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Labai laiku.
Sekmadienį pas aidiečius.
Alkani ir pavergti.
Bijo savo žmonių. i 
Taika—visų reikalas.

Rašo A. BIMBA '

Laisvė išleido brošiūrą “Ki
nija žengia į Laisvę.“ Brošiū
ra pilna labai svarbių faktų 
apie tų šalį, kuri į save turi 
atkreipusi 
mėsį.

•Svarbu 
su Kinijos 
gyvenimu, 
kite šia brošiūrą.

Brošiūrą parašė D. M. šo- 
lomskas, parsiduoda už dvi- 
.dešimt centų. Ypatingai pik
nikuose puiki proga brošiūrą 
išplatinti.

visos žmonijos dė-

visiems susipažinti 
žmonių kovomis ir 
Gaukite ir skaity-

I Tai ir vėl Brooklyne turėsi
me šaunų pbbūvį. Sekmadie
ni visi būkite Lietuvių Kultū
rinių Centro auditorijoje. Bus 

‘ suvaidinta operetė “čigonai.“ 
Operetės “čigonai“ neskai

čiau ir niekur perstatant • ne
mačiau. Bet aidiečiai kalba 
labai entuziastiškai. Sako, 
muzika ir dainos žavės visus.

Aš jais tikiu. Todėl pats 
stengsiuosi parengime daly
vauti ir nuo savęs karštai ra- 

* ginu kitus būti pas aidiečius.

l

Iš New Orleans kunigas 
Schutten aplankė vieną cu
kraus nendrių plantaciją ir 
surado baisią padėtį. Jis su
rado, kad ten dirba daug pa
bėgėlių iš Europos, kad ne tik 
jie, bet taip pat ir seni vieti
niai darbininkai yra alkani ir 
pavergti. Gerai, kad žmogus 
į savaitę pasidaro dvyliką do
lerių.

Darbininkai prasiskolinę 
maisto ir rūbų krautuvėms, 
tos krautuvės priklauso plan
tacijoms. Jie negali nei pa
bėgti, \nei iš skolų išbristi.

★ ★ ★--------
Louisianos valstija pilna to

kių plantacijų. Tūkstančiai 
darbininkų jose alkanauja ir 
vergauja.

Tik stebėtis reikia, kad šis 
kunigas tos padėties seniai 
nepamatė. Bet geriau vė
liau, negu niekad! Gal kas 
nors bus padaryta šių vergų 
būklės pagerinimui.
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Kinijos čiango armijos ge
nerolas, kuris “gina“ šangha- 
jų, nusiskundė koresponden
tams, kad jis labai bijo par- 

♦ tizanų. Jis žino, kad jų ir 
mieste ir apylinkėje yra pilna. 
Kaip greitai Liaudies Armija 
pradės 

* tizanai 
čiango

Taip
Nankingu. 
mė nėra perdėta, 
klika, kuri per tiek metų kan
kino Kiniją, šiandien išsigan
dę savo žmonių, žmones jie 
išnaudojo ir kankino ir žmo
nės dabar su jais apsidirbs.

♦
! iT
i >

veržtis 
sukils 

armijai 
atsitiko

i miestą, par- 
ir fašistinei 

bus riestai.
su Peipingu ir

To generolo bai- 
Jis ir visa

♦

“Mes negalime leisti diplo
matams, generolams ir pase
nusioms kongresmanams, ku
rie ištroškę mėtyti atomines 
bombas, nustatyti mūsų poli
tiką. Taiką yra _ per daug 
svarbus reikalas, kad būtų 

įgalima jiems pavesti jos iš- 
laikymas.“

Taip kalba Henry Wallace. 
Jis važinėja po Amerika ir 
budina žmones iš miego. Tūks
tančiai jo prakalbų klausosi 
ir karštai jį sveikini.

Taikos išlaikymas yra 
reikalas.

SUDEGĖ 13
Glasgow, Škotija.— 

gaisrą departmentinėje 
krautuvėje sudegė bent 13 
moterų. ,

Kanton, Kinija. —čiang 
Kai-šeko tautininkai skel
bia, kad Kinijos, Burmos ir 

'^Korėjos komunistai padarė 
bendro apsigynimo sutartį.

visų

Per

No. 106

Darbiečiui Kongresmanui Pasistengus 
Woodo Bilius Tapo Atmestas NUSLUOT VIS4 TAFTO- 

HARTLEY’O ĮSTATYMU

VAŽIUOTE Į VAKARINĮ BERLYNĄ ATSIDARYS GEG. 12 D
— _____ ■ .

MARCANTONIO SULAIKĖ PRIEŠUNIJINĮ WOODO RILIŲ
3 Vakariniai Talkininkai Nuims Blokadą 
Nuo Sovietinio Vokietijos Ruožto

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas trečia
dienį 212 balsų prieš 209 
nutarė sugrąžint darbiniam 
kongresmanų k o m i t e tui 
priešunijinį Woodo bilių. 
Spauda ir radijas teigia, 
kad tokiu būdu tapo “už
muštas” Woodo bilius. Šis 
bilius yra dar pabloginta 
priešdarbininkiško Tafto- 
Hartley’o įstatymo kopija.

Nuopelnas už Woodo bi- 
liaus faktiną atmetimą pri
klauso darbiečiui kongres
manui Vitui Marcantoni
o’ui.

Diena pirntiau republiko- 
nai ir pietiniai demokratai 
kongresmanai buvo urmu 
pervarę Woodo bilių 217 
balsų prieš 203. Tuomet 
Marcantonio pareikalavo 
tą bilių posmas po posmo 

O: svarstyti ir spręsti.

r

Marcantonio per dieną 
taip uoliai pasidarbavo, 
kad savo sumanymui gavo 
13 balsų daugumą, ir Woo
do bilius .tapo sugrąžintas 
darbiniam kongresmanų 
komitetui.

Tas komitetas iš naujo 
lukštens bilių punktas po 
punkto. Kartu bus duoda
mi ir svarstomi Woodo bi- 
liaus pataisymai— išbraukt 
įvairius posmus prieš uni
jas ir streikus, o įrašyt pa- 
jankius darbininkams para
grafus.
■' Woodo bilius, be kitko, 
reikalauja teisminiais in- 
džionkšinais laužyti strei
kus, versti unijų viršįnin- 
kus prisiekti, kad jie ne 
komunistai ir nieko bendra 
neturi su “raudonaisiais,” 
duoti samdytojams teisę a- 
gituoti prieš Unijas ir t.t.

Kongresmanas Marcan- 
tonio, Darbo Partijos at
stovas iš New Yorko, pir
miau pareiškė:
— Jeigu Trumano valdžia 

būtų kovojus prieš Woodo 
bilių, jeigu ji nebūtų pasi-< 
davus, tai šis bilius būtų iš 
karto sumuštas.

Bet ir dabar Trumanas 
snaudė, o kad Woodo bilius 
trečiadienį tapb atmestas, 
tai ačiū Marcantonio’ui ir 
keletui jo bendradarbių — 
pažangesnių d e m. o k ratų 
kongresmanų.

13 Anglų Areštuota už 
Protestą prieš Ameriką

London. — 12 anglų vy
rų ir 1 mergina Gegužės 
Pirmojoj prisirakino rete
žiais prie amerikinės am
basados geležinės tvoros ir 
protestavo, kad Jungtinės 
Valstijos mojasi pavergti 
Angliją ir naudoti ją kaip 
karo įrankį prieš Sovietų 
Sąjungą.

Policija atrakino bei nu
kapojo retežius ir areštavo 
tuos 13 žmonių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c
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MARCANTONIO REIKALAUJA

Sutaftintas Valdžios 
Bilius

Nusiuntus Woodo bilių 
atgal į kongresinį komitetą, 
atsidarė durys valdiniam 
Lesinskio - Simso biliui 
svarstyti.

Trumaniški demokratai, 
beje, savo biliui prikergė 
penkis aršiuosius posmus iš 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
—indžionkšinus prieš strei
kus, finansines unijų at
skaitas valdžiai, priesaikas 
prieš komunistus ir t.t.

Tokiais “pataisymais” 
valdžia nori patraukti dau
giau reakcinių demokratų 
ir republikonų kongresma
nų balsuoti už jos Lesinskio 
bilių.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai, tačiaus, laiko 
valdinį biliu švelnesniu už 
Woodo.

Wallace Smerkia 
Fašistinį Bilių

Philadelphia, Pa. —Pro
gresyvių Partijos vadas 
Henry Wallace, kalbėda
mas masiniame susirinki
me, ragino piliečius kovot, 
kad priverstų Kongresą at
mest Mundto - Fergusono 
policinės valstybės bilių.

Tas bilius veda į Vokieti
jos nacių kelią, sakė Wal
lace.

Susirinkime dalyvavo 
pie 6,000 žmonių.

a-

Kruvinas Francūzij 
Teroras Vietname

Bangkok. — KatalikųBangkok. — Katalikų va
dai pietinėje Vietnamo res
publikos dalyje (Indo-Kino- 
je) karčiai smerkė francū
zų armiją už kruviną 
terorą prieš vietnamiečius 
katalikus.

