai vėl įrodė — kaip ir 
mano apsikeitimas mintimis 
su premjeru Stalinu pernai 
pavasarį parodė, —kad jie 
yra pasiruošę ir pasiryžę 
ramiai spręsti ginčijamus

Anglai-Amerikonai Neleisią Kinų 
Liaudininkų i Formozos Salą

Washington. — Jungtim 
Valstijos ir Anglija per
sergės kinų Liaudies Armi
ją, kad nemėgintų įsiveržti 
į Kinijos salą Formozą ar 
Į anglų koloniją Hong Kon
gą, esantį pietiniai-rytinia- 
me Kinijos kamputyje, kaip 
pranešama iš Washingtono. 
Sako, Formozą ir Hong 
Kongas reikalingi kari
niams anglų A amerikonų 
ryšiams su Kinija, Japonija 
ir Filipinų salomis.

Kinijos tautininkų vadai 
yra perkėlę į Formozą 150 
milionų dolerių aukso ir

- TREČIAS
PASAULINIS KARAS

Šanghai. — Čia buvo at
lėkęs Čiang Kai-šekas, ne
va pasitraukęs Kinijos dik
tatorius. Jis šaukė savo tau
tininkus iš paskutiniųjų ko
voti prieš kinų komunistus. 
Čiangas pranašavo, kad per 
trejetą mėtų tautininkai 
galėsią laimėti.

Amerikiniai korespon
dentai suprato, jog Čiangas 
ragino tautininkus sulaiky
ti Liaudies Armiją iki tre
čio pasaulinio karo pra- 
džios, nes tiktai naujas pa
saulio karas galėtų suteikti 
tautininkams pergalę.

Čiangas gąsdino Jungti
nes Valstijas, kad jeigu

Iš Komunistų Teismo
New York. — Komunistų 

advokatai smerkė iš teismo 
rūmų plaukiančius spaudai 
pareiškimus, kurie garbina 
FBI įbruktus šnipus, val
džios “svietkusb, vadinda
mi juos, “patrijotiniais a- 
merikonais.”

Tie pareiškimai apie slap
tosios FBI policijos ’įnagių 
patrijotizmą bando sudaryti 
visuomenėje nuomonę, būk 
teisiamieji komunistų vadai 
nesą savo šalies patrijotai.

Komunistų advokatas Ri- leido tokius lapelius prieš 
chardas Gladstein čia jau Amerikos valdžią, 
priminė, jog du teisiamieji, ,.tys FBI “svietkai.
Gus Hali ir Robertas 
Thompsonas, garbingai tar
navo kovos frontuose pas
tarajame kare. Už didvyry- 
bę Thompsonas gavo ir 

klausimus ir daryti nuolai
das, idant galima būtų ra
miai susitaikyti.

Wallace, tačiaus, įspėjo 
perdaug nepasitikėti Wa- 
shingtono politikos vadais. 
Jis kreipė dėmesį į Ameri
kos valstybės departmento 
svyravimą linkui dabarti
nio Sovietų pasiūlymo.

Kartu Wallace nurodė į 
tokius aršius Sovietų są
jungos priešininkus, kaip 
republikonas senatorius Ar- 
thuras Vandenbergas ir ge
nerolas Lucius Clay, kari
nis amerikonų gubernato
rius Vokietijai.

sugabenę daug amerikinių 
ginklų ir amunicijos.

Jankių oficieriai Formo- 
zoje Įavina naujus tautinin-

Ketvirtadienį pranešta, 
jog buvęs Kinijos diktato
rius Čiang Kai-šekas iš
plaukė iš Šanghajaus kari
niu laivu į Formozą.

Čiango tautininkai skel
bia, kad jeigu Liaudies Ar
mija užimtų visą Kiniją, tai 
jie kariautų iš Formozos, 
kaip stipriausios tautinin
kų tvirtovės.

komunistai tuo tarpu už
tai 

sunku bus “demokratijoms” 
ir naujame pasauliniame 
kare kovoti prieš Sovietus 
ir jų draugus; esą, Sovie
tai jau būtų gavę daugybę 
kinų kareivių, karinių me
džiagų ir karo bazes Kini
joje.

Taip Čiangas “kaulino” 
naujus šimtus milionų ir 
bilionus dolerių iš Jungti- 
nį^J/alstijų.

Iš šanghajaus Čiangas 
išplaukė į Formozos salą. 
Sakoma, tautininkai pa
siuntė iš to miesto trią pil
nus kariuomenės laivus į 
Formozą.

Atsižymėjusios Tarnybos 
Kryžių, antrą aukščiausią 
karinės pagąrbos ženklą A- 
merikoje. į

Valdžios prokuroras Mc- 
Gohey sakė, kad nedavęs 
laikraščiam giriančių FBI 
šnipukus pareiškimų.

Advokatai reikalavo, kad 
teisėjas Medina paskelbtų 
spaudoj fotografijas provo
katoriškų lapelių; - tuomet 
kaltinamieji galėtų įrodyti, 
jog ne Komunistų Partija

bet pa-

Rochester, N. Y. — Epis
kopatų kunigas George P. 
Hėtenyj teisiamas už 
žmonos nužudymą.

savo

Dienraščio XXXI.

Amerika Neskubina 
Priimti Sovietų 
Pasiūlymus
Gal Atidėlios 4-riy Didžiųjų Konferencijos Šaukimą, iki 
Galutinai Įkurs Atskirą Vakaru Vokietijos Valstybę

Lake Success, N. Y.— Ja
kovas A. Malik’as, nuolati
nis Sovietų atstovas Jung
tinėms Tautoms, vėl tarėsi 
su bendriniu Amerikos am- 
basadoriuln Philipu Jessu- 
pu apie sovietinį pasiūlymą 
— atidaryti važiuotę į va
karinę Berlyno dalį ir nus
tatyti laiką, kada turės su
sirinkti keturių didžiųjų 
talkininkų užsieniniai mini
strai į konferenciją. Vokie
tijos klausimams spręsti.

Jungtinės Valstijos ne
siskubina tą Sovietų pasiū
lymą priimti.

Po Jessupo pasikalbėju 
mo su Maliku, Amerikos

Syrijos Diktatorius 
Bijąs Transjordano

Damaskas, Syrija. — 
Transjordano karalius Ab
dullah, Anglijos pastumdė
lis, sakė, kad jam turėtų 
priklausyti ir Syrija, Leba- 
nas, Irakas ir' arabiškoji 
Palestinos dalis.

Syrijos diktatorius gen. 
Husni Zayim, nuvertęs pre
zidento Al Savedo Šukrio 
valdžią, užreiškė, kad jis 
niekuomet n e p a s i d u os 
Transjordanui, ir ėmė mo- 
bilizuot savo armiją.

(Buvo žinių, kad gen. 
Zayim pagal anglų-ameri- 
konų norą nuvertė Syrijos 
valdžią.)

Zayim buvo uždaręs ru- 
bežių tarp Syrijos ir Trans
jordano. Dabar gi praneša
ma, kad rubežius vėl atida
rytas.

Perša $1,130,000,000 
Atlantai Ginkluoti

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Achesonas ragino Se
nato komisiją užgirti 1 bi- 
lioną ir 130 milionų dolerių 
Atlanto pakto šalims gink
luoti per vienus metus.

Achesonas tik pro pirš
tus žiūrėjo į naująjį Sovie
tų pasiūlymą dėl Berlyno ir 
Vokietijos klausimų spren
dimo. Nepaisant to pasiūly
mo, Achesonas tvirtino, 
kad Amerika privalo tinka
mai apginkluoti Atlanto 
kraštų sąryšį, kuris nu
kreiptas tiesiog prieš Sovie
tų Sąjungą.

Turkai Sako, «kad Jankiai 
Darko Jų Merginas

Istanbul, Turkija. — Čio
nai tiniai laikraščiai skelbė, 
kad Amerikos jūreiviai 
kviečia turkų merginas į 
šokius, puotas ir prisitaikę 
lytiškai darko jas. Turkai 
dėl to grūmojo užmušti jan
kių oficierius.

Turkijos valdžia paskyrė 
policiją amerikonam oficie- 
riarn saugoti. • 

valstybės departmento ži
nių viršininkas Porter Mc- 
Keever’š todėl sakė:

— Aš manau, negalima 
laukti greitų pasekmių iš 
to pasiūlymo.

Jessupas, atstovaudamas 
ne tik šią šalį, bet kartu 
Angliją ir Franciją, atsi
lankė trečiadienį į sovieti
nių delegatų Jungtinėms 
Tautoms raštinę New Yor
ke. Jessupo pokalbyje su 
Maliku dalyvavo ir And
rius Gromyko, Sovietų už
sienio reikalų ministro pir
masis pavaduotojas ir so
vietinių delegatų vadas 
Jungtinių Tautų Asamblė
jai (seimui).

Malikas užtikrino, kad 
Sovietų vyriausybė laikysis 
pasiūlymo, kurį savaitės 
pradžioje paskelbė TASS,. 
oficialė sovietinių žinių a- 
gentūra;

Pasiūlymas sako:
Sovietu Sąjunga atidarys 

Amerikai, Anglijai ir Fran
ci jai važiavimus per sovie
tinį Vokietijos ruožtą į tų 
trijų šalių užimtą vakarinę 
Berlyno dalį, jeigu jos pa
tenkins dvi sekamąsias są
lygas:

— Amerika, Anglija ir 
Franci j a sykiu su važiuotės 
atidarymu į Berlyną priva
lo panaikinti blokadą iš sa
vo pusės prieš sovietinę 
Berlyno sritį ir prieš visą 
Sovietų kontroliuojamą ry
tinę Vokietiją.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai turi sutikti su
šaukt savo ir Sovietų už
sieninių ministrų konferen
ciją Vokietijos klausimams 
spręsti ir privalo nusakyti 
tos konferencijos susirinki
mo dieną.

Delsimas
Pranešama, jog Amerika 

reikalauja, kad Sovietai 
dar formaliai raštu išdėsty
tų savo pasiūlymą.

Teigiama, kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija atidėlios laiko skyrimą 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų sueigai; jos, 
girdi, lauks, iki šeiminė va
karinių vokiečių taryba ga
lutinai užgirs gegužėje kon
stituciją atskirai vakarų 
Vokietijos valstybei.

Numatoma, kad ta vals
tybė pradės veikti apie lie
pos mėnesio vidurį. Tad gal 
tiktai po to trys vakariniai 
talkininkai skirs dieną Ke
turių Didžiųjų konferenci
jai.

(Sovietų Sąjunga, pagal 
Keturių Didžiųjų sutartį 
Pottsdame, reikalavo įkur
ti vieną demokratinę Vo
kietijos valstybę, o ne skel
ti vakarų Vokietiją nuo ry
tinės, kaip daro Amerika, 
Anglija ir Francija.)

New York. — Pasmuko 
žemyn pramonių šėrai Wall 
Stryte.

ORAS.—švelni giedra.
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Prie Susitarimo!
/

Prieš keletą dienų buvo tik gandai, o dabar jau — tik
rovė, kad tarp Tarybų Sąjungos ir “Vakarų” pradeda 
“pūsti nauji vėjai.”

Jau rimtai kalbama apie nutraukimą Berlyno blo
kados, taipgi apie “keturių didžiųjų” užsieninių reikalų 
ministrų konferenciją, kuri, spėjama, įvyksianti už šeše
to savaičių Paryžiuje.

Jau kalbama ir apie Stalino su Trumann pasitarimą.... i 
Ką tai reikštų?
Tai reikštų jei visa tai įvyks, santykių tarp mūsų kraš

to ir Tarybų Sąjungos sušvelnėjimą.
Tai reikštų “šaltojo karo” politikos atslūgimą ir drau- i 

ge lengvesnį atodūsį visai žmonijai, kuri trokšta taikos i 
ir ramybės.

Mes vengiame spekuliuoti pasaulinės politikos posū
kiais, nes tai nėra mūsų biznis. Mūsų tikslas pasisakyti 
einamaisiais reikalais.

Mes visuomet, kaip skaitytojas žino, stovėjome už tai, 
kad mūsų krašto vyriausybė dėtų pastangų susitarti su 
T. Sąjungos vyriausybe. Mes stovėjome už tai, kad pre
zidentas Trumanas priimtų Stalino pasiūlymą dėl juo- 
dviejų pasitarimo. Mes stovėjome ir tebestovime už taikų 
visų nesusipratimų išsprendimą, nes mes gerai žinome, 
jog tai yra galima taikiai išspręsti, jog kapitalistinis pa
saulis gali sugyventi taikoje su socialistiniu pasauliu.

Tokia pažiūra buvo ne mūsų vienų. Tokią pažiūrą daž- Į 
nai reiškė Henry A. Wallace ir kiti žymūs visuomeninin
kai, politikai, mokslininkai, menininkai ir darbo unijų 
vadai (pastarieji, žinoma, ne visi laikėsi tokios pažiū
ros).

Taigi turėkime viltį, jog šalta išmintis nugalės įkaitusį i 
įkarštį, jog taikos reikalas nugalės naujo pasaulinio ka- | 
ro pavojų.

<

KAS KĄ RAŠO IR SAKO MŪSŲ DARBO UNIJOS
“KOMPLIMENTAI” 
BROLIAM KATALIKAM

'Juozas Tysliava labai su-0 
pykęs ant savo susie.dko§ 
Amerikos. Katalikų adre-^. 
su jis paleidžia sekamus 
“komplimentus”. Jis rašo:

Matote, broliai socialistai, 
sandariečiai ir tautininkai...