Savo protesto - pasipikti
nimo telegramoje •tau
tiniam Vietnamo preziden
tui Ho, Či-minhui jie, be 
kitko, nurodo, jog francū
zų kariuomenė mirtinai už
kankino katalikų kunigą, 
sudegino 700 namų kaimą, 
užmušė didelį skaičių kai
miečių ir išžagino 200 mer
ginų.

Francijos valdžia mojasi 
sutriuškint Vietnamo 
publiką.

res-

Orleans, La. — 
kompanijos

New
Lykes laivų 
sargaS penkiomis kulkomis 
peršovė Johną MacDouga- 
lą? CIO Matininkų Unijos 
delegatą.

Cleveland, Ohio,— CIO 
plieno darbininkai reika
lauja pakelt algą 30 centų 
valandai.

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar- 
cantonio, Progresyvių Par
tijos veikėjas, atsišaukė į 
darbininkus, kad priverstų 
Kongresą panaikint visą 
priešunijinį Tafto-Hartley’o 
įstatymą ir sugrąžinti uni
jinį Wagnerio įstatymą, be 
jokių streiklaužiškų “patai
symų” iš valdžios pusės.

Marcantonio smerkė tru- 
maniškų demokratų pasiū
lymą pervesti į valdinį Le
sinskio bilių įvairius pos
mus iš Tafto - Hartley’o į- 
statymo.

Pasikalbėjime su reporte
riais Marcantonio pareiš
kė:

KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
ŽYGIUOJA LINK KANTONO

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų ar
mija artėja prie Nančango, 
Kiangsi provincijos sosta- 
mieščio, 100 mylių į pietus 
nuo Yangtze upės.

Čiang Kai-šeko tautinin
kai pranešė, kad jie sudarę 
naują apsigynimo liniją ties 
Kantonu, apie 700 mylių į 
pietų vakarus nuo Šangha- 
jaus. Kantonas yra naujo
ji tautininkų “sostinė.”

Teigiama, kad Liaudies 
Armija, užėmus Hangčovą,

Darbininkų Literatūros Draugija
Prašo Senatoriaus Leist Jai /
Liudyt prieš Atlanto Paktą

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija 
pasiuntė sekamąją telegramą Senato užsieninių reika
lu komitetui: C-

Senate Foreign Relations Committee,
Washington, D. C. ''

In the name of seven thousand members of Ameri
can Lithuanian Workers Literary Association we re
quest an opportunity for our representative to appear 
before you and talk against the North Atlantic Pact.

Chairman A. Bimba, 
Secretary D. M. Sholl.

Philadelphijoi įvyko 5 
Gegužiniai Mitingai

Philadelphia. — Minint 
Gegužės Pirmąją, Philadel- 
phijoj įvyko penki susirin
kimai pu prakalbomis ant 
gatvių kampų. Suėjo tūks 
tančiai žmonių. .

Keturis mitingus surengė 
Komunistų Partija. Penk
tas mitingas buvo suruoš
tas Bendrojo Darbininku- 
Liaudies Komiteto darbi
ninkų šventei paminėti. .

Tokio. — streikuoja Ja
ponijos angliakasiai; nepai
so savo valdžios ir ameri
kines komandos uždraudi
mo. •

— Jeigu valdžia 
veikus, jeigu Trumanas ir 
jo demokratai vykdytų rin
kiminius pasižadėjimus, tai 
Kongresas būtų atšaukęs 
visą Tafto- Hartley’o įsta
tymą. Bet valdžia pasida
vė reakcininkams ir į savo 
darbinį bilių prikaišiojo ar
šiųjų Tafto - Hartley’o 
nuostatų.

Jeigu aš nebūčiau pasi
stengęs, tai Kongreso At
stovų Rūmas būtų jau ga
lutinai užgyręs Woodo bi
lių, kuris yra tiktai skirtin
gais žodžiais perrašytas 
streiklaužiškas Tafto-Hart
ley’o įstatymas.

pasiekė jau pusiaukelės į 
Kantoną.

Liaudies partizanai jau 
nuo pirmiau užvaldė dide
lius plotus aplink Kantono 
didmiestį, svarbų uostą.

Komunistų radijas iš Pei- 
pingo pranešė, jog tautinin
kų armijos brigada, 5,300 
vyrų, perėjo į liaudininkų 
pusę pietinėje Anvei pro
vincijoje.

Tuo pačiu laiku liaudies 
kariuomenė sunaikino di
džiąją dalį tautininkų 68- 
tos armijos.

Brooklyn, N. Y.

ORAS.—šilta giedra.

bet 
jį

$

J
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Ohio Plieno Darbininkai 
Reikalauja Pakelt Algą

Cleveland, Ohio. —. CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
28-to distrikto susirinki
mas nutarė reikalauti 30 
centų algos pakėlimo iyr 
valandą. Susirinkimas įpa
reigojo vadus kovoti už to
kį algos priedą derybose su 
samdytojais dėl naujos su
tarties.

Vietiniai vadukai bandė 
šį reikalavimą suvelti, 
eiliniai nariai pastatė 
pirmojon vieton.

Washington, geg. 5.—So
vietų Sąjunga gegužės 12 
d. atidarys amerikonam, 
anglam ir francūzam va
žiavimus traukiniais ir 
automobiliais per sovietinį 
Vokietijos ruožtą į vakari
nę Berlyno dalį, o Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Francija tą pačią dieną nu
ims prekybos blokadą nuo 
Sovietų k o n t roliuojamos 
rytinės Vokietijos.

Trys minimi vakariniai 
talkininkai kartu sutiko 
sušaukti gegužės 23 d. visų 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų konferenciją 
ištisos Vokietijos klausi
mams spręsti.

Dėl važiuotės Berlynan 
atidarymo ir konferencijos 
sušaukimo, pagal sovietinį 
pasiūlymą, susitarė Sovietų 
užsieninio ministro pava
duotojas Jakovas Malikas, 
bendrinis Amerikos amba-

Bedarbių Skaičius 
Pakilo Milionu

Washington. — Valdinis 
apskaičiavimų biuras pa
skelbė, jog dabar yra 1,001,- 
000 daugiau bedarbių, negu 
pernai buvo tuo pačiu lai
ku.

Valdžia atranda, kad vi
so es^ tiktai 3,116,000 be
darbių.

CIO darbo unijų centras 
tvirtina, jog valdiniai skai
čiuotojai “nukniaukia” bent 
pusantro miliono bedarbių.

Vokiečiu Fabrikas Daro 
Francijai Karo Nuodus

Berlin.— Francija/pa
smarkino karinių sprogimų 
ir nuodingų dujų gaminimą 
vokiečių Badische Anilin 
und Soda Fabrike Ludwig- 
shafene, francūzų užimta
me Vokietijos kampe.

Senatoriai Atskiria 
Negrus Mokinius

Washington. — Senato
riai užgyrė '$300,000,000 
metinės paramos mokyk
loms įvairiose valstijose^ 
bet 65 balšąis prieš 16 at
metė pataisymą, kuris tei- 
kalavo, kad į valdžios re
miamas mokykla^Ti^grai 
mokiniai būtų priimami dy
giomis su baltaisiais. Vadi
nasi, Senatas stoja už neg
rų vaikų išskyrimą.

ŽUVĘ 30 ITALŲ SPOR
TININKŲ

Turin, Italija. — Sudužo 
į bažnyčios bokštą lėktu
vas, kuriuom skrido “sok- 
kerio” sportininkai, žuvo 
20 iki 30 vyrų.

sadorius Philipas Jessupas, 
Anglijos delegatas Jungti
nėms Tautoms Sir Alexan
der Cadogan ir Francijos 
atstovas Jungt. Tautų sei
mui Jean Chauvel.
Sovietai nuo per

nai kovo mėnesio užblo
kavo vakariniams talkinin
kams važiuotę į Berlyną 
todėl, kad Amerika, Angli
ja ir Francija be Sovietų 
sutikimo įvedė naujas savo 
markes vakarų Vokietijai 
ir vakarinei Berlyno daliai. 
— Rytinė to miesto sritis 
yra Sovietų užimta.
Nepaspėjo Oru Prigabęnt 

Fabrikinių Medžiagų
Amerikonai, anglai ir 

francūzai per paskutinius 
12 mėnesių lėktuvais gabe
no ‘anglį, maistą ir kitus 
reikmenis į savo valdomą 
vakarinį Berlyno ruožtą. 
Tų krovinių gabenimas oru 
lėšavo Amerikai po pusę 
miliono dolerių per dieną, 
■neskaitant pačių reikmenų 
vertės.

Vakariniai talkininkai 
lėktuvais neįstengė prista
tyt gana medžiagų fabri
kams vakariniame Berly
ne. Daugiau kaip pusė tų 
fabrikų todėl nustojo dir-

Nors Amerika, Anglija 
ir Francija sutiko eiti į 
derybas su Sovietais visos 
Vokietijos klausimais, ta- 
čiaus nutarė pirm to pa
skelbti savo vakarinės Vo
kietijos valstybę, atskirai 
nuo Sovietų kontroliuoja
mos rytinės - Vokietijos.

Patariamasis vakarų Vo
kietijos seimas paskelbs 
jos konstituciją gegužės 15

s

Sovietų vyriausybė , kar
totinai protestavo prieš at
skiros vakarinės Vokietijos 
valstybės kūrimą; nurodi
nėjo, kad vakarin. talkinin
kai, skaldydami Vokietiją, 
laužo Keturių Didžių kon
ferencijos Pottsdame nuta
rimą. Tas nutarimas sakė, 
jog turi būti įsteigta viena 
demokratinė valdžia ištisai 
Vokietijai.

1

Atlantos Miestas Uždraudė 
Kukluksams Maskas Dėvėti

Atlanta, Georgia.—Mies
to taryba užgynė nešioti ant 
veidų maskas (kaukes) ga
tvėse ir kitose viešose vieto- * 
sę. Užgynimas, atkreiptas 
prieš fašistinį Ku Klux 
Klaną, kurio sostinė yra - 
pati Atlanta.

Bausmė už Tnaskų nau
dojimą tokiose vietose bus 
iki 30 dienu kalėjimo ir 
$200.

Maskuotis leidžiama tik
tai vaikams žemiau 13 me
tų amžiaus, aktoriams ir 
šiaip žmonėms, minint 
šventes (vėlines r “uždusi
nęs,”' naujus metus ir kt.)<

z
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Bavarija Nori Monarchijos!
Vokietijoje šiuo metu verda nemaža kova dėl to kraš

to ateities. Verda ji tarp pačių yokiečių.
Social - demokratų partija stoja už tai, kad Vokietija 

būtų centralizuota respublika, kad krašto valdžia galėtų 
daryti žygius, liečiančius visa knaštą, ir kad centrinės 
valdžios tarimai būtų privalomi visiems.

Klerikalai yra tam priešingi. Klerikalai mano, kad, jei 
Vokietija bus sucentralizuota, jei social-demokratai ir 
komunistai ateityje sudarytų bendrą frontą, tai jie ga
lėtų lengvai suvisuomeninti pagrindines pramones, pa
sukti kraštą link socializmo. O klęrikalai socializmo bi
josi, kaip velnias kryžiaus. Jiems rūpi fašizmo grąžini
mas.

Dėl to Bavarijos klerikalai, išvien su monarchistais, 
jau pradėjo kalbėti apie tos provincijos išskyrimą iš Vo
kietijos ir padarymą nepriklausoma. Daugiau: jie galvo
ja apie padarymą Bavarijos monarchija, su monarchija, 
mat, lengviau būtų galima Įvesti fašizmą.

Bavarijoje gyvena 88 metų amžiaus princas Rupp
recht, turįs pretenzijų prie Bavarijos sosto. Va, monar- 
chistai - klerikalai ir pradeda šį sUsenėjusį monarchistą 
garbinti ir dievinti, ruošdami jį sostui!

Netenka nei sakyti, jog monarchistams-klerikalams 
pritaria Francūzijos de Gaulle ir net Schumannas, už
sienio reikalų ministras. Pritaria jiems ir Amerikos ka
pitalistai. Šie, mat, taipgi bijosi socializmo Vokietijoje.

Nereikia pamiršti ir to, kad šiuo metu Vakarų Vokie
tijoje verda didelis nepasitenkinimas bendra Amerikos- 
Anglijos - Francūzijos politika. Toji politika, kaip žinia, 
yra tokia: perskelti Vokietiją:—iš vakarinės jos dalies, 
apimančios anglų-amerikiečių britų zonas, sudaryti pa
skirą respubliką, o Berlyną ir rytinę (sovietinę zoną) 
Vokietijos dalį, palikti “dievo valiai.”

Vokiečiai tokiai politikai nepritaria, nepaisant viso
kios propagandos, kurią bruka amerikiečiai, anglai ir 
francūzai.

Tarybų Sąjunga taipgi tokiai Amerikos politikai ne- 
ppitaria. Tarybų Sąjunga nori matyti apvienytą, demo- 

-Kratinę Vokietijos respubliką.
Šis klausimas neužilgo, atrodo, bus sprendžiamas Ke

turių Didžiųjų konferencijoje. Šiuo klausimu, sako ko
mercinės spaudos bendradarbiai, T. Sąjungos diplomati
ja turi labai svarbias kazyres savo rankoje.

Tuomet, kai Vokietijos gyventojai vis labiau links prie 
T. Sąjungos politikos (kad Vokietija būtų suvienyta ir 
demokratinė), monarchistai, klerikalai ir visokie naciai, 
padedami Amerikos kapitalistų ir fraųcūzu klerikalų, 
darbuosis tam, kad Vokietiją suskaldžius, jei ne kitaip, 
tai bent atplėšiant nuo jos Bavariją!

Dalykų padėtis Vokietijoje yra labai įdomi ir kasdien 
ji darosi įdomesnė. Žiūrėsime, kuo visa tai baigsis.

Kuo Šis Geresnis?
Tegu kiekvienas žmogus tik pagalvoja, kuo dabartinis 

— 81-masis — Kongresas yra geresnis už praėjusįjį — 
80-tąjį? Jei jis'rimtai pagalvos, tai supras, jog šis Kon
gresas yra prastesnis, daug kartų prastesnis.

80- tasis Kongresas buvo republikonų Kongresas, aiš
kiai nusistatęs prieš liaudį, už Wall strytą.

81- masis Kongresas, kai jis buvo išrinktas, sakėsi gin
siąs liaudies reikalus, bet gina nei kiek ne prasčiau Wall 
stryto reikalus, kaip gynė 80-tasis Kongresas. Vadinasi, 
čia' eina dalykas apgavikiška vaga.

Civilinių teisių bilių jis nukryžiavojo.
Jis pakelia milijonams darbo žmonių nuomąs už gyve

namuosius butus.
Jis Tafto-Hartley įstatymo neatmetė, — siekiamas! 

jam tik‘vardą pakeisti.
Šis Kongresas mierija atlikti daugiau žygių, blogų 

liaudžiai, gerų monopolistiniam kapitalui ir visokiems 
naujo karo šalininkams. 7 ;, ’

Kas yra vyriausias to. kaltininkas? •
Aišku, vyriausias, atsakingiausias dėl to kaltininkas 

yra prezidentas Trumanas, demokratų partijos vadas. 
Jis niekad nedėjo pastangų atlikti nuoširdžiai tai, kas 
brangu liaudžiai.

Jis, tiesa, kalba už liaudį, bet dirba išvien su tais, ku
rie eina prieš liaudį. '■ ; ,

Demokratų partijos vadovybė ir ligšioliniai 81-mojo 
Kongreso darbai aiškiai parodė, jdg darbo žmones nega
li nieko gero tikėtis iš šitos partijos," kaip jie negali ti
kėtis iš republikonų partijos. Abi partijos yra stambiojo 
kapitalo partijos, abi partijos, kai tik Reikalas iškyla, 
susivienija ir dirba liaudies nenaudai? >

Mes tai sakėme praėjusių metų rinkiminės kampanijos 
metu, mes tai sakome dabar, kuomet dalykai turėtų būti 
aiškūs net akliausiam.

Tik liaudies masiniai veiksmai, tik, yisųpirmiausiai, 
darbo unijų veiksmai, ūmūs protestai gali dar išgelbėti 
padėtį dėl Tafto-Hartley akto . atmetimo.*" ir Wagnerio 
akto grąžinimo. '

Ką daro darbo unijų vadai?
Ką daro organizuoti dąrbininkai, matydami, kaip re- 

publįkonų - demokratų koalicija KopgU’ese neigia jų tei
ses?! ■ i *

Reikia veikti, tuojau veikti!
I /

. / #>

“Daugely atveją antrasis 
pasaulinis karas nebuvo ne
laimė Jungtinėms V alsti- 
joms ... Jame buvo kai ku
rią momentą, kuriuos JAV 
sveikino: nedarbo likvidavi
mas, bendras pajamą padi
dėjimas ir veiklumo aktyvu
mo suki e s tėji mus. ’ ’

Šitie žodžiai priklauso 
New Yorko, žurnalui “Busi
ness Week” — Wall Stryto 
garsiakalbiui.

Amerikos šeimininkai su
gebėjo paversti karą pelnin
gu bizniu. Pagal oficiali- 
nius duomenis, amerikinių 
firmų pelnas, sumokėjus 
visus mokesčius, 1940-1946 
metais sudarė apie 53 bili
jonus dolerių vietoj apie 18 
bilionų dolerių per pasku
tinius šešerius prieškari
nius metus. Stambiu mono
polijų įmonėse rado pritai
kymą savo darbo jėgai mi
lijonai žmonių, kurie, taip 
vadinamo, “amerikinio gy
venimo būdo” sąlygomis 
taikos metu niekaip negalė
jo gauti darbo. Tačiau net 
karinio “bumo” metais 
Wall Strytas nenustojo ne- 
rimastayęs. Daugelis bur
žuazinių ekonomistų prana
šavo ateisiant žiaurią kri
zę ir pokariniu laikotarpiu 
atsirasianti 20 milijonų ar
mija bedarbių.

Nedarbo šmėkla
Vienoje Laikinojo Nacio

nalinio Ekonominio JAV 
Kongreso Komiteto ataskai
tų buvo aiškus dabartiniu 
Amerikos šeimininkų prisi
pažinimais, jog jie nesuge
bą užtikrinti • darbo milijo
nams proletarų ir apkrovi
mo gamybinio aparato tai
kos sąlygomis. “Jeigu karo 
paruošimas ir vedimas yra 
vienintelis veiksnys, galįs 
sulyginti technologinius pa
kitimus skirstant darbinin
ku rankas — rašė ataskai
tos autoriai — tai galima 
laikyti nustatytu faktu,- jog 
šiuolaikinė ekonominė siste
ma gali užtikrinti visiems 
darbą tik per karą.” Kokį 
ryškų neturtingumo liudiji
mą išdavė šitos ataskaitos 
autoriai visam išgirtajam 
“amerikoniniam gyvenimo 
būdui”!