Jūs esate žvirbliai, o ka
talikų partija—-didelis ke
turkojis arklys, kuris, prisi- 
žliaugęs avižų, anot Vaiž
ganto, “sočiai prunkštauja 
abiem savo galais.”

Ką gi? Keikia pripažinti, 
kad mūsų kaimynė Amerika, 
iš tikrų jų, kaip tas arklys, 
gražiai nusižvengė, ir nusi
žvengus. priteršė.

Tai primena aną klasišką
ją Svifto (Guliverio auto
riaus) pasaką apie šalį, kur 
ne žmonės arklius valdė, bet 
arkliai — žmonos. . .

ninkų šeimos. Dvyliką me
tų jam teko dirbti įvairiuo
se fabrikuose pirm negu įsto
jo į kunigm^minariją. Ir 
vėliau jj^idsekė darbininkiš- 

■'Iriprrpaudą. Būdamas sep- 
ty n e tą m e tų vikaru- v ienoje 
parapijoje, stebėjo darbinin
kų šeimas, ir jam buvo skau
du, kad jisai nėra laikomas 
“vienu iš jų.” Mąstydamas, 
kad net Dievas pasidarė 
žmogumi, kad neštų žmo
nėms linksmąją naujieną, 
tasai kunigas ir pasiryžo pa
sidaryti vienu iš darbininkų. 
Stojo j fabriką. Greit paju
to, kad darbininkija laukia 
kunigų, k'urįp būtų su jais. 
Iš karto 
nustebimu 
mu, bet
daug nuoširdumo.
darbininkas, kurs nuo jau
natvės buvo be Bažnyčios iš
augintas, jam pasakė: 
dėl- gi anksčiau Bažnyčia 
šiuo keliu prie mūsų •_____
jo?
rai į kunigą kalbėjo: “Aš j lo skaudžiai nusiviję. Nei 
visada galvojau, kad Religi-! Krupavičius, nei Balkūnas, 
jos, Bažnyčios. Krikščiony-1 nei Urbanavičius nelenda į 
bes klausimai jau pasenę, ! “overalls” ir neina iš pra- 
nemoderniškos istorijos. Ta- į kaito kaktos savo duonutę 
čiau jūsų buvimas su mumis,1 sau pelnyti.

jūsų savanoriška auka ver
čia tuos klausimus dai; kar
tą persvarstyti.”

Tas darbininkų kunigas sa
kosi jaučiasi laimingas; da
bar jisai tikrai jaučiasi pri
klausąs darbininkų klasei, 
drauge su jais neša neteisin
gumo ir paniekos naštą. “Aš 
matau jų klaidas, — rašo 
jisai, — bet aš matau ir jų 
gerąsias puses. Visur aš pa
stebiu didelį susidomėjimą ir 
simpatiją kunigui, ir tuo bū
du kasdien mes geriau vieni 
kitus suprantame, 
mylime, daugiau 
tiems padedame.”

daugiau 
vieni 
(D-, bal.

ar jis dabar jau vienas, be 
žvirblių pagalbos, ruošiasi j 
valdyti Lietuvą? (Vienybė,

AVANTIŪRISTAI APIE 
AVANTIŪRISTUS

Toje pačioje Vienybėje 
lydraštyje “Avantiūristai” 
skaitome:

Sunki būklė, Į kurią Lietu
vos valstybė atsidūrė nuo 
praėjusio karo pradžios, su
daro progų pasireikšti viso
kiems avantiūristams, pasi
šaunantiems kalbėti Lietuvos 
valstybės ar lietuvių tautos 
vardu.

Stebėtis dėl to perdaug ne-'1 
tenka . 
trūksta

Visais laikais ne-i 
markizų,” mani.ja- 

kitokių partinių pa- 
trakėlių. Juo labiau jų ne
trūksta tarpe tokių, kurie 
dešimtmečius neturėję nieko 
bendra su Lietuvos valstybe, 
užsimoja kartais “patvarkyti 
Lietuvos diplomatinius rei
kalus” ar pareikšti lietuvių 
“tautos balsą.”

Tokius balsus vienas mani- 
jakas dar vis tebesiuntinėja 
iš Šveicarijos. Panašių užsi
mojimų pasirodo ir k a ik u r 
Pietų Amerikos valstybėse.

Bet ar geresni avantiu-

Kunkuliuojantis Šanghajus j
“Tolydžio, rūpesčių šaltinis yra beaugąs vidujinis da- į 

lykų padėties įtemptinumas šanghajuje. Darbininkai 
bruzda ir jie gali bent kada eksplioduoti...”

Tai ištrauka iš korespondencijos, rašytos niujorkiš- ; 
kiam republikonų dienraščiui “Herald Tribune.” Jį rašo i 
A.'T. Steele, ilgą laiką gyvenąs Kinijoje korespondentas, i 
o šiuo metu esąs Šanghajuje.

Ekspliozija Šanghajuje gali bent kada įvykti (jei jo j 
greit neužims liaudies armijos) darbininkų streikų iri 
sukilimų pavydale.

Šanghajus, atsiminkime, — Kinijos New Yorkas. Taij 
didmiestis su 6,000,000 gyventojų. Darbininkų ir tarnau-: 
tojų ten yra milijonai ir visuomet buvo pažangūs, t. y., < 
jų dauguma. : __

1927 metais, kai Kuomintangas dar buvo pažangus ir j rp<os Lietuvių Tarybą, 
veikė išvien su komunistais, Šanghajus buvo didžiuliu ' Vienybės,

. ristai, ar mažesni apgąvi-
: kai tie, kurie sudaro Ame-

Naujie
nų, Draugo ir kitų tos pa
čios rūšies laikraščių re
dakcijose? Argi jie ne taip 

, kaip Gabrys ir kiti 
Šveicarijoje, skelbiasi Lie- 

I tuvos “išlaisvintojais”, kuo- 
------------------- .c _ imeį- jokia Lietuva jiems to- 

Šiuo metu Šanghajaus darbininkai gerai žino, kad iš-1 kio įgaliojimo nėra sutei- 
laisvintas miestas bus jų: jie jį valdys, jie jį tvarkys. To- įkus? Apgavystė pasilieka 
dėl visko galima tikėtis: didmiestis gali išsilaisvinti pir-1 
miau, negu jin įžengs liaudies armijos.

Godūs, plėšikiški čiang kai-šekininkai, šautuvo pagal
ba valdydami Kiniją, rtiekad nesuprato, kas dedasi “apa
čiose”, ką mano liaudis. Va, kur glūdi reakcijos nelai
mė!

Na, ir dabar, liaudies išlaisvinimo armijos žygiuoja 
pirmyn, užimdamas miestą po miesto. Liaudis, darbo 
žmonės laukia jų, kaip žmogus, ištroškęs lašo vandens.

talkininku ano meto Kinijos laisvinimo armijoms. Kuo
met Čiang kai-šeko vadovaujamos armijos, tuomet ėju
sios iš pietų, prisiartino prie Šanghajaus, miestas jau 
buvo išlaisvintas: komunistų vadovaujamos masės suki- pa^
lo prieš ano meto veltėdžius, paėmė miestą savo žinion, 
na, ir atidavė Kuomintangui. Už tai Čiang Kai-šekas 
vėliau tūkstančius kovotoji? išskerdė!

Archibaldo Johnston’o Kelias
• Žymiisis britų žurnalistas ir diplomatas, Archibald 

Johnston, nusitarė pasilikti Tarybų Sąjungoje, nusitarė 
negrįžti Anglijon.

Mr. Johnston tarnavo Britanijos ambasadoje Maskvo
je; jis redagavo ten ambasados leidžiamą savaitraštį 
**Britanskij Sojužnik” laikraštį, skiriamą T. Sąjungos 
visuomenei. • *

Kodėl Johnston nusitarė pasitraukti iš tų pareigų ir 
apsigyventi socialistiniame krašte?

Savo viešame laiške, kaip skaitytojas jau žino, tilpti- 
siame “Pravdoje”, jis sako: todėl, kad jis negalėjo ilgiau 
toleruoti dabartinės britų valdžios politikos; jis negalėjo 
ilgiau toleruoti tos už karą propagandos; kurią vedė 
Anglijos valdžia ir, žinoma, jos ambasada Maskvoje.

Mr. Johnstonui buvo įsakyta daryti iš Attlee, Bevino, 
Morrisono ir kitų naujo karo šalininkų, taikos angelus. 
Jis tai darė, kol turėjo kantrybės. Bet kantrybė jam iš
sisėmė, kuomet buvo pasirašytas Atlanto Paktas. Čia jis 
pamatė baisią veidmainybę: tie patys žmonės-diploma- 
tai, kurie viešai plepėjo, būk Atlanto paktas yra ‘Taikos 
dokumentas”, slapta sakė, jog tai yra karo dokumentas, 
atsuktas prieš Tarybų Sąjungą!

• Na, pasmerkęs tokią nešvarią, pro-karinę savo Virši-

i apgavyste, avantiūra pasi-
i lieka avantiūra, ar ją prak-
! i • 1 . 1 • • X. •. ...tikuotų Gabriai Šveicarijoj 
ar Tysliavos, Šimučiai 
Grigaičiai Amerikoje.

n

ji žiūrėjo su 
r nepasitikėji- 
vėliau parodė 

Vienas 
nuo

ka-Dabar tik lauksime, 
da mūsų išdykę ir u 
lietuviški kunigai paseks a- 
no išmintingo kunigo pėdo
mis ir atsidurs fabrikuose

Vienas ateistas atvi-

<Ko. i ir kasyklose. Teisybę pasa- 
- -■ L kilis, mes jau seniai to lau- 
ncatė- kiame iš lietuviškosios ku

nigijos. Deja, esame be ga- 
Nei

PASTABOS
Tas reiškiaAnglijoj fašistai jau vie- tų. Tas reiškia, kad ten 

— vis darbo žmonių būvis 23-mis 
dažniau ir dažniau užpuldi- nuošimčiais pagerėjo.
nė j a komunistų surengtus . O kaip pas mus dabar y- 
mitingus ir jų kalbėtojus, 
net ir komunistines-įstai
gas.

Ir tokie apsireiškimai na
tūralūs. Kuomet Vokietijoj 
socialdemokratai buvo paė
mę valdžią į savo rankas, 
tai ten fašizmas bei naciz
mas tuojau pradėjo dygti, 
bujoti ir šakotis. Neilgai 
trukus 'visą šalį užvaldė ir 
socialdemokratai į kanapes 
sulindo... Dabar tą patį ma
tome ir Anglijoj, nes ir ten 
socialistinė valdžia.

Išrodo, kur tik socialistai 
paima valdžią į savo ran
kas, ten derlingiausia 
dirva dėl fašizmo...

šai pradėjo veikti

ra? Jeigu pas mus gamy
ba pakyla 23 nuošimčiais, 
produktų daugiau pagami
nama, negu rinka jų reika
lauja, tai tuomet 23 nuo
šimčiai darbininkų atsidu
ria bedarbių eilėse.

Čekoslovakijos valdžia į- 
sakė visiems tinginiams 
susirasti darbus, o jeigu 
nesusiras, tai valdžia jiems 
duos, be darbo nelaikys.

Na, ar tai ne “persekioji
mas”,darbininkų, ar tai ne 
“vergija” ir žmogaus “lais
vės” varžymas?

Čekoslovakija turėtų
mūsų demokratinės šalies 
pavyzdį imti: pas mus- ne 
tik darbininkų neverčia 
dirbti, bet tūkstančiais -iš 
darbaviečių atleidinėja. Jau 
ir1 dabar keli milionai dar
bininkų gatvėmis “spaci- 
ruoja” be jokio .darbo.

is

Prieš rinkimus Truma
nas labai daug gero žadėjo 
darbininkams padaryti. Bet 
dabar, kaip tik koks nors 
svarbesnis iš jo žadėtų 
klausimų kongrese iškelia
mas,' tai vieton jį ginti ir 
stengtis gyveniman, pra
vesti, jis tuojau pasiima | Balandžio 23 d. teko bū- 
meškerę ir traukia Flori- ti Philadelphijos Lyros cho- 
don meškerioti. Tuomi jis ro parengime. Senas Vincas 
nusiplauna rankas, nes kon-1 klausia: Kaip tau išrodo, ar 
gresas atmetė jo pasiūly-ĮČia daug žmonių susirinko? 
mą... 7 -Kadangi aš pirmą sykį

------- philadelphiečių parengime, 
tai ve tau, Vincai, kaip at-. Jungtinių Valstijų spau-' ę_z V* A T VV*M VA i VJ KJ į-S VV UI - ,

da ir valdžai kelia skanda- sal<Yslu-
■Ponas, išvažiuodamas už-

žinoma, unijos sutartis su 
kompanijomis pasibaigs šių 
metų birželio mėnesį.

Nors konkretūs reikala
vimai, kuriuos komitetas 
priėrrtė ir pastatys derybo
se, nėra viešai paskelbti, 
bet susirinkimo priimtoje 
rezoliucijoje kalbama apie 
sutrumpinimą darbo valan
dų, pakėlimą algų, geresnį 
darbų padalinimą ir t.t.

Laimėjo kontraktą ir 
algij pakėlimą

Salem, Mass.— Buvo ma
nyta, kad šios apylinkės o- 
dos -darbininkams priseis 
streikuoti, kad privertus 
samdytojus išpildyti jų rei
kalavimus. Tačiau derybos 
pasibaigė pasekmingai. 
Darbininkai gavo puspenk
to cento į valandą algų pa
kėlimą ir dviejų metų kon
traktą.

Šį kontraktą entuziastiš- Komercinės spaudos 
kai užgyrė International leidėjai 
Fur and Leather Workers darbininkais 
.unijos lokalas 21. Susirin
kime dalyvavo virš tūks
tančio narių.

Šis laimėjimas ir sutar
tis apima septynis tūkstan
čius odos pramonės darbi
ninku.

Darbininkai laimėjo to
dėl, kad jie priklauso ko
vingai unijai, kuri visuomet 
gina savo narių reikalus.

“susirūpinę

New York.— Pirmadienį 
čionai prasidėjo 63-čioji 
konvencija American 
Newspaper Publishers As
sociation. Šion organizaci- 
jon yra susispietę beveik 
visi komercinės spaudos lei
dėjai. Konvencijoje daly
vauja apie trylika šimtų 
delegatų.

Nereikia nė aiškinti, jog 
Laikraščiu Leidėjų Susivie
nijimą kontroliuoja keli 

! stambieji kapitalisti n i a i 
! dienraščiai.

Konvencijoje daugiausia 
kalbama apie organizuotus 
laikraštininkus ir skundžia
masi, kad tokios unijos, 
kaip International Typo
graphical Union, laikraščių 
leidėjams pridaro daug ne
smagumo. Ypatingai leidė-

Dešinieji žada viešpa
tauti naujoje taryboje 

New York. — Balandžio 
23 d. čionai tapo suorgani
zuota nauja CIO Unijų!
Miesto Taryba. Jos in’ezi- ’ 
dentu išrinktas Michael : 
Quill, o vice-prezidentu Jo
seph Curran, abudu atsime
tėliai nuo kairiųjų. Senoji 
miesto taryba prieš metus 
buvo paleista, kai ji atsisa-! .
kė klausyti CIO Tarybos ^‘ms ^patiko 91os unijos 
politiniu instrukcijų. Philip; atsisakymas pildyti Taft- 
Murray negalėjo pakęsti ; Hartle? reikala-
kairiosios vadovybės. ; negali būti jo-

J kios closed shop , tai yra.
Naujojoje taryboje visa - kad unija negali priversti 

vadovybė randasi dešiniųjų! samdytoją. samdyti tiktai 
elementų rankose. Tarybos i unijistus. 

steigimo susirinkime daly- '  
vavo 350 atstovų nuo 300,-' Valdžios ištaiga 

patvarkė prieš uniją
[ Keturių New Yorko laik- 
| raščių pardavinėtojai yra 
susiorganizavę ' į uniją ir 
priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Jie pa
reikalavo, kad tie laikraš
čiai uniją pripažintų. ‘ Bet 
dabar National Labor Re
lations Board patvarkė, 
kad laikraščių pardavinėto
jai yra “nepriklausomi kon- 
traktoriai”, kad jų unija 
“nėra tikra unija”/ ir 
todėl laikraščių leidėjai nė
ra įstatymu verčiami su jų 
organizacija skaitytis, kai
po su unija.

Šito valdžios įstaigos nu
tarimo paliesti pardavinėto
jai “Post”, “Sun”, “The 
Journal - American” .ir 
“World, - Telegram”.

000 organizuotų darbiniu-1 
kų. Tarybai prezidentą ren-' 
kant, už kairiųjų kandidatą ■ 
Straus buvo paduota 114 
balsų. Tas parodo, kad ir 
naujoje taryboje kairiųjų 
unijistų įtaka labai didelė.

Quill, Curran ir Holan- 
der pareiškė, kad jie nie
kados nebeleisią komunis
tams. įsigalėti CIO Miesto 
Taryboje. Holander mano, 
kad tuojau daugiau CIO 
unijų prisidės prie naujo
sios tarybos. Reikia žinoti, 
kad senoji taryba atstova
vo šešis šimtus tūkstančių 
organizuotų unijistų.

Sutvarkė mainierių unijos 
naujus reikalavimus

Washington, D. C. —Čio
nai įvyko United Mine 
Workers of America Policy 
komiteto susirinkimas, ku
riame tapo priimti nauji 
reikalavimai minkštosios 
anglies kompanijoms. Kaip

lą, kad Kinijos liaudiečiai Ponas, išvažiuodamas už- 
“pažemino” šią šalį. O tas i sienin, paliko savo urėdui 
pažeminimas ve koks: liau- i laimėjimo bilietą ir pasakė:

Chicagos kunigų Drauge | kareiviai užėjo į
i J. Valst. atstovybės patalpą 
i pažiūrėti, ar ten nėra pa-’ 
sislėpusių priešų. Tai “bai
sus” dalykas! I - *

Bėtr kuomet New Yorke 
iš Sovietų Sąjungos konsu
lato išsikepu rnio j o Kosen- 
kina, tai tuomet policija 
turėjo “teisę” įsibriauti į 
konsulato patalpą, tuomet 
“neprasikalto” prieš tarp
tautines .diplomatines tei
ses.

OPUIKUS LIETUVIAMS 
; KUNIGAMS PAVYZDYS

diečiams užėmus Nankin-
straipsnyje “Kodėl Aš Pa
sidariau Darbininkų Kuni
gu” skaitome:

Paryžiaus mieste, darbi
ninkų kvartaluose yra apsi
gyvenęs gražus būrys kata
likų* kunigų, kurie kasdien 
eina į darbą fabrike, beben
draudami asmeniškai susipa
žįsta su darbo žmonėmis, 
nutolusiais nuo tikėjimo, ir 
juos vėliau laimi Kristaus 
mokslui, atversdami net ir 
daugelį komunistų. Vienas 
iš tokių pasišventėlių .pran
cūzų laikraštyje “Temoinage 
Chretien” aprašė, kodėl jisai 
pasirinko būti darbininkų 
kunigu. Jisai kilęs iš darbi- • pirmą ketvirtadalį šių me-

Laikraščiai praneša, kad 
Sovietų Sąjungpj gamyba 
pakilo 23 nuošimčius per

jeigu bilietas laimės didelę 
sumą pinigų, tai pranešk 
telegrama, o jeigu mažą — 
.parašyk laišką. Bilietas lai
mėjo 30,000 rublių. Tuomet 
urėdas rašo ponui: Jūsų 
bilietas laimėjo 30,000 rub
lių, praneškite man, kaip 
jūs tą sumą skaitote— di
dele ar maža? Jeigu didele, 
pasiųsiu telegramą, jeigu 
maža — parašysiu laišką.

Čia Vincas pripažino, kad 
publikos buo daug. Bet vie
nas dalykas mane stebino, 
kad publiką sudarė didžiu
ma moterų'ir dar didelė di
džiuma. O gal Philadelphi- 
joj abelnai moterų didžiu
ma?.... V. Paukštys.

Andrew D. Vernon '(viršūnė
je) laiko vėliavą, o (Charles 
Brammer mosikuoja ranka at- 
z.ymėjimui pastat’ymo pirmojo 
plieninio stulpo būsimiems 

• Jungtinių Tautų namams New

UNIJŲ VADAI VA
ŽIUOJA IZRAELIN

CIO prezidentas Philip 
Murray praneša, kad šio
mis dienomis išvyks Ame
rikos darbo unijų delegaci
ja-į žydų valstybę Izraelį. 
Delegacijos pirmininku pa
skirtas Amalgameitų Rub- 
siuvių unijos prezidentas 
Jacob Potofsky. Jo pagel- 
bininku bus Joseph Curran, 
jūrininkų unijos preziden
tas. Kiti delegacijos nariai 
nepaskelbti.

Potofsky ir Curran ap
lankysią taipgi darbo uni
jas Anglijoje, ’Prancūzijoje 
ir Italijoje.

ninku .politiką, Mr. Johnston nutarė pasitraukti iš tar
nybos, apsigyventi T. Sąjungoje ir paaukoti savo pajė
gas kovai už taikos pasaulyj išlaikymą.

Šis Johnston’o žygis — labai neskani piliulė, tiems, ku
riuos jis numaskuoja. Bet jie yra .priversti ją nuryti ir 
tylėti!

štijų Plieno korporacija pa
siėmė $49,928,670 gryno 
pelno per 3 pirmuosius mė
nesius šiemet.

Yorke, prie pat East River.
Stulpelis” yra 24 pėdų aukš

čio, sveria 16 tonų. •

Packard kompanijos dar
bininkai laimėjo streiką

Detroit, Mich. — Didžiu
lės Packard kompanijos 
darbininkų streikas aną 
dieną tęsėsi tiktai keturias 
valandas. Streiką paskelbė 
United Automobile Wor
kers unijos lokalas 190, ku
ris turi devynis tūkstančius 
riarių. Kompanija patenki
no beveik visus darbininku 
reikalavimus .ir streikas pa
sibaigė.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Bal. 29, 1949
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KAIP JOS GYVENATE IR KĄ APIE TAI 
SAKO “THE GIFT OF FREEDOM”?

Ne vien bilijonai dolerių 
pagal Marshallo planą siun
čiama į Europą, bet ir daug 
propagandos skle i dž i a m a 
apie “laimingą Amerikos 
žmonių gyvenimą.” Tą pro
pagandą kasdien skleidžia 
valdiškas radijas “The Voi
ce of America,” kuris kas
dien transliuojamas virš 50 
skirtingų kalbų, ir įvairūs 
buletinai.

Pavyzdžiui, Maskvoje 
Jungtinių Valstijų atstovy
bė leidžia stambi! žurnalą 
“Amerika” rusų kalboje, 
kurio kiekvienos laidos 
spausdina virš 50,000 kopi
jų. Lenkijoj, čechoslovaki- 
joj, Vengrijoj ir kitose liau
dies demokratinėse respu
blikose yra įsteigta net 
specialiai “Skaitymo Rū
mai” prie Jungtinių Vals
tijų ambasadų, kur galima 
rasti pasiskaityti ir pasiim
ti daug medžiagos apie mū
sų šalį.

Vėlesnis iš tų “informa
cinių perlų” yra, tai knyga 
“The Gift of Freedom.“ Ją 
išleido Washingtone vy 
riausybės Darbo Depart- 
mentas. Ši knyga turi 150 
puslapių, gražiai atspaus
dinta ir skiriama milijonais 
kopijų platinimui užsienyje 
— Europoje ir kitur.

Kokis gi tikslas šios kny
gos? Jos tikslas “informuo
ti” kitų šalių gyventojus, 
kaip yra laimingi Jungtinių 
Valstijų piliečiai. Joje yra 
išskaitliuojama, kiek daug 
mūsų šalyje yra automobi
lių, kiek daug telefono 
įrengimų, radijo ir televizi
jos aparatų, vienu žodžiu, 
kaip “bagotai” ir “laisvai” 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
gyvena.

Kas dėl laisvių, supranta
ma, ten nerasime tokių da
lykų, kad mūsų šalyje ko
mercinė spauda gali rašyti 
kiek tik nori prieš streikuo
jančius darbininkus, ap
šaukti juos “raudonais,” 
“bolševikais,” “Maskvos 
agentais,” bet nei streikuo
janti darbininkai, nei uni
jų tikri darbo žmonių vadai 
negaus toje spaudoje vietos 
apginti savo reikalus. Nera
sime ir to, kad pas mus 
kiekvienas streikas yra 
“Maskvos padaras.” Nera
sime ir apie tai, kad pietų 
valstijose negrus linčiuoja, 
kad Progresyvių Partijos 
buvęs kandidatas į Vice- 
Prezidento vietą, senatorius 
Glen Taylor yra nuteistas į 
kalėjimą už tai, kad jis į 
bažnyčią įėjo ne pro tas du
ris, kurios skiriamos “Tik 
Baltiesiems,” bet pro tas, 
kur užrašyta: “Tik Neg
rams.” Nerasime ir apie tai, 
kad komercinė spauda kas
dien šumina apie “susektą 
Sovietų šnipų lizdą,” nors 
dar nei vieno iki šiol šnipo 
nesugavo. Nerasime ir apie 
12-kos komunistų teismą, 
kurie teisiami už tai, kad 
jie mano, kad Amerikos 
darbo žmonėms geriau gy
ventus], jeigu pelnai nuo jų 
darbo eitų liaudies gerovei, 
o ne atskirų kapitalistų 
naudai.

Bet tai vis “mažmožiai!” 
Argi apie tai rašys ponai 
Clague, Lawrence Klein ir 
Witt Bowden iš Labor De
partment! Jie pateikė 150 
puslapių knygą “informuo
dami,” kaip mums gerai gy
venasi Jungtinėse Valstijo
se ir pasako, kad ir kitų ša
lių piliečiai taip gerai gy
vens, jeigu jie Wall Stryto 
politikai neprieštaraus.

Na, o kaip mums gyvena

si pagal “The Gift of Free
dom?” Negi atpasakosi 
straipsnelyje, kas moksliš
kai išdėstyta čieloje knygo
je! Bet štai kelios “infor
macijos” apie mūsų gyve
nimą.

Ar jūs žinote, kiek jums 
dienų reikia dirbti, kad tu
rėti gražų keturių šeimos 
narių gyvenimui namą 
(“dwelling”)? Minėta “in
formacijų” knyga sako, kad 
užtenka Amerikos darbi- 
bininkui padirbėti tris die
nas, kad užsimokėti mėne
sio rendą už tokį palocių. 
Tikri stebuklai, juk šian
dien nekažin kokį “palocių”. 
gali p a s i r e n d a v o t i 
už 5 0 doleriu mė
nesiui, ir jų dar nėra. Tai 
kiek tas “paprastas” .darbi
ninkas turi į dieną uždirbti, 
kad trijų dienų algos užtek
tų viso mėnesio rendą užsi
mokėti? Atrodo, kad ne ma
žiau, kaip $17 į dieną. Bet 
kurie iš mūsų tiek uždirba
me?