Besivydamos naujų virš
pelnių Amerikos monopoli
jos įsikibo į praeitųjų me
tų pelnigus biznius, kuriuos 
jiems sudarė valstybės ka
riniai užsakymai. Bet stam
būs karin. užsakymai neį
manomi tvirtos' taikos ir 
ramybės sąlygomis, tarp
tautinio sutarimo ir bend
radarbiavimo sąlygomis. 
Štai kodėl imperializmo jė
gos išnaudoja savo įtaką, 
kad sužlugdyti tarptautinį 
bendradarbiavimą, kartu 
išpūsdamos triukšmą dėl 
tariamos “tarybinės 
mės.”'

Baimė taikos
Dirbtinai įdiegiama

nė psichozė leido JAV val
dovams pastaruoju metu pa
skirstyti Amerikos pramo
nėje‘didžiulius karinius . už
sakymus. Tokiu būdu Ame- leisti visas sausumos, jūrų 
rikos šeimininkai mėgina bei oro ginkluotas pajėgas, 
atitolinti besiartinančią sunaikinti karinę medžiagą 
ekonominę' krizę. Amerikos 
žurnalas “United States 
and World Report” 1948 
metų gruodžio 31 dieną pa
reiškė: “Jeigu iš tiesiu bus 
taika, ji suardys esamą pa
dėtį. Dabartiniu metu veik
lumo suaktyvėjimas palai
komas išlaidomis ginklavi
muisi ir kitą salią pagal
bai.”

grės-

kari-

laikraščio
apžvalgi-

Ekonominis 
“New York St-ar” 
įlinkas 1949 metų sausio 21 
dieną rašė: “Kai kurie įmo- 
nininkai bijosi, kad, jeigu 
su Tarybą Sąjunga bus pa
siekta taika ir mūsą kari
nis biudžetas bus sumažin
tas, tai prives prie veiklu
mo aktyvumo susmukimo.”

Sunku keliais žodžiais be- 
nupiešti labiau spalvingą 
šiuolaikinės amerikinės tik
rovės vaizdą!

Šiandien dar toli gražu 
praskleista

piktybinis monopolistinių 
koncernų magnatų vaidmuo 
tarptautiniuose mūsų dienų 
įvykiuose. Bet netenka abe
joti, jog JAV valdančių 
sluoksnių agresyvinės poli
tikos šaknų reikia 
Wall Stryte, bankų 
meninių monopolijų 
rose.

ieškoti
ir pra;
konto-

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
ga pagal patį savo pobūdį 
— giliai taikinga šalis. Ta
rybų Sąjungoj nėra sociali
nių grupių, kurioms 1 
naudingas karas arba gink-1 
lavimosi -lenktynės. Čia .nė
ra nei bankininkų, nei fab
rikantų, pelnijančių iš kari
nės medžiagos pristatymų. 
Taikinga Tarybų Sąjungos 
užsienio politika nepertrau
kiamai susijusi su josios vi
daus politika, pagrįsta bro
lišku joje gyvenančių tautų 
ir nacijų bendradarbiavimu 
ir lygiateisiškumu. Ji pa
grįsta tautų apsisprendimo 
ir jų suvereniteto gerbimo 
principais. Ji atitinka taip 
pat.teoriją apie galimumą 
pastatyti socializmą vienoj, 
paskirai paimtoje šalyje bei 
dviejų sistemų taikaus su
gyvenimo,' galimumą per il
gą laikotarpį. Tai vaizdžiai 
patvirtina socializmo pasta
tymo TSR Sąjungoje prak
tika bei jos sėkmingas ben
dradarbiavimas su kapita
listinėmis šalimis karo me
tu.

• Kovoja del taikos „
Tarybinė vyriausybė nuo 

pat pirmųjų savo žingsnių 
atkakliai ir nuosekliai ko
voja dėl taikos. Gilią pras
mę turi tas faktas, jog de
kretas apie taiką buvo pir
masis įstatymas, .išleistas 
jaunos tarybinės • valdžios 
revoliucinėmis 1917 metų 
dienomis. Kitą dieną po 
pergalingojo sukilimo ant
rasis tarybų suvažiavimas 
savo priimtame dekrete 
kreipėsi į visas šalis, daly
vavusias pasauliniame kare 
su pasiūlymu: nedelsiant 
sudaryti paliaubas ir pra
dėti taikos derybas.

Laikotarpyje tarp dviejų 
karų Tarybų Sąjunga pri
mygtinai kovojo Genevoje 
dėl taikos, prieš ginklavi- 

• Į mosi lenktynes. ' Dar 1927 
metais parengiamosios ko
misijos nusiginklavimo kon
ferencijai posėdyje tarybi
nė delegacija pasiūlė priim
ti visiško nusiginklavimo 
programą, numatančią pa-

zuoti veiklią atkirtį fašisti
niams' agresoriams.

Imperialistinės valstybės 
tada sužlugdė nuoseklius 
taikingus tarybinius pasiū
lymus. Imperialistų politi
kos rezultatas yra antrasis 
pasaulinis karas.

Mūsų dienomis kova dėl 
tvirtos demokratinės taikos, 
prieš ginklavimosi lenkty
nes, lieka vadovaujamu 
TSRS užsienio politikos 
principu. Šitam kilniam tik
slui pajungta visa tarybinių 
atstovų veikla Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijoje.

Jau pirmoj SNO Genera
linės Asamblėjos sesijoje 
1946 metais tarybinės dele
gacijos galva TSRS Užsie
nio Reikalų Ministras V. 
M. Molotovas padarė pasiū
lymus: pripažinti reikalin
ga visuotinį apsiginklavimo 
sumažinimą; kaip pirmos 
eilės uždavinį uždrausti ato
minės energijos gamybą ir 
išnaudojimą karo tikslams. 
Šitie tarybiniai pasiūlymai 
buvo Generalinės Asamblė
jos priimti, tačiau anglų - 
amerikiečių blokas pasirū
pino tuo, kad sužlugdytų jų 
įvykdymą sekančiuose eta
puose.

Antroj SNO Generalinės 
Asamblėjos sesijoj 1947

būtulme^a^s tarybinė delegacija 
- — pasiūlė pasmerkti nusikals- 

! tarną karo propagandą ir 
griebtis priemonių jai su
trukdyti. Aplink šitą pasiū
lymą įsiliepsnojo karšta dis
kusija. Galiausiai jis. buvo 
padėtas priimtos rezoliuci
jos pamatan, nors tarybin. 
pasiūlymo turinys buvo tam 
tikra dalimi karo kurstyto
jų advokatų pastangomis iš
kraipytas.

Pagaliau, trečioj Genera
linės Asamblėjas sesijoj 
1948 metais tarybinė dele
gacija padarė naujus pa
siūlymus: rekomenduoti di
džiosioms "valstybėms suma
žinti viertu trečdaliu viene- 
rią metą laike savo ginkla
vimąsi' ir ginkluotąsias pa
jėgas; uždrausti atominį 
ginklą, kaip agresijos gink
lą. Aršūs ginčai dėl šitų 
pasiūlymų dar tebėra mūsų 
atmintyje. Ginklavimosi 
lenktynių šalininkai pasiekė 
jų atmetimd, bet tuo pačiu 
jie nuėmė savo kaukę. Tau
tos savo akimis pamatė vei
dą tų, kurie siekia toliau 
spartinti ginklavimosi lenk
tynes.

Seoul, Korėja. — Ameri
konų kontroliuojama, pie
tinės Korėjos valdžia su
stabdė didžiausią tautinį 
laikraštį; sako, tas laikraš
tis reiškė pritarimą liaudiš
kai šiaurinės Korėjos vy
riausybei.

MŪSŲ DARBO UNIJOS
Septynių tūkstančių 
darbininkų streikas

ELIZABETH, .N. J. — 
Labai daug lietuvių darbi
ninkų dirba Siįiger Sewing 
Machine dirbtuvėje šiame 
mieste. Gegužės 2 d. šios 
dirbtuvės darbininkai su
streikavo. Streikas paliečia 
septynis tūkstančius darbi
ninkų. Jie yra organizuoti 
į kovingą CIO United Elec
trical Workers Local 401. 
Streikas prasidėjo gerai ir 
solidaringai.

♦Fabrikas yra masiniai 
pikietuojamas.

Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo Ur 35 darbo 
valandų savaites. Streikas 
pasidarė neišvengiamas, kai 
n u trūkp-^derj^osgik^amdy- 
tojais. Per savo masinius 
susirinkimus į darbininkai 
iškėlė tokį šūkį-: “Nėra kon
trakto, nėra darbo!”

Teismu grūmojimas 
privertė vadus susiprasti

Prieš dvidešimt vienerius 
metus, būtent, 1928 m., ke
turios geležinkeliečių broli- 

nepateisinamą
patvarkymą prieš 

pareiškė, kad

tarnauti prie

jos priėmė 
bjaurų 
negrus. Jos 
negrai negali gerai dirbti 
ir žmonėms
geležinkelių ir tuo būdu jos 
neleis kompanijoms samdy
ti negrus. Taipgi, žinoma, 
negrai 'negalės priklausyti 
prie geležinkelininkų unijų.