Kitoj vietoj sako, kad 
nusipirkti porą vyriškų 
apsiavų, tai užtenka padir
bėti tik 6 valandas! Puiku! 
Tik bėda, kad Amerikos 
darbininkai nežino, kur to
kia laiminga žemė randasi.

Bet ka kalbėti apie ma
žus dalykus, eikime prie ti
kros bagostvos. Knygoje 
sako, kad nusipirkti naują 
automobilių, tai Amerikos 
darbininkui užtenka padir
bėti' 140 dienų. Nekalbėsi
me apie “Cadilac,” “Pack- 
ardus,” net ir “Buick,” bet 
pabandykime šiandieną nu
sipirkti paprastą “Fordą” 
ir tas su visais įrengimais 
atsieis apie $2,400. Tai kiek | 
reikia uždirbti į diena, kad 
140 dienu algos užtektų 
nusipirkti tokį automobi
lių? Faktas yra, kad labai 
daug mūsų darbininkų ir 
dar su didelėmis šeimomis 
per visus metus neturi $2,- 
400 įplaukų!

O kas dėl maisto, tai iš 
tiesu mūsų gaspadinės, gal 
ne Amerikoj jį perka, kad 
jos nuolatos skundžiasi, 
kad jis taip labai brangus. 
“The Gift of Freedom” sa
ko, kad geriausio steiko 
svarą galime nusipirkti už 
37 minučių darbo algą, 
sviesto svarą už 20 minučių, 
o tuziną didžiausių ir švie
žiausių kiaušinių už 34 mi
nučių darbo algą!

Taip tai ponai iš Wash- 
ingtono “informuoja” kitų 
šalių darbininkus apie mū
sų gyvenimą. Kaip kada iš 
to ir tie ponai turi nesma
gumo. Neperseniausiai Ber
lyne buvo išleidę brošiūrą 
apie mūsų šalyje darbo 
žmonių “laisves” ir “pra
bangų gyvenimą.” Bet tą 
sugadino vietos unijos, nes 
jos išleido kitą brošiūrą, 
kurioj buvo apie 20 paveik
slų, rodančių kaip policija 
streikieriams galvas skal
do, kaip pietų valstijose go- 
vėdos negrus linčiuoja. Po 
tais paveikslais buvo padė
ta datos, vietos ir asmenų 
vardai. Pamatęs tą, genero
las L. Clay net “susirgo”...

Neperdaugiausiai atsieks 
savo tikslo ir “The Gift of 
Freedom,” nes kuomet ji 
jau bus Europoje skleidžia
ma, tai mūsų šalyje bus 
apie 5,000,000 bedarbių. Jie 
ir jų šeimos sudarys apie 
20,000,000 piliečių, kurie ne
galės ne tik “refrigerato- 
rius,” “fordus” pirkti, bet 
nei paprastos mėsos netu
rės už ką nusipirkti.

Jau dabar yra nemažai 
piliečių, kurie išėmė visą 
nedarbo pašalpą, o kitą

Nubalsavę nutraukti 5 dienas užsitęsusi streiką, New 
Yorko City College studentai per savo vadus pareiškė, 
jog jie ir toliau tęs kovą už suspendavimą ir atvirą, 
viešą teismą profesoriui Knickerbocker ir instruktoriui 
Davis, kurie diskriminuoja studentus dėl skirtumo ra
ses ar religijos. Pirmomis streiko dienomis buvo areš
tuoti 18 pikietuotoju, taęiau tas nesustabdė, neatbaidė 

studentu nuę siekip.

NAUJI BŪDAI MOKINTI 
VAIKUS

Prieš keturiasdešimt me
tų nebuvo skirtumo tarpe 
Amerikos pradinių moky
klų ir Europos mokyklų. 
Dideliuose, varginguose 
kambariuose m o- 
kytojai vaikus tvarkė ge
ležine ranka. Jokių pato
gumų nebuvo, net suolai ir 
staleliai buvo vinimis pir- 
kalti prie grindų. Mokyk
la buvo skaitoma gera, jei
gu mokytojai žinojo, kaip 
užlaikyti discipliną ir jeigu 
jie galėjo į vaikų galvas 
įkalti tiek reikalingo moks
lo, kad jie galėjo įstoti į 
aukštesnę klasę. Mažai mo
kinių norėjo eiti į mokyk
las ir daugelis sustojo ėję ir 
tokiu būdu daug talento 
žuvo. ,

Prieš apie penkiasdešimt 
metų garsusis moksliniu-, 
kas, John Dewey, nutarė 
įrodyti, kad mokykla, kuri 
kreipė dėmesio į mokinių 
temperamentą, gabumus ir 
asmenines ypatybes, bus 
efektingesnė negu mokyk
la, kuri sekė senoviškus bū
dus. Jis tikėjo, kad moks
las buvo augimo dalis ir tu
rėjo paruošti mokinius prie 
gyvenimo.ir ne kaž ką dėti 
į jų galvas.

Dewey rado daug rėmė
jų. Mokslininkai, psycholo- 
gai ir daug kitų vadų pra
dėjo svarstyti, kaip geriau
sia mokinti vaikus, kaip 
juos paruošti būti gerais 
piliečiais. Daug eksperi
mentinių arba “laboratori
jų” mokyklų buvo pradėta. 
Vaikai iš aktualaus patyri
mo mokosi. Pav., jeigu jie 
studijavo apie transporta- 
ciją, jau važiavo trauki
niais ir laiveliais, turėjo 
skaityti tvarkaraščius, ir 
pan. Ką pergyveno patyri
mu, jie nepamiršo.

Fizinis išsivystymas tie
sioginiai surištas su vaikų 
pasielgimu. Jau mokytojai 
studijavo, kodėl vaikai ne- 
simokino. Buvo rasta, kad 
įvairūs fiziniai trūkumai 
vaikams kenkė: blogos 
akys, dantys ir pan. Moky
klose jau medikališka prie- 

darbą susirasti negali, nes 
jau “perseni darbui,” o se
natvės pensiją gauti dar 
yra 20 metų “perjauni.” 
Šiuos faktus negalės nu- 
slėpti nei “The Voice of 
America,” nei knyga “The 
Gift of Freedom.”

Valstiečio Sūnus. 

žiūra buvo įvesta ir moky
tojai pradėjo skaitytis su 
mokiniu tėvais.

Vaikai turėjo suprasti, 
kad jiems prisieis gyventi 
apylinkėse su žmonėmis 
įvairių kilmių, tikybų, ir 
rasių. Privates mokyklos 
jau priėmė vaikus įvairiau
sių grupių, kad galėtų vie
nas kitą geriau suprasti, 
kad nei odos spalva, nei ti
kyba nieko nereiškia. Nau
ji mokslo būdai buvo pri
taikinti naujoms aplinky
bėms. Jau mokytojai pra
dėjo aiškinti apie įvairias 
tikybas ir kiek įvairūs žmo
nės prisidėjo prie Ameri
kos gyvenimo.

Tėvai, nariai Tėvų-Mo- 
kytojų draugijų prašė mo
kyklų vartoti naujus būdus 
savo apylinkėse. Federalės 
įstaigos, kaip Darbo De- 
partmento Vaikų .Biuras ir 
Vidaus Departmento Ap- 
švietos Biuras ir įvairūs 
valstijų ir apylinkių apšvie- 
tos kūnai, išleido knygutes 
ir vadovėlius mokykloms 
ir tėvams veltui. Jie visi pa
brėžė, kad reikia suprasti 
vaiko dvasią ir protą, ir, 
antra, paruošti vaikus būti 
naudingais ir išmintingais 
nariais Amerikos susiedijų. 
Šiandien “mokslas gyveni
mui” yra Amerikos mokyk
lų tikslas. Galėtų būti visų 
mokyklų tikslas, jeigu tė
vai ne tik vienos grupės, 
bet visų grupių — religinių, 
rasinių ir kultūrinių—ben
drai veiks ir reikalaus šios 
programos. Tik veikiant 
bendrai jų prašymas bus 
išklausytas ir kiekvienas 
Amerikos vaikas bus “iš
mokintas gyventi” šiame 
moderniniame pasaulyje.

Common Council.

So. Boston, Mass.
AMBERLAND RADIO 
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programoj girdėsite Worces- 
terio Aido Chorą dainuojant 
ir A. Taraška pasakys kalbe
lę — Gegužes Pirmoji—Darbo 
Žmonių Švente. K.

Washington. — Valdžia 
vis daugiau maisto ir įvai
rių medžiagų krauna į ka
rinius sandelius.

J. Kabelka-

Apie Senąją Lietu
višką Knygą

1947 metų gruodžio menesį 
lietuvių tauta minėjo vieną 
reikšmingiausių savo kultūri
nės istorijos įvykių — pirmo-1 
sios lietuviškos knygos pasi
rodymo sukaktuves. . Tokio 
svarbaus įvykio, kaip spaus
dinto- žodžio pasirodymas, 
reikšmė ta proga spaudoje 
buvo pakankamai nušviesta.

Sukakties minėjimo proga 
buvo suruošta įvairių iškilmin
gų posėdžių, parodų ir tt. Vi
sa tai praėjo, palikę kiekvie
nam doram lietuviui džiugius 
prisiminimus ir džiaugsmo bei 
pasididžiavimo jausmą. šia 
proga buvo taip pat atlikta 
nemaža įvairių tyrinėjimų, 
liečiančių tiek pirmąją lietu
višką knygą, tiek senąją lie
tuvių literatūrą apskritai, pa
daryta šioje srityje keletas 
svarbių atradimų. Visa tai 
paskelbta’ spaudoje — laik
raščiuose ir atitinkamuose- lei
diniuose. šia prasme yra ypač 
vertingi du leidiniai — tai 
“Pirmoji lietuviška knyga” ir 
“Senoji lietuviška knyga.” A-„ 
bi knygos paruoštos Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos ati
tinkamų instancijų ir kultū
ringai išleistos Valstybinės 
Enciklopedijų, žodynų ir 
Mokslo Literatūros Leidyklos. 
Apie antrąjį leidinį — “Seną
ją lietuvišką knygą” — ka
dangi niekas iki šiol nepasi
sakė, čia ir norima bent 
trumpai pakalbėti.

“Senoji lietuviška knyga” 
gražus leidinys savo išore. 
Tačiau leidinio vertingumas 
ne čia. Tai vienintelis leidi
nys, kuriamė taip plačiai na
grinėjamos įvairios su pirmąja 
lietuviška knyga susijusios 
problemos, knygos pratarties 
žodžiais tariant “šis leidinys 
savo tematika apima apskri
tai lietuviškos raštijos pra
džią, seniausius lietuvių rašto 
paminklus ir tas istorines są
lygas, kuriose jie atsirado” 
(6 pusi.). Ypač brangus jis 
mums tuo, kad tai yra “li^i 
šiol vienintelis darbas, k u r 
pačių lietuvių mokslininkų— 
literatų, istorikų, kalbininkų, 
pedagogų, folkloristų, meni
ninkų, bibliografų — pastan
gomis bandoma kiek plačiau 
panagrinėti pirmoji lietuviška 
knyga (8-9 pusi.).

Įvairioms problemoms na
grinėti yra skirti atitinkamų 
specialistų parašyti atskiri 
straipsniai (kartais vienas 
straipsnis nagrinėja keletą 
problemų, pvz., LTSR MA 
nario korespondento K. Kor
sako straipsnis “Pirmoji lietu
viška knyga”). Tokių straips
nių viso čia yra 14; jie su
skirstyti, atsižvelgiant į na
grinėjamų problemų artimu
mą, i keturis skyrius. Straips
niai, aišku, įvairūs ne tiktai 
nagrinėjamųjų problemų, bet 
ir savo apimties bei vertingu
mo atžvilgiu. šalia keletos 
dešimčių puslapių straips
nių yra ir keletos puslapių, ša
lia naujas problemas iškelian
čių bei sprendžiančių ar seniau 
iškeltas kitaip nagrinėjančių ik 
naujai nušviečiančių straips
nių, yra ir nieko naujo neduo
dančių nei turinio nei metodo 
atžvilgiu.

Pirmuoju rinkinyje eina jau 
minėtas K. Korsako straips
nis “Pirmoji lietuviška' kny
ga.” Iš karto 'reikia pasa
kyti, kad šis darbas maloniai 
nuteikia kiekvieną, turintį 
reikalų su pačia senąja lietu
vių literatūra. Juk kas iki 
šiol nagrinėjo senąją lietuviš
ką knygą? Tai buvo svetim
taučiai ir 1-2 lietuviai. Ba
vo sudaryta net tam tikra 
opinija, kad niekas daugiau 
čia negali ko nors pasakyti 
ir iš viso į šią sritį brautis. 
O, štai, pasirodo, kad iki šiol 
plačiajai visuomenei daugiau
sia žinomas kaip žymiausias 
naujesniosios literatūros kr i

į daug Įrodyjmų, kad kalbama- 
j sis katekizmas yra pirmoji lie
tuviška knyga. Visai neten
ka polemizuoti su tais žmo
nėmis (ir straipsnio autorius 
labai teisingai pasielgė, to ne
darydamas), kurie mėgina 
mums įšnekėti, kad pirmoji 
lietuviška knyga esanti 1545 
m. senprūsių katekizmas. Juk 
tokia pat teise galima įrodi
nėti, kad ir pirmoji latvių 
knyga esanti lietuviška. Agre
sija smerktina ir kultūrinėje 
srityje.