Šis reakcijoniškas ir šo- 
vinistiškas patvarkymas ta
po tik šiomis dienomis ęfi- 
ciališkai atšauktas. Geležin
keliečių brolijų vadai tą nu
tarimą ^atšaukė ne geruoju, 
bet tik tada, kai grupė neg
rų darbininkų patraukė 
unijas teisman ir pareikala
vo keturių milijonų dolerių 
atlyginimo. Unijų vadai iš
sigando atsakomybės. Jie 
suprato, kad jų 1928 me-

Šiuo įvykiu paliestos se
kamos brolijos: Locomotive 
Engineers, Railway Con
ductors, Railroad Train
men ir Locomotive Fire
men.

Amžinas indžionkšinas 
prieš unijas

Šiomis dienomis suėjo ly
giai vieneri metai nuo to 
laiko, ’kai Washingtone tei
sėjas Goldsborough išdavė 
indžionkšiną (uždraudimą) 
prieš geležinkeliečių unijas. 
Toms unijoms buvo uždrau
sta skelbti streiką 
kelių kompanijoms.

Geležinkeliečių 
kreipėsi į United
Circuit Court of Appeals su 
prašymu tą indžionkšiną 
panaikinti. Bet šis teismas 
unijų reikalavimą atmetė. 
Tuo būdu teisėjo Goldsbo
rough išduotas uždraudi
mas pasilieka galioje. Jis, 
taip sakant, tampa “amžinu 
indžionkšinu.”

unijos į 
States

Pakėlė nariams duokles
CHICAGO, Ill. —- AFL 

Hotel- and Restaurant Wor
kers unijos konvencija už
baigė savo darbą su pakė-^ 
limu nariams narinių duok
lių. Kiekvienas narys iki 
šiol mokėdavo duoklių 30 
centų į savaitę, o dabar m6- 
kės 40 centų. Tas reiškia, 
kad į unijos iždą suplauks 
apie $44,000 daugiau, negu 
suplaukdavo iki šiol.

Konvencija užgyrė Mar
shall Planą ir Šiaurės At
lanto Paktą, nors geroka 
dalis delegatų smarkiai ko
vojo prieš užgyrimą. Deši
nieji vadai pravarė visus 
tarimus, kuriuos jie. buvo 
pasimoję pravesti šioje kon- 4 
vencijoje.

Tel Aviv, Izraelis..— Iš
kilmingai minima 1-metinėA 7 de | o r

tais padarytas nutarimas sukaktis nuo Izraelio vals- 
yra prieš įstatymus. tybes įsikūrimo.

DIENRAŠČIUI PARAMA

bei kitokią karinę aprangą. 
Tarptautinėj nusiginklavi
mo konferencijoj 1932 me
tais tarybinė delegacija vėl 
iškėlė šitą programą, o ją 
atmetus, pasiūlė sudaryti 
konvenciją dėl pvoporcio- 
nalinio ir progresyvinio ap
siginklavimo sumažinimo. 
Įstojusi į Tautų Sąjungą, 
TSRS nuolat siekė organi

New Yorke kongresmanas 
Arthur Klein pareiškė, kad 
vienos dienos “stapičius” 
(sustojimas dirbti) geriausia 
parodytu eilinių darbininkų 
ryžtą atšaukti Taft-Harfley 
įstatymą. Jis tą irašydin© j 
Congressional Record. Ir pa
siuntė unijų vadams praneši

mą, kad jis tai padarė.

Šiomis dienomis dienraščiui finansinės paramos ga
vome sekamai:

Iš Cleveland, Ohio, nuo Tarptautinio Bazaro, per Dr. 
J. N. Simans gavome $45.25.

„Pirmosios gegužės proga atsilankė viešnia iš Roches
ter, N. Y., drg. L. Bekešienė, pridavė mokestį' už prenu
meratą nuo vieno rochesteriečio ir padėjo $£ auką*Lais
vei — sako: “čia nuo mūsų abiejų dienraščiui parama.” 

Daugiau paramos gavome sekamai:
Joseph Koncas, New Haven, Conn. . 
C. K. Wazalis, Minersville, Pa. . 
Chas. Sholomas, W. Hazleton, Pa. . 
A. Pakarklis, Athol, Mass. . . . 
George Bukauskas, Seattle, Wash. . 
F. P. Malkaitis, Clinton, N.‘ J. . . 
A. Janušis, Montreal, Canada . . 
Pr? Ivaszkevičia, Coaldale, Pa. .
J. Samuolis, Trumansburg, N. Y. .
A. Glebavičienė, Gardner, Mass. . . 
Benedict Butkus, Kearny, N. J. .
R. Merkių šeima, Philadelphia, Pa. 
A. Keršanskas, Philadelphia, Pa. .

" John Blaskis, Chicago, Hl. . . . 
Jos. Milunaitis, Kearny, N. J., . .
J. Jackim, Shelter Island Hts., N.
S. -B. Rauba, Cleveland, Ohio . . 
Ą." Stanis, Middleburg, N. Y. . .
K. J., Oakland, Calif.......................
Mrs. Purkenas, Chicago, Ill. . . .

' J. Jarackas, Detroit, Mich. . . . • 
Anna Kutra, Pennesburg, Pa. . . 
Stasė Raštikienė, Brockton, Mass. . 
A. Ziginont, Kearny, N. J. . . . .

Po vieną naują skaitytoją gavo John F. Rudolph, Wild
wood, N. J. ir S. Reikauskas, Philadelphia, Pa.
' Širdingai dėkojame už aukas ir džiaugiamės naujais 
skaitytojais. Kartu norime priminti, kad jubiliejinė dien
raščio Laisvės laida išeis rugsėjo (Sept.) 16 d., š. m. Tai 
laidai laukiame pasveikinimų nuo asmenų, nuo organi
zacijų ir nuo biznių. Pareiškime savo didelį ^džiaugsmą 
išlaikymui dienraščio per 30 metų ir sustiprinkime jo 
finansus taip, kad mūsų dienraštis galėtų gyvuoti dar il
gus metus.
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MOKSLAS KEISTI IR 
VAIRUOTI GAMTĄ

Rašo Akademikas N. Gamaleja
Pagrindiniai biologijos 

klausimai, kurie buvo svar
stomi neseniai įvykusioje 
Visasąjunginės Žemės Ūkio 
Mokslų Akademijos sesijo
je, ir vėliau TSRS Mokslų 
Akademijos prezidiumo po
sėdyje, turi milžinišką teo
rinę ir praktinę reikšmę. 
Keišti gamtą, vairuoti ją, 
tai turi gyvybiškai svarbią 
reikšmę tolesniam mokslo 
išsivystymui, visai žmoni
jai. Mičiurino krypties per
galė dar labiau sustiprins 
praktinį darbą gamtos per
tvarkytojų, besiremiančių 
tikruoju mokslu.

Dviejų biologijos mokslo 
krypčių kova yra išraiška 
kovos dviejų pasauliu, ma
terialistinių įr idealistinių 
pažiūrų susidūrimas ne tik 
mokslo srityje, bet ir pa
čioje viso visuomeninio - 
politinio ir kultūrinio tautų 
gyvenimo arenoje.

Atmesdami Vakarų reak
cines metafizines pažiūras, 
geriausi tarybiniai moksli
ninkai, priešakinio biologi
nio mokslo atstovai surinko 
labai daug duomenų, kurie 
patvirtina ir praturtina K. 
Timiriazevo, I. Mičiurino ir 
V. Viljamso idėjas.

Priešakiniai tarybiniai 
biologai nė kiek neabejojo, 
kad paveldimumas nepri
klauso nuo genų (tam tik
ros pradmenų substanci
jos, tariamai esančios lyti
nėse ląstelėse ir tariamai 
nulemiančios visus palikuo
nių paveldimuosius savu
mus ir požvmius),-bet, prie
šingai, priklauso nuo viso 
kūno audiniu ir ląstelių. 
Taip pat neabejotina, kad 
išorinės sąlygos vaidina be 
galo svarbu vaidmenį kin
tant organizmui.

Visi mendelizmo - morga- 
nizmo šalininku teigimai 
išsisklaido, kai tik jie palie
čia viską nugalinčią Mičiu
rino mokslo tiesą. Tarybi
niai mičiurininkai, prieša
kyje su akademiku T. D. 
Lisenko, nenuginčijamai 

’ i rodė, kad gyvuliu veislės 
ir augalu 
klausomai 
apykaitos, 
pakeitimo.

Ilgametis atkaklus dar
bas agrotechnikų ir zoo
technikų. besinaudojančių 
vaisingais Mičiurino meto
dais, akivaizdžiai parodo, 
kaip aplinka veikia orga
nizmų prigimtį. Netgi to
kia speciali ir mažai priei
nama tarybinės biologijos 
šaka, kaip mikrobiologija, 
padarė savo įnašą j vegeta
tyvinio hibridizavimo mok
slą. ’

Virusai (ligų sukėlėjai) 
vaidina dideli vaidmenį ne 
tik medicinoje, bet ir že
mės ūkyje, veterinarijoje. 
Daugelį gyvuliu pavojingų 
ligų, kurias vadina marais 
(raguočiu maras, paukščių 
maras, kiaulių maras ir t. 
t.), sukelia virusai. Jie su
kelia taip pat ir daugelį 
augalų ligų, dėl kurių susi
daro milijonai rublių nuo
stolių. Šios ligos labai pa
vojingos ir žmogui, nes jis 
gali užsikrėsti dauguma li- 

, gų, kurias sukelia virusai. 
Todėl itin svarbu susilpnin
ti. nuodingus mikrobus, pa
versti juos nežalingais! Ir 
štai pasirodo, kad vegeta
tyvinis hibridizavimas pri
taikomas ne tik gyvuliams 
ir augalams, bet ir bakteri
joms ir net virusams.

Daugelis užsienio moks
lininkų buvo tos nuomonės, 
kad virusai esą atsiranda 
savaime, o bakterijos, kaip 

kinta pri- 
medžiagų 

maitinimo

rūšys 
nuo 

nuo

ir visi kiti organizmai, — 
esančios tam tikros ir ne
kintančios rūšys, kuriir for- 

*17108, funkcijos ir savumai 
skirtingi. Bet jau prancū
zų mokslininkas Lui Paste- 
ris sugriovė, šią idealistinę, 
metafizinę teoriją, ir įro
dė, kad nuodingus mikro
bus galima padaryti neža
lingus. Tiesa, ilgai negali
ma t buvo paversti vienos 
bakterijų rūšies į kitą' rū
šį. Vis dėlto palaipsniui 
gausėjo daviniai, rodantie
ji nuolatinius ir dėsningus 
bakterijų pakitimus. Toles
ni bandymai priešakinių už
sienio mokslininkų, nesu
tinkančių su mendelizmo ir 
tarybinių mikrobiologų pa
žiūromis, parodė, kad bak
terijos gali asimiliuoti (įsi
gyti) savumus organizmų, 
su kuriais jos sueiną į glau
dų sąlytį.

Tarybinis mokslininkas 
L. Zilberis dėdavo žarninę 
bakteriją kolodiumo mai
šelyje į mėgintuvėlį su mai
tinančia aplinka, kurioje 
augo vidurių šiltinės bakte
rija. Pasirodė, kad bendro
jo augimo sąlygomis žarni
nė bakterija įsigyja kai ku
riuos vidurių šiltinės bakte
rijos savumus. Dabar jau

KĄ REIŠKIA ŠIAURĖS ATLANTO PAKTAS?
Neužilgo mūsų šalies kongresas svarstys Šiaurės Atlanto Paktą, kurį jau pasirašė mūsų vyriausybė. Prieš tą Paktą, 
kaip žinoma, griežtai išstojo Tarybų Sąjunga. Tuo reikalu ji tūlas laikas atgal išleido platų pareiškimą, kuriame iš
dėsto savo nusistątymą ir detališkai analizuoja šio Pakto prasmę. Kadangi Šiaurės Atlanto Paktui priešinasi ir 
Amerikos pažangioji visuomenė, tai manome, jog mūsų skaitytojams bus svarbu susipažinti su tais argumentais, ku

rie iškeliami prieš jj. Tarybų Sąj ungos pareiškimas skamba sekamai:
Sausio mėn. 14 d. Jungti

nių Amerikos Valstybių 
Valstybes Departamentas 
paskelbė platų pareiškimą 
garsiu pavadinimu “Kuria
me taiką. Kolektyvinis sau
gumas šiaurės Atlanto ra
jone.”

Tame oficialiaihe doku
mente dėstoma JAV pozici
ja klausimu dėl vadinamojo 
“šiaurės Atlanto pakto”, 
dėl kurio Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė, 
kartu su Kanada, veda de
rybas nuo pereitų metų va
saros su Didžiosios Brita
nijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos ir Liuksem
burgo vyriausybėmis.

Jeigu pernai po kolekty
vinės savigynos priedanga 
penkių minėtų Vakarų Eu
ropos valstybių valdantieji 
sluoksniai, Jungtin. Vals
tybėms globojant, sudarė 
karinę - politinę sąjungą, 
tai šiais metais vykdomas 
toli siekiantis anglų-ameri
kiečių planas sukurti “šiau
rės Atlanto sąjungą”, da
lyvaujant toms pačioms 
Europos šalims bei Kanadai 
vadovaujant netarpiškai 
Jungtinėms Amerikos Val
stybėms.

Savo sausio 20 d. kalboje 
prezidentas Trumanas pa
reiškė, kad netrukus sena
tui svarstyti bus pateiktas 
projektas šiaurės Atlanto 
pakto, kurio oficialiais tik
slais paskelbtas noras sus
tiprinti saugumą šiaurės 
Atlanto rajone.

Vakarų Sąjunga — agresy
vaus anglų-amerikiečių blo

ko įrankis Europoje
li948 metų kovo menesį 

Briuselyje buvo pasirašyta 
Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos 
ir Liuksemburgo savitarpio 
pagalbos ir kolektyvines gy
nybos sutartis, kuri padare 
pradžią sukurti atskirai kai 
kurių Vakarų Europos val- 

nebetoli tas laikas, kada 
vienų bakterijų rūšį bus 
galima paversti į kitą bak
terijų rūšį, ir vieno tipo vi
rusai bus paverčiami kitu 
tipu.

Labai įdomius bandymus 
mano vedamoje laboratori
joje padarė N. Gračiovą. 
Šie bandymai leido nustaty
ti, kad bakterijos, paliesda
mos kitus organizmus, gali 
priimti įvairius jų savu
mus. Šis iš pradžių laikinis 
procesas gali tapti nuolati
niu, sutvirtėti ir sukurti 
naują bakterijų rūšį su pa
veldimaisiais požymiais. 
Vienos rūšies bakterijų pa
virtimas kita bakterijų rū
šimi buvo tuo pat būdu 
įvykdytas profesoriaus S. 
Račmenskio.

Dirbtinu 
bakterijų 
akivaizdus 
tatyvinio 
kurį puikiai 
Mičiurinas ir 
ko.

Mičiurino 
skleidžia begalinius hori
zontus gamtos pertvarky
me. Milžinišką reikšmę tu
ri taip pat ir galimumas 
paversti vieną bakterijų 
rūšį į kitą bakterijų rūšį. 
Negalima apskaičiuoti, 
kiek gero duos žmonijai 
toks „vegetatyvinis hibridi- 
zavimas, kuris gali suteikti 
priemonę padaryti bakteri
jas nežalingas. Ir kas gali 

sukelti
yra

būdu 
pakitimai 
pąvyzdys vege- 
hibridizavimo, 

vykdė I. V.
T. D. Lisen-

mokslas a.t-

stybių grupuotei, žinomai 
“Vakarų Sąjungos” vardu.

Turima galvoje, kad į Va
karų Sąjungą bus įjungtos 
ir kai kurios kitos Europos 
šalys, kurios pasirengusios 
pritaikvti sayo 'politiką mi
nėtos Didžiosios Britanijos 
vadovaująmos grupuotės 
tikslams. Drauge su tuo y- 
ra žinoma, kad Vakarų Są
jungos steigėjai iš pat pra
džios atėmė galimumą da
lyvauti toje Sąjungoje vi
soms liaudies demokratijos 
šalims ir Tarybų Sąjungai, 
parodę tuo pačiu, kad Va
karų Sąjunga sukurta ne 
siekiant sutelkti taikingas 
Europos šalis ir apskritai 
ne tvirtos taikos Europoje 
užtikrinimo interesais, o 
siekiant kitų tikslų’, kurie 
nieko bęnd?’o neturi su tai
kos ir tarptautinio saugu
mo sustiprinimo interesais.

Ne atsitiktinis dalykas, 
kad šalių — tos grupuotės 
dalyvių — valstybiniai vei
kėjai, pradedant nuo Ang
lijos ministro Bevino, buvo 
priversti atvirai pareikšti, 
jog Vakarų Sąjungos sukū
rimas reiškia svarbų tų ša
lių politikos pakitimą. To 
jau ir nebebuvo galima nu
slėpti, kai pasibaigė užkuli
sinis darbas tai grupuotei 
paruošti. Nesunku įžiūrėti, 
kad tos Sąjungos sukūri
mas reiškia, jog Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos ir 
kitų joje dalyvaujančių ša
lių vyriausybės galutinai iš
sižadėjo tos politikos, kurią 
vykdė demokratinės valsty
bės, dalyvavusios antihitle
rinėje koalicijoje antrojo 
pasaulinio karo laikotarpiu 
ir siekusios sutelkti visų 
taikingų valstybių jėgas 
tam, kad būtų padarytas 
galas hitlerinei agresijai bei 
fašizmui ir kad būtų neleis
ta atgimti agresyvioms jė
goms karui pasibaigus.

Vakarų Sąjungos sukūri
mas reiškia visų pirma vi- 

suteikti mokslininkams' di
desnę garbę ir džiaugsmą, 
jei ne kova dėl žmonių, gy
vulių ir augalų apsaugoji
mo nuo pavojingų < miršta
mųjų ligų!