Antrasis — knygos auto
rystės — klausimas, dabar, 
atradus įrašytą Mažvydo pa
vardę eiliuotoje prakalboje 
akrosticho būdu, yra galuti
nai išaiškintas. Tiesą sakant, 
šis atradimas nepalietė senes
niųjų samprotavimų, tik juos 
-patvirtino. Straipsnio auto
rius, savo darbe dar nesirem
damas akrosticho atradimu, 
eina čia tradiciniu keliu: pir
mąją lietuvišką knygą yra pa
ruošęs Mažvydas, tačiau pa
sinaudodamas ir kitų autorių 

i (vertėjų) darbais bei pagal
ba. Del to, atrodo, dabar nie
kam jokių abejonių nekyla. 
Tik dėl vieno dalyko ga
lima ne visai sutikti su 
straipsnio autorium. Jis, bū
tent, sekdamas Stangu (žr. 
Chr. Stang, Die Sprache des 
litauischen Katechismus von 
Mažvydas, Oslo 1929, 17-18 
psl.), tiesa, ne visai kategoriš
kai, teigia, kad lotyniškoji 
knygelės prakalba “Pastori- 
bus et ministris ecclesiarum in 
Lituania gratiam et pacem” 
esanti parašyta tuometinio 
Karaliaučiaus universiteto rek
toriaus vokiečio Friderico Sta- 
phylo. šį teigimą pakartoja 
ir kiti rinkinio autoriai — V. 
Mykolaitis 132 psl., prof. K. 
Jablonskis 93 psl., Z. Slaviū
nas 65 psl. čia remiamasi J. 
Maleckio raštu vyskupui Spe- 
ratui, kuriame pasakyta 
“ . . .Fridericus Staphilus vir 
erudissimus in epistola sua, 
ante catechismum Littuanicum 
postą.” Tai ir viskas — kito
kių įrodymų, kąd Staphylas 
bųt-iĮ parašęs tą prakalbą, nė
ra. Bet lotyniškoji prakalba 
baigiama tokiais žodžiais: “Ši
tai moko trumpai katekizmas, 
kurio jau nęapdirbtą ir trum
pą pavyzdį jums, gerbiamie
ji Ganytojai ir mokytojai, ir 
tai mūsų lietuvių kalba, duo
du, pasiryžęs pateikti greitu 
laiku ką gausiau ir geriau, jei 
pirmiau pastebėsiu jūsų man 
atsidėjimo ir palankumo šia
me mažame (pavyzdy). Li
kite sveiki.” (Cit. iš “‘Rink
tiniai mūsų senovės raštai,” 7 
psl., pabraukimai mano, J. 
K.). Į šiuos žodžius jau pats 
Stangas yra atkreipęs dėmesį 
ir net mano, kad juos Mažvy
das prie Staphylo prakalbos 
galėjo prirašyti. Ir nors Stan
gai atrodo, kad šie žodžiai 
prieštarauja teigimui, jog pra
kalbos autorius esąs kitas ne
gu katekizmo, nors baigdamas 
jis pabrėžia katekizmo vienin
gumą ir tą faktą, kad niekur

(Daugiau bus)

tikas ir rašytojas K. Korsa
kas sugebėjo taip įsigilinti į 
daugelį senosios lietuvių lite
ratūros problemų, kad jaučia
si nė kiek neblogiau kaip 
naujojoje literatūroje. Toks 
“persilaužimas” itin džiugus 
ir sveikintinas, nes juk, šiaip 
ar taip kalbėsime, kažin ar 
visai gerai galima nagrinėti 
kai kuriuos naujesniosios li
teratūros klausimus tinkamai 
nesusipažinus su senąja, kuri 
sudaro naujesniosios pagrin
dą ir ją vienaip ar kitaip vei
kė.

šiame savo straipsnyje K. 
Korsakas nagrinėja keletą 
pagrindinių klausimų, liečian
čių pirmąją lietuvišką knygą, 
būtent: ar “Catech išmuša 
prasty Szadei” iš tikro yra 
pirmoji lietuviška knyga, jos 
autorystės klausimą, kam ji 
buvo skiriama ir kai kuriuos 
anuometinės epochos atspin
džius toje knygoje.

Pirmuoju klausimu straips
nio autorius* gana vykusiai 
operuodamas pačioje knygoje 
esamais įrodymais, analizuo
damas ano meto kultūrines, 
politines bei religines sąlj^gas 
ir sugretindamas kaimyninių 
tautų pirmųjų knygų pasiro
dymo datas, prieina išvadą, 
kad tai tikrai pirmoji lietuviš
ka knyga. ši išvada, žino
ma, nėra nauja, tik autorius 
ją pagrindžia naujais, įtikina
mais samprotavimais. Prie 
šios išvados teks, atrodo, jau 
ir pasilikti, kol kas nors ne
pateiks naujų konkrečių įro
dymų, kad yra buvę kitaip. 
Nes negalima rimtai skaitytis 
su Narbuto ir kt. į jį panašių 
“įrodinėjimais.” Straipsnio au
torius visai teisingai elgiasi tik 
užsimindamas, kad tokių bū
ta, bet visai su jais nepole
mizuodamas. Užtat jis bene 
pirmasis atkreipia dėmesį į 
knygos antraštėje esančius žo
džius “...nauiey sugulditas.” 
Nesileidžiant į smulkesnį šių 
antraštinių žodžių nagrinėji
mą (tam čia ne vieta), visiš
kai tenka sutikti su autoriu
mi, kad žodžius “nauiey su
gulditas” reikia skaityti “nau
jai suguldytos” (giesmės). 
Straipsnio autoriaus kreipi
masis į kalbininkus, kviečiant 
pagrindinai išaiškinti prie
veiksmio naujai istorinę se
mantiką ir tt., deja, tur būt, 
liks tyruose šaukiančiu balsu, 
nes tai padaryti, kaip ir ap
skritai kalbiniu požiūriu išna
grinėti pirmosios knygos ant
raštę, derėjo kaip tik šia pro
ga ir šiame leidinyje.

Rimti bei įtikiną yra ir kiti 
autoriaus samprotavimai, ir 
jiems galima tik pritarti. Iš 
tikrųjų, nėra nė vieno rimto 
įrodymo, kad pirmoji lietuviš
ka knyga būtų pasirodžiusi 
anksčiau, ir, priešingai, yra
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APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ
Bridgeport, Conn

Parašė
JULES VERNE

, i 3-12-49 —42— ?

(Tąsa)

Paspartutui atėjo didelis noras pa
spausti Fiksui ranką. Juk jis, policijos 
agentas, davęs sumanymą važiuoti rogė
mis. Be jo patarimo jokiuo būdu negali
ma būtų buvę laiku atvykti į Niujorką. 
Bet jis, tartum ką nujausdamas, nepa
spaudė sekliui rankos. Paskui jis ėmė 
vienas galvoti:

— Niekados aš nepamiršiu, ką man 
padarė Fogas! Niekados! Juk jis, eida
mas manęs gelbėti iš tų prakeiktų in
dėnų, aukojo ne tik savo turtus, bet ir 
savo gyvybę!... Ne, tokio darbo nieka
dos negalėsiu pamiršti!

Taip keleiviams kiekvienam savaip 
galvojant, rogės vis lėkė plačiausiais 
sniego laukais. Jeigu jiems kartais tek
davo važiuoti per upę arba upelį, to jie 
visai nė nepastebėdavo, nes sniego buvo 
visur lygiai priversta. Toli aplinkui nie
kur nematyti buvo nei miestų, nei so
džių, nei trobų. Keleivių akys teregėjo 
tuščius laukus ir kur-ne-kur po vieną 
siūbuojantį medelį. Kartais tekdavo pa
kelti laukinių paukščių pulką arba už
važiuoti peralkusių vilkų gaują, kurie 
tuojau šokdavo vyti važiuojančių žmo
nių. Paspartutas tuojau išsitraukdavo 
revolverį ir šaudavo. Jei tada būtų kas 
pagedę, tai keleivių vilkai būtų palikę 
vienus kaulus. Bet niekas negedo, ir vil
kų visa gauja greitai likdavo toli užpa-

■

ro- 
ta-

ku-

vs jau buvo ei 
Wada buvo tik po

Apie dvylikę. iš vieno kito ženklo 
Miudžas pastebėjo, kad jie jau važiuoja 
Platos upės ledu. Jie nieko nesakė, bet 
tikriausiai žinojo, kad lig Omakos belikę 
koks dvidešimt mylių.

Iš tikrųjų, po pusvalandžio jis nuėmė 
bures. Įsibėgusios rogės, nušliaužusios 
dar pusę mylios, sustojo, ir Miudžas, 
dydamas eilę stogų, apklotų sniegu, 
re:

— Jau atvažiavome.
Jie tikrai buvo atvažiavę į stotį,

rioje sueina daugybė Jungtinių Valsty
bių geležinkelių ir iš kurios nuolatos va
žiuoja traukiniai į visas puses.

Paspartutas šoko iš rogių ir padėjo 
išlipti Fogui su Auda. Fogas gausiai at
silygino su Miudžu, kuriam, lyg-didžiau
siam savo bičiuliui, prancūzas atsisvei
kindamas karštai paspaudė ranką. Pas
kui visi nusiskubino į Omakos stotį.

Didžiojo vandenyno geležinkelis teina 
lig to nemažo Nebraskos miesto. Nuo 
Omakos iki Čikagos eina kitas geležin
kelis, kuris vadinasi “Chicago-Rock- 
island-road.” Mūsų keleiviams ir reikė-' 
jo dabar važiuoti tuo geležinkeliu.

Traukinys, kuris turėjo tiesiai va
žiuoti į Čikagą, jau stovėjo. Fogas su sa
vo draugais vos tik suspėjo įšokti į va
goną. Omakoje keleiviai nieko nematė, 
bet Paspartutas nesigailėjo džiaugda
masis išsisukęs iš bėdos.

Traukinys- su neapsakomu greitumu 
-prašvilpė visą Ajovos valstybę. Naktį 
peršoko Misisipės upę ties Devenportu 
ir pro Rok-Eilendą įvažiavo į Illinojaus 
valstybę. Gruodžio 10 dieną, vakaro ket
virtą valandą, traukines jau buvo Čika
goje. Čikagos miestas 
gaisro, ir mūsų keleiviai tikėjosi rasią 
Vienus griuvėsius. Bet‘jie labai apsiriko: 
miestas buvo vėl atstatytas ir dar pui
kiau atrodė negu pirma. Čikaga stovi 
ant gražių Mičigano ežero krantų.

Nuo Čikagos į Niujorką devyni šim
tai mylių. Traukinių Čikagoje nestigo. 
Fogas iš vieno vagono tuojau įsisėdo į 
kitą. Traukinys, kuris vežė Fogą, taip 

• smarkiai ėjo, tartum numanė, kad mūsų 
džentlmenui nėra kada gaišti. Kaip žai- 

’ bas, jis peršvilpė Indijaną, Oają, Pen
silvaniją, Naudžersį. Kaikurie tų valsty
bių miestai vadinosi senobiniais vardais, 
turėjo jau išvestas gatves ir tramvajų 
bėgius, bet dar neturėjo jokių namų. 
Pagaliau, gruodžio 11 dieną, vakare 
dvylikės penkiolika minučių, traukinys 
sustojo prie Niujorko iš dešinės Hud- 
zono upės pusės. Keleiviai tuojau sušo
ko į vežimą ir akimirksniu pervažiavo * 
į antrąją upės pusę, kur buvo plaukian
čių į Europą garlaivių uostas.

Bet garlaivis China jau prieš ketu
riasdešimt penkias minutes buvo išplau-

Išvertė
J. BALČIKONIS Tegyvuoja

kęs į Liverpulį!
XXXII

FILU AS FOGAS KOVOJA SU SAVO 
KLIŪTIMIS

China, palikusi Fogą, rodos, nusivežė 
jo paskutinę viltį.

Joks kitas garlaivis, galėjęs plaukti 
iš Amerikos tiesiog į Europą, netiko Fo- 
go reikalui.

Prancūzų Atlanto draugijos garlaivis 
Pereire buvo greitas ir labai patogus, 
bet teplaukė gruodžio 14 dieną, t. y. už 
dviejų dienų. Jis būtų vistiek netikęs, 
jei ir tuojau būtų plaukęs, nes jis, kaip 
ir Olandijos garlaiviai, ėjo ne stačiai į 
Liverpulį arba Londoną, bet į Havrą; 
atvykti iš Havro į Londoną Fogas būtų 
nebesuspėjęs laiku.

Apie įmano garlaivius, kurių vienas 
City-of-Paris plaukė kitą dieną, nebuvo 
ko ir svajoti. Tie garlaiviai tevežioja 
emigrantus; menkas jų stiprumas ir 
greitumas. Važiuodami iš Niujorko į 
Angliją jie padėdavo daug daugiau lai
ko, negu buvo likę Fogui.

Visa tai džentlmenas sužinojo iš 
Bredšo, keleivių vadovo, kur buvo pla
čiai surašyta, kada išplaukia ir atplau
kia visi Atlanto vandenyno garlaiviai.

Paspartutas vėl baisiai graužėsi, kad 
dėl jo kaltybės Fogas pasivėlinęs ketu
riasdešimt penkiomis minutėmis. Jis 
turėjęs savo ponui padėti, o tuo tarpu 
tik visokias kliūtis jam darąs. Atsimi
nęs visas jo padarytąsias kliūtis, visus 
pinigus, išmestus dėl jo, pagalvojęs, 
kad Fogas dabar pralaimėsiąs derybas 
ir nustosiąs visų savo turtų, prancūzas 
nežinojo, kaip savęs bekaitinti.

Bet Fogas jo visai nekaltino ir nema
nė kaltinti. Grįždamas nuo prieplaukos 
jis teištarė šiuos žodžius:

— Apie tai pagalvosime rytoj. Dabar 
eikime ilsėtis.

Fogas, Auda, Fiksas ir Paspartutas 
perplaukė Hudzoną ir susėdo į vežimą; 
kuris visus keturis nuvežė į puikų Šv. 
Mikalojaus viešbutį. Nakvoti jie pasi
samdė kelis kambarius. Fogas miegojo 
gerai, todėl naktis jam buvo trumpa. 
Bet Audai, Fiksui ir Paspartutui, ku
riems rūpestis nedavė sudėti nė akių, 
pasirodė bėgai ilga.

Kitą dieną buvo jau gruodžio 12. Nuo 
šios dienos ryto septintos valandosjki 
gruodžio 21' dienos vakaro keturiasde
šimt penkią minučių po aštuntos Bebuvo 
likę devynios dienos, trylika valan 
keturiasdešimt penkios minutės. Vadi
nas, jeigu Fogas būtų galėjęs išvažiuoti 
China, tai jis būtų atvykęs į Londoną 
tik pačiu laiku! \

Ryto septintą valandą Fogas išėjo iš 
viešbučio įsakęs Paspartutui jo' laukti ir 
pranešti Audai, kad ji apsivilktų ir vis
ką susitaisytų kelionei.

Jis nuėjo į uostą ir ėmė ieškoti laivų, 
kurie galėtų tuojau plaukti.

Tuojau plaukiančių laivų buvo keli, 
nes iš Niujorko kasdien' išeina jų arti 
šimto, bet daugumas buvo burių varomi 
ir Fogui važiuotįAusai netiko.

Nieko nerandamas ilgai jis klaidžiojo 
upės krantais.

Pagaliau pastebėjo vieną dailų preky
bos garlaivį,, iš kurio kamino rūko tiršti 
dūmai; iš to galėjai spręsti, kad jis ne
trukus išvažiubja.

Fogas tuojau pasišaukė eldiją, įsisėdo 
į ją ir per kelias minutes priplaukė tą 
laivą. Jis vadinosi Henrietta.

Kapitonas buvo laive. Fogas paprašė 
jį pakviesti, ir tas tuojau atėjo.

Tai buvo penkių dešimčių metų žmo
gus, iš pažiūros paniuręs ir piktas, su 
kuriuo, rodės, sunku bbvo turėti kokį 
reikalą. Jo akys buvo iššokusios ant kak
tos, veidas raudonas, plaukai rudi, visas 
nedidelis, drūtas, — jokio panašumo į 
džentlmeną.

— Tamsta kapitonas? — paklausė 
Fogas.

— Aš Filijas Fogas, iš Londono.
— O aš Endrius Spidi, iš Kardito.
— Tamsta tuojau važiuoji? .. .
— Už valandos.
— Kur?\. .
— Į Bordo.

(Daugiau bus)

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Bal. 29, 1949

užkvietimas *
Mes žinome, kad akylesni 

bridgeportiečiai nepraleis to
kios progos, kaip kad pama
tymas /dramos — “žmonės,” 
kurią parašė žymus rašytojas- 
dramaturgas Bronius Vargšas.

Na, o esant tokiai automo
biliu gadynei, mes manom, 
kad nepatingės mus aplankyti 
ir iš artimesnių bei tolimesnių- 
miestų geri prieteliai, teatrų 
mėgėjai. Ypatingai tikimės 
svečių iš Waterburio, New 
Haveno ir Brooklyno.

Lauksime svečių ir gerbsi
me juos. Pas mus nereikės nei 
badas nei troškulys kęsti. O 
prie tos progos, kas norės, ga
lės pasigrožėti Bridgeport© 
pajūriu, žaliuojančiu parku; 
taipgi pamatys mūsų naujai ir 
gražiai ištaisytą Lietuvių Klu
bą.

Teatro ir šokių įžanga tik 
60 centų (įskaitant ir taksus).

Įsitėmykite antrašą: Lietu
vių Klubas, 407 Lafayette St., 
B ridge p orte.

Data: sekantis šeštadienis, 
balandžio 
pradžia 
Pramogą 
gresyvės 
vietinius 
lauksime

Dienraštis

Laisve!
Šaukia visi apšvietę branginantieji 

lietuviai visoje Amerikoje!

30 d. Vaidinimo 
7:30 vai. vakare, 
ruošia vietinės pro- 
kuopos. Kviečiame 
ir iš toliau. Visų 

laiku. Petras.

Worcester, Mass
AIDO CHORO ŽINIOS

Aido Choro vyrų grupė pa
darė labai gražų įspūdį su sa
vo dainomis per Laisvės 30 
metų s^Hs^aktuvių bankietą. 
Pagal programų, tai tik vieni 
vyrai dainavo: J. Sabaliaus
kas — solo, S. Paura ir R. 
Niaura—duetas, ir aido choro 
vyrai, o moterys tik gamino 
valgius.

Aido Choras dainuos per 
Amberland Radijo Programą, 
gegužės (May) 1, per 
mingham stotį WKOX, 
9:00 iš ryto.

Fra
kai

Aido Choras rengiaAido Choras rengia savo 
metinį koncertą gegužės 15, 
^9 Endicott St. Visa progra
ma ruošiama choro mokytojos 
J. Karsokienės. Programoj 
bus solo—J. Sabaliauskas, te
noras; H. Kižytė, alto; II. Ja
nulytė, piano solo; duetas — 
H. Kižytė ir II. Ališauskaite, 
ir n'aifjas trio—Helen Allen, 
Helen Janulis ir Helen Kižy
tė, merginų grupė ir vyrų 
grupė. Taip pat bus ir visas 
choras. Koncertas galimas 
bus girdėt tik už 60 c. Tad 
visi ir visos, kurie mylite mu
ziką, nepraleiskite šios pro
gos, nes paskui gailėsitės.

Aido Choro 
Korespondentas.

Hudson, Mass.
PRADINGO ŽMOGUS

Bronius Malinauskas, daly
vavęs pereitame pasauliniam 
kare, iš amato ilgus metus bu
vęs kriaučius pradingo. Po 
grįžimo iš karinės tarnybos jis 
vėl kriaučiavo ir jam gerai se
kėsi tame amate.

Jau 'bus pora mėnesių, kaip 
jis kur tai - pradingo. Jo krau
tuvė (ftoras) yra užrakytas. 
Niekas, nežino, kur kriaučius 
dingo. ,žmonės, kurie įdavė 
drabužius taisyti ar išvalyti, 
tai negali atsiimti.

Kalbų yra visokių. Tūli pa
sakoja, kad jis buvo daug pi
nigų išlaimėjęs gemblcri neda
rnas, bet vėliau pralošė visus 
pinigus, automobilių ir patsai 
kur tai dingo...

Pęyeitoje korespondencijoje, 
tilpusioje “L” No. 95 įsiskver
bė klaidos. Ten pasakyta,x kad1 
$5 aukavo Sabaliauskas, o turė
jo būti J. šabanskas, kur pa
sakyta, kad J. Sidarauskas, tai 
turėjo būti Jurgis Šidlauskas, 
ir bendra suma aukų buvo 
$8.75.- Klaidūs atitaisau ir at
siprašau.

Daugelyje vietų jau surengta pramogos dienraščio paramai, 
užtikrinimui jo gyvavimo. Visose kolonijose reikia surengti ko
kią nors pramogą sustiprinimui savo dienraščio finansiniai. Mes 
turime infliaciją pergalėti o ir maršuoti pirmyn su dienraščiu 
Laisve!

Speciale Laida Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

0 Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui speciale laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- • ' • * 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejatis 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialeje laidoje.

Nejaukime Vajaus Gavimui
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip- x 
riausiasj užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 

v

daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. ’ Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
<• pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa

prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymeji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

P. Vaitekūnu
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1 Gegužės Parengimai 
Connecticut Valstijoj
Pirmosios gegužės parengi

mai Connecticut valstijoj bus 
su prakalbomis, kultūrinėmis 
programomis ir rodymais ju
damųjų paveikslų. Khlbės ge
ri kalbėtojai. Jie įvyks seka- j 
mose vietose:

Norwalk— penktadienį, ba- | 
landžiu 29 d.. 8 vai. vakaro, t 
60 Main St.

New Haven — šeštadienį, 
balandžio 30, 8 vai. vakare,

222 Lafayette

Philadelphia, Pa
Philadelphijos Progresyve 
Partija Rengia
Masinį Taikos Mitingą

Ateinanti antradienį, gegu
žės 3 d., šaukia Progresyvės 
Partijos masinį susirinkimą 
ARENA — Market ir 46-tos

Ukrainian

Ansonia 
. 7:30

Unijų vadai 
inkų reikalus Great Neck, N. Y. BERLYNAS NUKREI

PĘS AMERIKOS AKIS 
NUO KINIJOS...

Bill Milius, T. Rye, Ed. Stak- 
vila, O; Palevičiūtė, D. Paulęy 
ir Gladys Braziūnas. Dvi talen
tingos mergaitės Judy ir Patsy 
Grigaitės gražiai pašoko. Kor
iui ir balūnu pardavėjais, ro
dosi, buvo Ed. Stakvila, D. 
Paule,v, B. Milius ir P. Lapinis.

Programą paruošė Birutė 
Palevičiūtė su pagalba Frank 
Price. Tai gražiai sutvarkyta 
ir jai vadovaujant programas 
puikiai atliktas. Programą pa- 
riiklė garsusis Merginų Seks
tetas, vadovaujamas Stellos 
Smith.

Po programo buvo šokiai ii* 
pasilinksminimas. Turiu
kyti, kad toki juokingi paren
gimai daugiau publikai patin
ka, kaip seniau įprasti. Pub
likos galėjo būti daugiau, bet 
vejykos kiek sulaikė. V. Z.

jos klausimo, iki kinų ko- 
! munistai pasiruošė didiems, 
pergalingiems žygiam prieš 
tautininkus.karą. Jie trokšta karo prieš 

darbo žmones. Karo metu 
prie prezidento Roose'velto šie 
politikieriai bijojo, nes jie bū
tų buvę, nuspirti į mėšlyną.

Šioje demokratinėje de- 
monstrac'ijoje gegužės 3 d. 
ARENOJ kalbės Henry Wall
ace ir iš Europos žymūs sve- 

Nei vienas lietuvis, ku
rti pi laisvė, d'emokratija 
gynimas, nepasilikite na- 

1 ir veskitės savo 
draugus, šeiipas, 
nepervėlu. Atsi- 

gegužės 3 d., Are-

šeštadienį, balandžio 23 d., 
K asm oč i ų Svetainėje, Steam
boat Rd., A. Matulis ir F. Suli-j 
van surengė S. Karveliui ir jo 
žmonai atsisveikinimo pare —- 
“Bon Voyage Party.”

i atsilankė pusėtinai.!
A. Matulis atsidary-j 
p i -og i 'am ą pirmiausi a i
Almą Kasmočaitę su-! 
porą dainelių. Ji gra-l 

“Plaukia Sau 
ir

New York. — Radijo ko
mentatorius Raymond 
Walsh spėja, kad Sovietai 
su Berlyno klausimu, girdi, 
nukreipė Amerikos dėmesį 
nuo daug svarbesnio Kini-

Miestas pradėjo kampaniją 
apvalyti savo tuščius lotus, o 
privatiškiems savininkams įsa
kys patiems apvalyti savuo
sius ir saugoti nuo užteršimo.

gatvės.
Tai bus didelis sąskridis de

mokratiniai nusiteikusių žmo
nių prieš reakcininkų rengia
mus bilius valstijos butuose 
Harrisburge prieš darbo žmo
nes — unijas, pažangiuosius, 

šiau- 
I rėš Atlanto šaltojo karo pak
tą, visų valstijvi reakcijonie- 
riai sujudo pravesti prieš dar
bininkus įstatymus. Išnaudo
tojų klasė suprakaitavus stu
dijuoja Hitlerio ir Mussolinio 
planus, kai)) sukaustyti darbo 
liaudį, tikslu lengviau sureng
ti pasaulinį karą išgelbėjimui 
žlungančios išnaudotojų siste
mos— kapitalistinio imperia-' 

i lizmo.
Socializmas išlaisvino pusę 

pasaulio ir jis tebelaisvina di-

— šeštadienį, bal. , Pravedus Washingtone
/ai. vakare. Lem

Hartford —sekmadienį, ge
gužes 1 d.t 3 vai. po pietų. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 227 Law
rence St. ■

New Britain — sekmadienį, 
gegužės 1 d., 3 vai. po pietų.

Waterbury

re. Lietuvių 
Green St.

Bridgeport

kare. I. \V.
('enter. 193

/

— sekmadienį, 
7:30 vai. va- 

(). Educational

prašomi lietuviai
parengimus 
atsilankyti.
Rengėjai.

j naudotojų klasė desperuojasi 
ir siunta. Jinai nieko daugiau 

! nenusitveria, kaip tik rcakci- 
į ją-priespaudą. Philadelphijoj 
j irgi smarkiai plinta bedarbė;
kvla aukštos kainos: žmonės

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus : 

:: Darome ir Pritaikome Akinius i
MATTHEW A.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

iHčiai. 
riam 
ir jų 
mie,
kaimynus, 
pakol dar 
minkite : 
na, Market ir

po pasa-

8 Rep.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi..) 

mui, o ne karui ir mirčiai nuo 
bombų.