Šios grandiozinės perspe
ktyvos šviesoje kokios men
kos ir žalingos atrodo idė
jos, kurias iškelia forma
liosios genetikos atstovai! 
Šie reakciniai ir idealisti
niai “mokslininkai’ apgau
na žmone's, gerai nenusi- 
manačius apie mokslo daly
kus, ir tampa pagrindu po
litinei reakcijai, trukdan
čiai tikrajam mokslui to
liau vystytis.

Formalūs genetikai daž- 
niausiaįi nestoja prieš mūsų 
laimėjimus atvirai. Jie vei
kia patylomis, stengdamie
si skleisti savo pažiūras, 
įsigilindami j tariamai gry
ną mokslą. Čia ne pro šalį 
priminti, kad buržuaziniai 
Morgano ir Mendelio pase
kėjai 'gan dažnai naudojasi 
tarybinių mokslininkų lai
mėjimais, nutylėdami, iš 
kur jie imami. Savo įžymių 
laimėjimų, savo aukštos pa
skirties dėka, tarybinis bio
logijos mokslas aktyviai 
skina kelią tiesai, demas
kuoja 
listines 
lininkų 
padeda 
menei 
žmonijos gerovei. •

antimokslines idea- 
buržuazinių moks- 

pažiūras, aktyviai 
socialistinei visuo- 
pertvarkyti gamtą

sišką Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos politikos pa
keitimą Vokietijos klausi
mu ir parodo šių šalių vy
riausybių atsisakymą nuo 
tos demokratinės bei anti- 
agresinės politikos Vokieti
jos atžvilgiu, kuri buvo pri
imta antihitlerinės . koalici
jos didžiųjų valstybių Jal
tos ir Potsdamo konferen
cijose. * -

. Antrojo pasaulinio karo 
metu antihitlerinės koalici
jos. sąjungininkai buvo su
sitelkę ne tik siekdami per
galingai užbaigti išsivada
vimo karą prieš hitlerinę 
Vokietiją ir fašizmą. Juos 
taip pat jungė siekimas ir 
ateityje neprileisti Vokieti
jos agresijos, kuri sukurstė 
du pasaulinius karus per 
paskutiniuosius dešimtme
čius. Šie kilnūs siekimai ir 
surado savo išraišką Jaltos 
bei Potsdamo konferencijų 
nutarimuose. ‘ '

Tą pačią politiką, sie
kiančią neleisti atgimti ag
resyviai Vokietijai, išreiš
kia draugystės bei savitar
pio pagalbos 20 metų sutar
tys, pasirašytos Tarybų Są
jungos su Anglija — 1942 
metais, ir su Prancūzija — 
1944 metais. Visiškai aišku, 
kad ta politika, atsispindė
jusi tose ir kitose panašiose 
sutartyse, atitinka ne tik 
tas sutartis pasirašiusių ša
lių interesus, • bet ir visų 
taikingų Europos tautų in
teresus.

Tarybų Sąjunga ir dabar 
tvirtai laikosi tos politikos, 
kuri pilnutinai atitinka TS 
RS, JAV ir Didžiosios Bri
tanijos vyriausybių galvų 
Jaltos bei Potsdamo konfe
rencijų nutarimus, prie ku
rių vėliau prisijungė ir 
Prancūzija, ir kuri siekia 
užtikrinti tvirtą taiką Eu
ropoje bei užkirsti kelią 
naujai agresijai iš pusės 
tos valstybes/ kuri buvo

Klovis Graciano, Brazilijos 
Liaudies Mylimas Tapytojas

Sausio mėn. 29 d., 1907 
m., “Aroras” miestelyj gi
mė vaikelis. Toks vaikelis, 
kaip ir kiti visi vaikeliai, 
be jokio vaikiško skirtumo. 
Davė jam vardą — Klovis. 
Vaikelis gimė vargingoj 
darbo žmonių šeimoj, italų 
emigrantų tautybės. Pir
mąsias abėcėlės raides pra
moko skaityti vienoje labai 
suvargusioje mokyklėlėje, 
tarp kitų tokiūs pat laimes 
turėjusių to amžiaus vaike
lių,— žemės darbininkų.

Jau 12 metų amžiaus Le
me miestelyj pradėjo mo
kintis kalvio amato, kartu 
ir sau duoną užsidirbti. Čia 
pat kalvėj vaikelis maliavo- 
ja visokio tipo vežimus bei 
vežimukus, kad užsidirbus 
duonos kąsnį.. Nešdamas an
glis į kalvės pečių ir malia- 
vodamas vežimus, vaikelis 
sparčiai augo. Augdamas 
suprato varguolio sunkų gy
venimą.

Vaiką patraukia muzika. 
Savo gabumais jisai pasi
reiškia ir muzikoje. Ir jau 
17 metų amžiaus Leme 
mieste griežia orkestre, kai
po gabiausias dūdininkas.

20 metų amžiaus • būda
mas dirba vienoje pieninėje 
visokį darbą — sunkų ir 

svarbiausias dviejų pasau
linių karų sukurstymo kal
tininkas. ♦

Vakarų Sąjungos sukūri
mas reiškia, kad Didžioji 
Britanija ir Prancūzija at
sisakė vykdyti nurodytą 
antiagresinę politiką, kuri 
buvo priimta Jaltos ir Pot
sdamo konferencijose, ir 
kad tos didžiosios valstybės 
perėjo į naują ir taikingoms 
tautoms labai pavojingą po
litiką, siekiančią jų viešpa
tavimo kitoms Europos tau
toms net ligi panaudojimo 
tiems, tikslams vakarykščio 
agresoriaus, patekusio, ka
rui pasibaigus, į priklau
somą nuo jų padėtį. Tik 
tuo galima paaiškinti tai, 
kad, nors Briuselio pakto 
tekste tarp kita ko ir pa
sakyta apie siekimą neleis- 
sti atnaujinti Vokietijos ag
resijos politikos, — Didžio
sios Britanijos ir Prancūzi
jos vyriausybės, kartu su 
JAV vyriausybe siekia šiuo 
metu įvelti bei išnaudoti 
savo tikslais Vakarų' Vo
kietiją, kur, padedant pir
moje eilėje anglų - ameri
kiečių okupaciniams orga
nams, vis labiau ėmė įsiga
lėti visose valdymo grandy
se senieji prohitleriniai bei 
militaristiniai vokiečių re
akcijos elementai. Tas fak
tas, kad tą posūkį Vakarų 
Europos valstybių politikoj 
parėmė ir paskhtino JAV 
valdantieji sluoksniai, žy
miai didina pavojų įvykusių 
politinių pakitimų minėto
se Europos šalyse, kurios 
išsižadėjo taikingumo poli
tikos ir stojo į naujos agre
sijos Europoje rengimo ke
lią.

(Tąsa bus)'

Flushing Meadows, N. Y. 
— Anglija reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų seimas 
paskirtų anglus globėjais 
Cyrenaikos, buvusios italų 
kolonijos.

lengvą. Po vienų metų ieško 
kito darbo. Ir suranda gelž- 
kelio traukinių bendrovėje 
“Sorokabana.” Klovio gyve
nimas per 4-rius metus — 
vien nuo vagono, iš vagono. 
Taisė vagonus ir maliavojo 
gelž^elio stulpus. Taipgi at
likdavo gelžkeliui visą pai
šybos darbą — ką tik rei
kėdavo.

Nuo darbo likusiomis va
karais liuosomis poilsio va
landomis griebiasi paišybos 
mokslo. Perka visokius sve
timų šalių . žurnalus,, kad 
geriau pažinti darbininkų 
mizerijos pilną gyvenimą. 
Taipgi susipažįsta ir su sa
vo krašto varguolių nepavy
dėtinu gyvenimu. % '«

Šiandien Klovis Graciano 
— vienas iš liaudies mėgia
miausių savo mylimų paišy
tojų. Klovis šiandien paišo' 
savo krašto vargo žmonių 
naštą. Daugiausia Klovis 
mėgsta atvaizduoti savo 
paišomuose paveiksluose 
“brazilišką kaboklą,” kuris 
dirba nuo saulės užteksimo 
iki sutemų, be žmoniško at
lyginimo.

Šiemet Kloviui sukanka 
tik 42 metai' amžiaus. Tai 
pasišventęs žmogus, ne tik 
savo taip mylimam paišybos 
amatui, bet yra ir pasišven
tęs veikėjas, savo gimtinės 
gynėjas nuo visokių įsiver
žėlių — kaip kad dabarti
nių anglų ir amerikonų im
perialistų, kurie mano jojo 
gimtinėje įsiveržę viską iš
lupti; užčiaupti šios liau
dies burną. Klovis Graciano 
yra Brazilijos liaudies ne 
tik vargų paišytojas, bet 
kartu ir prietelius ir užta
rėjas.

Klovis nepaišo tam, kad 
jisai mėgsta paišyti. Jisai 
paišo,, kaip kad jisai pats 
yra pareiškęs: kad yra ver
čiamas savo sąžinės paišyti, 
parodyti visam pasauliui 
savo gimtinės lauko “kabo- 
klo” kančias ir vargus, kai
po išnaudojamo žmogaus 
žmogumi. Be to, Klovis yra 
geras kalvis (ferreiro) ga
bus muzikas, ir vienas iš 
gabiausių liaudies paišyto
jų-

Klovis savo paišybos ga
bumu 1948 m. laimėjo pai
šybos premiją, — aplanky
ti visą Europą. Mūsų Klo
vis yra prilyginamas prie 
didžiausių pasaulio artistų.