Kongreso Atstovų Bute lTra- 
sidėjo diskusijos dėl atšauki
mo Taft-Hartley įstatymo. 
Ponas John Wood, atstovas iš 
linčti išgarsė.i tįsios valstybės, 
Georgia, išlindo su savo gu
drybe. Gerai, jis sako, jums 
nepatinka Taft-Ilartley įstaty
mas: jį atšaukime, bet visus 
jo potvarkius įdėkime 
ją įstatymą!

na li

sa kosi
esąs nepriesmgas nuo įstaty
mo nuėmimui jo vardo, jeigu 
tik visas įstatymo turinys bus

Iš Washingtono ateina gan
dai, kad trumaniniai demo
kratai ieško susitarimo su 
Wood-Ta f to I i n i j os ša 1 i n i n k ais. 
Pavojus didelis. Darbo uni
jos labai susirūpinusios.

Stambus anglų diplomatas, 
anglų ambasados Maskvoje 
leidžiamo rusų kalba žurnalo 
redaktorius, Archibald R. 
Johnston, nutarė ant visados 

Į atsisveikinti su Anglija ir tap- 
; ti Tarybų Sąjungos piliečiu. 
| Jis galutinai įsitikinęs, kad 

vai do
lt aro ir 
pasauli

Anglijos ir Amerikos 
nai sušilę ieško naujo 
jeigu nebus suvaldyti, 
uždegs atominiu karu.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Šio diplomato pakeitimas 
pilietybės tai ne Kosenkinos 
atsivertimas prie kapitalizmo. 
Tačiau niekas dėl to ant sienų 
nelipa, niekas pasauliniu mas
tu triukšmo nekelia. Pačioje 
Tarybų Sąjungoje tik faktas 
tai)o atžymėtas ir baigta.

•{••J® •{••J* •{♦•J* 1

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

K

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite :

SHoreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul G uslas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Tiesa yra tokia, kad šian
dien tūkstantį sykių daugiau 
žmonių atsisveikina su kapi
talistinėmis idėjomis ir priima 
komunistines idėjas, negu 
priešingai. Tokia jau ši ga
dynė, toks jau šis mūsų isto
rijos audringas laikotarpis.

PRANEŠIMAI

Pilietis 
damas 
paprašė 
dainuoti
žiai sudainavo:
Laivelis,” “Sudie Karvelis” 
“Atsiminimai.”

Paskui eilė svečių pasakė
prakalbėlę, linkėdami Karve-* 
liams laimingos kelionės ir lai
mingų vakacijų Europoj, pasi
matymo su savo giminėmis.

Skanius valgius pagamino pf 
Kasmočienė. Prie skanių valgių 

(smagiai pasikalbėjo. Grojo Jo-k 
no Bujalio orkestras. Išleistu^ 
vės buvo smagios. Buvęs. 1

T J TDWC DID 411 GRAND STREET /AI r 0 D AK BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Detroit, Mich

M. J. ŠVILPAS 
Miracle Ointment
1 M. J. Svilpa's Miracle' Oint- 
for toothache and hardening 

Tuoj prašalina danties

davė 
vely-

LT PARENGIMO.
LDS 208 kp. jaunuoliai 

juokingą programą laike 
kinio parengimo. Jonas Geral-
tauskas tinkamai perstatė lošė
jus - komedi jautus. Vincas 
Bill Milius neva per radiją 
perduodamas “žinias” pusėti
nai pajuokino publiką.

Biruta Palevičiūtė labai gė- 
rai lošė pi,jokės rolėje. Aldą 
Liminskaitė ir kiti imitavo ne
kalbamų j Vidžių lošėjus, kas lą- 
bai gerai išėjo. Taipgi gerki 
vaizdavo muzikalę sceną Aida 
ir jos sesuo Josephine La, Pet
ras Rye ir Jonas Geraltauskaš.

į

f
Į

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

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

No. 
ment, 
of gums, 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

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

No. 8 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, 
Athlete’s Foot, burns,
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina .$1.25.

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

sinus,rash, 
sores, pimp-

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

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

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

M. J. ŠVILPA
1>. O. Box 73, Stil. A., 

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

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

or-

JOSEPH BALTAITIS ,
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms '

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

5 pusi.—Laisve (Liberty, Litb, Daily)- Penkt., Bal. 29, 1949

Telefonas
EVergreen 4-7729

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

. FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Bąlsamuotojas) 
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.
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LAISVĖS

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

:>

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

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
. Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

nimiiiiiiiniiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii®

RES. TEL.
HY. 7-3681

SPAUSTUVĖ
GALI JUMS PATARNAUTI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis . !

Savininkas i
417 Lorimer Street ■

Laisvės Name '
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Laisves 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
gele, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rfyiesčio 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. **

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

267
M'a-

pas G. Grigaitj, 
St., Wilkes-Barre, Pa. 
dalyvauti, nes turime daug 
reikalų aptarli.—Fin. Sckr.

(100-101)

HUDSON, MASS.
LLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 1 d., 2 vai. dieną. LPK sa
lėje. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. _ p. v., sekr. (100-101)

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapinių Korporacijos svar

bus susirinkimas įvyks geg, 1 d., 2 
vai. dieną, 
Stanton 
lonėkite 
svarbių

dalyvauti. Darbininkų solida- 
• šventę reikia masiniai atžy- 

kuomet buržuazinė reakcija 
galvą, slėgdama darbo žmo- 

atvirai kurstydama prie trečio- 
___k.Jj karo. Mitinge kalbės 
Hood iš Bošton, Mass. — Rep.

(100-101)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinė darb. klasės šventė, 

1-ma gegužės, bus apvaikščiojamai 
balandžio 30 d., 2:30 vai. šeštadie
nio popietį, miesto sode po atviru 
dangum. Visų*, darbininkų šventa pa
reiga 
rūmo 
mėti, 
kelia 
nes, ; 
jo pasaulinio 
Otis ]

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas yra nu

keltas iš geg. 2 d., j geg. 9 d. Tą 
pačią dieną įvyks masines prakal
bos už taiką, Mechanics Bldg., Bos
tone, 8 v. v. Kalbės Henry Wallace. 
Taip pat. bus kalbėtojai iš Italijos, 
Franci jos, Anglijos ir Belgijos. 
Montcllo-Brocktono busas išeis 
Liet. Taut. Namo 6:30 v. v. 
Shimai t is. • (100-101)

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

j A w
’ji* Ti ii. Tjp rjį —a’ -a’ ”4'

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

receptu SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Slialins 
(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



30-tą Maršuokite Darbininkų ir Liaudies Parade už Taiką, 
už Vaikų Gyvybę, už Darbus, už Išsaugojimą Demokratijos!

___________________________ p]—------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------—----------------------------

Liet. Liaudies Teatro 
Susirinkimas 
Šį Sekmadienį

Pirmosios Gegužes Parade 
MaršuotojŲ Sąrašas

Vaikai išvažiuos nuo Lais ves sales 1:30
Prašome išsikirpti šį sąra

šą. Jis buvo paruoštas de
šimtimi dienų pirm maršavi- 
mo, tad galima tikėtis, kad 
dar daug uiy’jų ir kitu orga
nizacijų bus prisidėjusios vė
liau. Tačiau tas bendrojo są
stato nepakeis, nes jos bus 
priskirtos atitinkamuose sky
riuose, gale divizijų.

Turėdami šį sąrašą bile ka
da žinosite, kur rasti saviš
kius, ir kitiems galėsite patar
ti.

Paradas įvyks šį šeštadienį 
(rytoj), balandžio 30-tą. Mar
šuos 8th AVe., nuo 39th St. 
iki 17th St., New Yorke. Sep
tynioliktąja pasuks į Union 
Square, permaršavę per skve
rą, už poros blokų, skirstysią.

SUSIRINKS 12 VALANDĄ

39th St., tarp 8th ir 9th Avės.:

United May Day Komite
tas.

Abraham Lincoln Brigados 
veteranai.

M ari n inkų virėjai ir ste tv
ardai.

Kailių ir Odų Darbininkų 
Unijos, CIO, sekami būriai: 
V isaša 1 išk i e j i v i rši n i n k a i. 
Veteranai.
Jungtinė Taryba ir lokalai.

39th St., tarp 9th ir 10th Avės:

Krautuvių ir sandelių dar
bininkų nepriklausomų uni
jų būriai:
Lokalas 65-tas.
bokalas 830-tas.
Departmentinių krautuvių. 
Nariai lokalo 338-to.
Kitos to darbo nepriklauso

mų unijų grupės.
Wholesale, Retail ir Ware

house Workers, CIO.
Harlemo liaudies organiza

cijos.
Harlemo Darbo Taryba.
Harlemo rendauninkų ir 

vartotojų organizacijos.
Solidarity Lodge 691, IWO. 
Harlemo Welfare Council. 
Harlemo komunistai.
United Office and Pro
fessional Workers, CIO: 
Lokalas 16-tas.
Lokalas 18-tas.
Lokalas 19-tas.
Kiti lokalai ir grupės.

39th St., tarp 10 ir 11 th Avės.;

Rakandų Darbininkų Uni
jos, CIO:
Lokalas 140-tas.
Lokalas 76-B.
Lokalas 76-tas.
Duonkepių ir Saldaininių 
Darbininkų, AFL:
Lokalas 1-mas.

' Lokalas 3-čias.
Lokalas 164-tas.
Kitų lokalų nariai.
Maisto Darbininkų Unijos, 
AFL, nariai:
Lokalo 1-mo.
Lokalo 6-to.

* Lokalo 89-to.
Kitų lokalų.
Hotel Front Service Lokalas 
144-tas.
Meat Cutters Lokalas 400. 
Auksorių Lokalas 1-mas.

SUSIRINKS 1 VALANDĄ

38th St., tarp 8th ir 9th Ave
nues:

International Ladies Gar
ment Workers Unijos nariai 
(moteriškų drabužių indust
rijos darbininkai) 
Amalgamated Clothing Wor
kers nariai (siuvėjai) .

38th St., tarp 9th ir 10th 
Avenues:

Jaunimo būrys.
Rendauninkų ir vartotojų 
tarybos skyriai iš:
Kings apskrities (Brookly
no) .
Bronx apskrities.
New Yorko apskrities.

Queens apskrities.
Jungtinės moterų organizaci
jos už taiką.

38th St., tarp 10th ir 11 th 
Avenues:

Statybos amatų darbinin
kai :
Malioriu Lokalas 481, AFL. 
Malioriu Lokalas 905.
Kitų lokalų nariai. 
Spaustuvininkai, AFL. 
Popieros ir Maišelių Dirbė
jų Lokalas 107, AFL..
Gas, Coke and Chemical 
Workers ’Lokalas 121.
Auto darbininkai.
La i k rašė i ų darbininkai.

SUSIRINKS 1:30 VALANDĄ

37th St., tarp 8th ir 9th Ave
nues:

’ Laikraščio Freiheit.
International Workers Or
der (didžioji darbininkų 
pašalpinė, jos skyriai): 
Generalė Taryba, 
žydų skyrius. 
Veteranai.
žydų pašalpinės jaunimas.
Emma, Lazarus divizija (mo
terys) .
Bronx distriktas.
Brooklyno distriktas. 
Manhattan distriktas. 
Queens distriktas.
Cervantes draugija.
Ispanų organizacijos..
Graikų.
Garibaldi draugija.
Polonia draugija.
Slovakų draugija.
Rusų draugija.
Ukrainą organizacijos.
Karpatų-rusų organizacijos. 
Vengrų brolija.
Rumunų draugija.
Finų draugija.
Jugoslavų organizacijos.
LIETUVIŲ būrys. 
Armėnai.
E stoną i.

37th St., tarp 9th ir 11 th Ave
nues:

United Shoe Workers, CIO, 
skyriai:
Lokalas 54-tas..
Lokalas 60-tas.
Lokalas 65-tas.
Kitų lokalų nariai.
United Electrical and Ra
dio Workers, CIO: 
Lokalas 430-tas.
Lokalas 1227-tas.
Kitų lokalų nariai. 
Transportininkai. 
Laivakroviai.
New Jersey būrys.
Veteranų būrys.
Visokių amatinių unijų 'bū
rys.
New Jersey Civilių Teisių 
Kongresas.
New Jersey International 
Workers Order.
New Jersey komunistai.
Newyorkietis Civilių Teisių 
Kongresas..
SUSIRINKS 2 VALANDĄ

36th St., tarp 8th ir 9th Ave
nues :

Kultūrines grupės:
Rašytojai.
Muzikai.
Artistai. '
Mokslininkai.
Teatrininkai.
Contemporary Writers. 
Music Alliance.
People’s Dance Group. 
Masses and Mainstream.
Profesionalų grupės: 
Daktarai.
Dentistai.
Advokatai.
Mokytojai.
Jefferson School of Social 
Science.
Amerikos Moterų Kongresas.

36th St., tarp 9th ir 10th 
Avenues:

New Yorko valstijos komu
nistų organizacijos komitetas.

' Veteranų1 būrys.
36th St., tarp 10th ir llth 
Avenues:

Daily Worker.
New Yorko apskrities komu
nistai.
SUSIRINKS 3 VALANDĄ 

35th St., tarp 8th ir 9th 
Avenues:

Bronx apskrities komunistai. 
35th St., tarp 9th ir 10th 
Avenues:

Queens apskrities komunistai.
Kings apskrities komunistai. 
Kitos įvairios grupės.

Tūluose iš čia minėtu būriu 
maršuos daugtūkstantinės gre

itos. Lietuviai taipgi stengia
mos, būti skaitlingi. Ir svarbu 
prisilaikyti rimties. Atsiminki
te, jog maršuojama už taiką, 
už savo šalies garbę ir žmo
niškumą, už gyvybę savo vai
kų, kad jiems nereikėtų mar
guoti karo mirtim

Kviečiame ir iš Brooklyno 
apylinkių lietuvius atvykti į 
mūsų būrį. Kurių darželiai 
pražydo, atvežkite žiedų mūsų 
jaunimui ir moterims puoštis.

Brooklyno Lietuvių 
Komitetas Gegužės 
Pirmajai Atžymėti.

“ČIGONAI” JAU NETOLI

JONAS JUŠKA 
režisierius

LDS JAUNIMO BALIUS 
ŠEŠTADIENĮ

JURGIS KAZAKEVIČIUS 
Aido Choro mokytojas

Gegužės (May) 8 d., sek
madienį, mūsų Kultūriniame^ 
Centre — Liberty Auditori
um, bus suvaidinta Stasio Šim
kaus operetė “čigonai.”

Kaip žinote, šią operetę sta-
to scenon Brodklyno Aido
Choras.
paprastą

Veikalas 
ir kartu

vaizduoja 
įdomų či-

gonų gyvenimą, pilną meilės, 
intrigos ir keršto.

Veikalo sąstatą sudaro:

Vera Bunkienė, Petras Gra
bauskas, Amelia Juškevičiūtė, 
Pranas Yakštis ir Tony Navi
kas.

Aido Choro mokytojas Jur
gis Kazakevičius dėjo visas 
pastangas dainų sumokinime, 
o režisierius J. Jušką—dialo-
go. Aidietė Sylvia Pužaus-
kaitė akompanuos pianu 
soms -operetės dainoms.

vi-

Atsilankykite ir įvertinkite 
ši dideli Aido Choro darbą.

Nors Pavėluotai, Bet 
įdomu

šeštadienį, balandžio 23 d ■, 
LKM nariai ir valdyba buvom 
nusifotografuoti. Bet čia ne 
apie tai noriu kalbėti; čia* no
riu kalbėti apie tai, kaip LKM 
valdybos nariai, susirinkę tarė
si apie veiklą, kaipo LMS jau
niausias ir naujausias viene
tas. LKM sekretorė prisiminė 
apie gautą iš LMS Centro sek- 
retoria’us L. Joniko laišką. 
Laiškas gautas kovo mėn. pa
baigoje. Bet, vistiek manome, 
bus’ kai kuriems įdomu jį pasi
skaityti. Štai jis:
Liet. Kalbos Mokyklėlei 
Richmond Hill, N. Y.

Gerb. Jaunieji Draugai:
Sveikiname naujausią ir 

jauniausią narį LMS šeimoje 
ir linkime darbuotis lietuvių 
liaudies mene. Džiugu, kad 
tokia skaitlinga grupė ameri
kiečių lietuviukų pasirižote 
studijuoti savo tėvų ir tėvu
kų kalbą, papročius ir tauti
nę kultūrą.

Draugiškai,
L. Jonikas, 
LMS Centro sekret.

Dękui už gražų laiškutį. Mes 
ir stengiamės dirbti lietuvišką 
kultūrinį darbą, kaip parody
sime gegužės d. mūsų pa
čių parengime. Čia statysime 
scenon vieno veiksmo komediją 
“Nuprausta puikybė,” keliais, 
atvejais išstoš jaunųjų lietu
viukų šokikų grupė, vadovystė

je Elenos Bručienės,;1 bus dai
nų ir žaidimų su dainomis, vad. 
Aldonos žilinskaitės-Anderson, 
Doris Chuberk duos [violin so
lo, bus eilių deklamacijos, ir, 
gal būt, tarp Amerikos lietu
vių, jei ne pirmas, j tai labai 
retas programoje punktas — 
pantomima. Pantomimoje var
tojamas Kazio Binkio kūrinys 
“Dirbk ir baiki.” Matysite, 
kaip Dominykas “darbininkas” 
dirba viską, bet nieko nebai
gia. šios pantomimos pasta
tymui prisideda: dailininkas 
Robertas Feiferis, filmininkas 
Jurgis Klimas ir LKM moki
nys Eduardas Dagis, vaizduo
jantis Dominyką “darbininką.”

Taigi, nepamirškite, kad vi
sa tai matysite tik už $1.25, 
gegužės 15 d., Liberty Audito
rijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
4 vai. po pietų. Po programai 
bus šokiai prie JurgĮio Kazake
vičiaus orkestrus. Ay jau pasi
rengėte ten dalyvauti ?

Veiksnys.

Unijų Delegacija 
Washingtone

New Yorko unijų viršinin
kų ir šapų stewarclu Susirin
kimas pasiuntė delegaciją į 
Washingtona reikalauti at- 
steigti darbo žmonėms nau
dingą Wagner aktai

Avantiūros ir romansas gabiai sujungti j puikų judj apie | vieną iš 
sensacingiausių įvykių naujaisiais laikais!

“We Were Strangers” 
žvaigždžiuoja JENNIFER JONES - JOHN GARFIELD 

Gilbert* Roland, Ramon Novarro, Wally Cassell, David Bond. 
BROADWAY IR 46th STREETASTOR

Kiekvienas parengimas, 
įvykstantis m ū s ų kultūri
niame centre, Liberty Au
ditorium, truputį kitoniš- 
kesnis, n o g u pirmesnis. 
Bet LDS Jaunimo kuo
pa, kuri ruošia savo pa
rengimą ateinantį šeštadienį, 
30-tą dieną balandžio, ruošia
si turėti visai skirtingesnį pa
rengimą, negu iki šiol mes 
turėjome.

Parengimas yra pavadintas 
“Liaudies vakaras.” Jaunuo
liai užtikrina, kad niekas dar 
nėra’ dalyvavęs tokiame ba
liuje. Pirmiausiai, jis bus, 
kaip amerikonai vadina, “barn 
dance.” Gal būt lietuviškai 
geriausiai išeitų pavadinti kai
miečių balium. Apart klum- 
pakojo ir suktinio, visi galės 
ir Amerikoniškus farmerskus 
šokius šokti. Albert Merkis, 
pripažintas, ekspertas ant to
kių šokių, atvažiuoja iš Phi- 
ladelphijos ' vadovauti šo
kiams. Amerikoje tie šokiai 
populiarūs farmų apylinkėse.

Prie viso to, bus dar viso
kių Įvairumų. Visas parengi
mas yra taip sutvarkytas, kad 
nebus nei vienos minutės nie
kam nuobodžiauti. >

Kad gauti tinkamą atmos
ferą dėl tokio baliaus, jis bus 
ruošiamas gymnasium salėje. 
Didžiąją salę kitataučiai turi 
užėmę tam vakarui.

Dėl ko šis parengimas ren
giamas? Daugiausia dėl to, 
kad sukėlus iš naujo entuzi-; 
azmą tarpe jaunesnių ir čia-! 
girnių dėl savo organizacijos, j 
Bet visi esate kviečiami daly-| 
vauti, nepaisant, ar jauni, ar 
seni. Ir visi turėsite, taip’sa
kant, “gud t ai m.”

Dalis pelno nuo šio parengi
mo bus paskirta pasiuntimui 
bolininkų tymo Clevelandan, 
kur kitą mėnesį įvyksta naci- 
onalis LDS bolininkų turna- 
mentas. Reikia nemažai pini
gų sukelti pasiuntimui tymo, 
tad būtinai visiems reikia .da
lyvauti ir padaryti parengimą 
sėkmingiausiu.

Reikia žodį tarti ir apie mū
sų bolininkus. Jie per visą 
žiemą lošė labai sąžiningai 
savo lygoje. Kiekvienas ket
virtadienio vakaras buvo už
imtas mūsų bolininkų. Apart 
to, kad tas lošimas žymiai 
parėmė mūsų garbingą įstai
gą — kultūrinį centrą—kada 
įplaukos jam labiausiai reika
lingos, bolininkai — virš 30 
jų—lenktyniavosi tarpe savęs. 
Atėję parengiman, jūs galėsi
te su jais susipažinti. Jie

Veteranai Maršuos 
Uniformuoti

Tūkstančiai veteranų, kurie 
dar nesudėvėjo savo unifor
mas ar iš jų visiškai nėišau- 
go, maršuos Pirmosios Gegu
žės parade uniformuoti savo 
organizacijų'galvinyje — pir
mose gretose. Maršuos už 
taiką, darbus, teises.

Specifiškais veteranų rei
kalavimais yra:

Pratęsti ir praplėsti 52-20.
Namų veteranams.

Mirė
Antanas Klonis, 60 m. am

žiaus, gyvenęs 7026—69thPL, 
Glendale, L. L, mirė balan
džio 26 d., darbe. Pašarvotas 
S. Aromiskio koplyčioj, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks balandžio 30 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną 
Mary, sūnų Antaną, dukterį 
Mary, du brolius Joną ir Juo
zą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius Aromiskis.

taipgi suruoš savo rūšies de
monstraciją boling alėse. 
Dešimt geriausių mūsų boli
ninkų, sudarę du tymus, pa
rodys, kaip jie rengiasi pasi
rodyti Clevelande. Bus įdo
mu. Ateikite baliun, kur sma
giai ir linksmai laiką pralei
site ir dar pamatysite mūsų 
čampijonus bolininkus.

Strike & Spare.

Šiuomi Lietuvių Liaudies 
Teatro valdyba kviečia visus 
Liaudies Teatro narius ir jo 
rėmėjus pribūt į susirinkimą 
šį sekmadienį, gegužės 1 d., 
7 vai. popiet, Liet. Auditori
jos name.

Turėsime perrinkt valdybą, 
išklausyt “Gaidelių” apyskai
tą, pasitart dėl ateinančio se
zono veiklos ir kitais reika
lais.

Malonėkite nesivėluot.• • Brooklyno Lietuvių 
Liaud• Teatro Valdyba.

Gražus Pažmonys Dailės Parodoje
Pasikalbėjimai, Užkandžiai, 
Kūrinių Laimėjimai

Sekmadienį, gegužės 1, apie 
4 vai. p. p., Kultūriniame 
Centre, kur eina Dailės Pa
roda, turėsime gražų kultūrinį! 
pobūvį. Tai - bus Dailės Pa
rodos reikalu šueigėlė. Ją 
turėsime auditorijos muzikos 
kambaryje. Tai pažmonys 
pagerbimui tų dailininkų, ku
rie išstatė savo kūrinius pa
rodom

Aukso Žvaigždes 
Motinos Maršuos 
Parade už Taiką

Vėliausios žinios iš United 
Labor and People’s Commit
tee for May Day praneša, jog 
susidarė maršuoti Pirmosios 
Gegužės parade už taiką di
delis būrys Aukso Žvaigždės 
Motinų ir Tėvų, kurių sūnūs 
atidavė gyvybę karo prieš fa
šizmą.

Motinoms - tėvams atiduo
ta garbės vieta parade. Jie 
maršuos pirmieji po komiteto. 
Susirinks 12 valandą dieną 
ant 39th St. prie pat 8th Avė.

Dominick San Antonio, 22 
m., kuris įsigėręs būdamas 
bandė apiplėšti likerių krau
tuvę ir tame akte nušovė po- 
licistą Oetheimer, nebus tei
siamas elektros kėdėn, tik ka
lėj iman. Dėl to buvusieji jo 
pašauti'kiti du eiliniai poli- 
cistai reiškė nepasitenkinimą.

PRANEŠIMAS
JUBILIEJINIO KOMITETO 

SUSIRINKIMAS
Dienraščio Laisves 30 metų jubi

liejaus atžymėjimo organizacijų at
stovų komiteto susirinkimas įvyks 
balandžio 29 d., šį vakarą, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill.

Prašome visus narius dalyvauti. 
Jeigu kuri kuopa neturi išrinkus 
atstovo, tai prašomas kuopos pir
mininkas arba sekretorius dalyvau
ti. Būtinai dalyvaukite visi. Laiki
nojo Kom. Pirm., V. Čepulis.

IR KAS TEN BUS?
1. Turėsime užkandžių, na, 

gal ir išgerti, vienas kitą pa
vaišinti.

2. Galėsime pasikalbėti, lai
kysime atvirą forumą, kur 
kiekvienas galės pasisakyti, 
išsireikšti, kaip jam ar jai tas 
ar kitas kūrinys atrodo, pa
tinka.

3. Ant vietos bus dailinin
kas Robertas Feiferis, kuris 
duos forumui įvadą, atsakys 
mums nesuprantamus, neaiš
kius klausimus apie kūrinių 
turinį, jų spalvas, medžiagi
ne sudėti.

4. Parodoje yra gražių kū
rinių, kurie yra dovanos. Jie 
bus išleisti.

5. Mes tikimės ir staigme
nų. Gal pribus į šį pažmo- 
nį ir dainos artistų. Daina, 
arija netikėtai gali pasirodyti, 
prabilti.

Kaip matote, bus graži, 
kultūringa ir meniška sueiga. 
Nepraleiskite šios progos, pa
tys dalyvaukite, atsiverkite 
savo šeimas, draugus. Įėjimas 
nemokamas.

Dailės Parodos Komisija.

^PARDAVIMAI

TURIME GREIT PARDUOTI
Parsiduoda fotografijos Studija i 

sykiu namas, su 5 kambariais i 
maudyne ir visais kitais modeminiais 
įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos stti 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiai 
informacijų, prašome kreiptis pas:

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

GYDYTOJAS

: S. S. Lockett, M. D. 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
ji—2 dienom Valandos. j&_8vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais. .

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: jrakate

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOHN YUSKA

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes*laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)*-Penkt., Bal. 29, 1949