Ir šiandien visa Brazili
jos liaudis, prieš viso pažan
gaus pasaulio akis didžiuo
jasi tokiu savo 
sūnum, 
paišytoju 
nu.

pažangiu 
savo mylimuoju 

Klovis’u Gracia-

Varguolis.
1949 m.
Sao Paulo, Brazilija.

MONTELLO, MASS.

KABARET KONCERTAS IR ŠOKIAI
. ' Rengia Liuosybės Choras

Šeštadienį, Gegužės 7 May.
Liet. Tautiško Namo Apatinėje Salėje

No.' Main ir Vine Streets
PRADŽIA 7:30 V. V.

Programe dalyvauja: — Liuosybės Choras, vado
vaujant E. Sugar; Norwood Vyrų Grupė, vadovau
jant R. Borris; Moterų Apšvietos Grupė, vadovau
jant O. Mineikaitei; piano solo Geraldine Stanley. 
Solistai: Aldona Wallens (buvusi Meno mokykloj); 
Ona Mineikaitė; Rožė Merkėliūtė-Stripinis; pianu 
akompanuos Olga Falcon.

Šokiams gros Art Mason’s Orkestras.
ĮŽANGA 75c. — Kviečiame visus dalyvauti.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Geg. 6, 1949

AFL statybos amatų skyriaus 
vedėjas Richard J. Gray liu
dijo kongresiniam bankams 
komitetui, kad pelnagrobiški 
kontraktoriai ir paskolų davė
jai laiko viename tiktai New 
Yorko mieste su apylinkėmis 
apie 10,000 statybos darbinin
kų be darbo, kuomet namų la
biausia trūksta. Jeigu val
džia paskirtų statybai pinigų, 
tuomi suteiktų darbus ir na

mus to reikalingiems.

Šypsenos
DIEVDIRBIS

Priskrido čionai taip va
dinamų Dievo paukštelių 
visokios rūšies ir įvairaus 
amato. Jų tarpe ir vienas 
“Dievdirbis”... Atvažiavo 
čionai labai garsus profeso
rius, arkitektas, dailydė, 
stalius, teknikas — Diev
dirbis. Jis dirba paprastus 
kryžius (ant kurių žmonės 
kryžiavo j a savo individua
lią laisvę). Ir daro su kop
lytėlėmis. Taip pat daro 
dievukus ir rūpintojėlius... 
Paprastą kryžių jau užsi
sakė vienuolės (kurios pasi
statys į savo “backyard”). 
Jo padaryti rūpintojėliai 
labai susirūpinę, kad jiems 
Amerikoje nebus vietos....

VĖJO MALŪNAS
Atskrido čionai vienas 

paklydęs paukštelis iš bež
džionių krašto. Jis ir labai 
garsus profesorius, daili
ninkas, tapytojas, braižy
tojas, piešėjas ir šmaruoto- 
jas, — Vėjo-Vaikis. Jisai 
nupiešė vėjo malūną, kuris 
pats ir vėją darąs ...

REIKĖS DIRBTI
Atvyko iš Europos Čionai 

vienas garsus vabzdžių au
ginimo profesorius. Jis bu
vo garsus Europoje blusų 
cirko vadas. Atvažiuoda
mas į Ameriką, atsivežė ir 
savo aktorius. Jam išlipus 
iš laivo, kažin kokis nevido
nas prasitarė jam taip: 
“Brolau! Iš tos profesijos 
nedarysi gyvenimo — čio
nai reikės dirbti.” Iš to di- 
deloi nusistebėjimo, profe
soriui visos blusos numirė...

Pi-šys-tas

jffWnmilmlO



APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ |
Middletown, Conn

Paraše
JULES VERNE

(Pabaiga)
Laikrodis tuo metu jau rodė po as

tuonių keturiasdešimt dvi minutes.
Lošėjai paėmė kortas, bet jų akys vis 

buvo atsuktos į laikrodį. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad' niekuomet jiems minutės 
nebuvo tokios ilgos, nors jie buvo visai 
įsitikinę, kad laimės!

— Po aštuntos keturiasdešimt trys 
minutės, — tarė Flanaganas, keldamas 
kortas, kurias jam padėjo Gotjeras Ral
fas.

Paskui vieną valandėlę visi nutilo. 
Plačioje klubo salėje niekas nedrįso net 
sušlamėti. Bet nuo gatvės girdėti buvo 
didelis ūžimas.

Salės laikrodis mušė sekundes vieną 
po kitos.

— Po aštuntos keturiasdešimt keturios 
minutės, — tarė Džonas Siulivanas.

Dar viena minutė, ir derybos laimėtos! 
Endrius Stiuartas su savo draugais pa
metė kortas. Jie ėmė skaityti sekundes.

Praėjo keturiasdešimt sekundžių — 
Fogo nėra. Praėjo penkiasdešimt — 
irgi nėra.

Išmušus penkiasdešimt penktą sekun
dę, gatvėje pakilo neapsakomas triukš
mas, rankų plojimas ir kartu keiksmas.

Lošėjai sustojo.
Kai buvo penkiasdešimt septynios se

kundės, atsidarė klubo durys, ir prieš 
pat numušant laikrodžio švytuoklei še
šiasdešimtąjį kartą įėjo Fogas, lydimas 
šūkaujančios minios, įsilaužusiės kartu 
pro duris, ir jis savo paprastu balsu ta
rė:

— Štai, vyrai, ir aš!
XXXVII

IŠĖJO, KAD FILIJAS FOGAS, APVA
ŽIAVĘS APLINK ŽEMĘ, NESKAI

TANT LAIMĖS, DAUGIAU NIEKO
NEPELNĖ

Taip! Tai buvo pats Filijas Fogas.
Skaitytojas atsimena, kad vakaro po 

astuonių penkios minutės, — praėjus be
veik dvidešimt trims valandoms nuo par-, 
važiavimo keleivių į Londoną, — Pas
partutas buvo išsiųstas pranešti klebo
nui Samueliui Uilsonui apie jungtuves, 
kurios turėjo būti kitą dieną.

Paspartutas išbėgo labai smagus. Nu
ėjęs į kleboniją, kunigo nerado namie, 
bet jis turėjo netrukus pareiti. Lig par
einant Paspartutas dar laukė mažiau
sia dvidešimt minučių.

Sugrįžus jam namo iš klebono, buvo 
po astuonių lygiai trisdešimt penkios mi
nutės. Bet kaip tuomet prancūzas atro
dė! Plaukai sutaršyti, be kepurės, visas 
uždusęs.

Jis bėgo namo taip greitai, kaip dar 
nėra bėgęs joks žmogus nuo pat pasaulio 
pradžios. Bebėgdamas parstūmė arti de
šimties žmonių, pasitaikiusių jam ant 
tako.

Per tris minutes jis jau buvo Sevilo 
gatvės namuose ir, kaip akis išdegęs, 
įpuolė į Fogo kambarį..

Iš pradžios jis negalėjo ištarti žodžio.
— Kas atsitiko? — klausė Fogas.
— Pone... — tarė Paspartutas dus

damas, — jungtuvių ... negali būti.
— Negali?
— Negali... rytoj.
— Kodėl?
— Rytoj... sekmadienis!
— Pirmadienis, — atsakė Fogas.
— Ne ... šiandien ... šeštadienis.
— Šeštadienis? Negali būti!
— Taip, taip, šeštadienis! — sušuko 

Paspartutas. — Mūsų apsiskaityta visa 
diena! Mes atvažiavome dvidešimt ketu
riomis valandomis prieš sutartąjį lai
ką .. . bet dabar beliko tik dešimt minu- 
žiu!...

Paspartutas pagriebė savo poną per 
pusiau ir nešte išnešė iš namų.

Fogas, dar gerai nesupratęs viso daly
ko, šoko tuojau į ratus ir vežėjui liepė'ko 
smarkiausiai lėkti žadėdamas už grei
tą atvažiavimą šimtą svaigų dovanų. Su
važinėjęs du šunis ir išvertęs penkis ve
žimus, jis atvyko į “Reformų Klubą.”

• Jam įėjus į didžiąją salę, laikrodis ro
dė astuonias valandas ir keturiasdešimt 
penkias minutes...

Filijas Fogas apvažiavo žemę per aš
tuoniasdešimt dienų!

Filijas Fogas laimėjo dvidešimt tūks- 
tančių*svarų!

Bet kaip žmogus, toks atsargus ir tiks
lus. galėjo padaryti tokią klaidą? Kokiu

... — tarė Paspartutas dus- 
jungtuvių ... negali būti.

Išverta
J. BALČIKONIS

3-12-49 —48— :;

vi- 
pažįstą^-

būdu jam pasirodė, kad jis atvykęs į 
Londoną šeštadienį, gruodžio 21 dieną, 
kada iš tikrųjų dar tebuvo penktadienis, 
gruodžio 20 diena, —. septyniasdešimt 
devinta diena nuo išvažiavimo?

Štai tos klaidos priežastis. Ji labai len
gva suprasti.

Fogas, pats nejusdamas, laimėjo vieną 
dieną dėlto, kad jis važiavo aplink žemę 
nuo vakarų į rytus. Jei jis būtų važia
vęs nuo rytų į vakarus, tai jis būtų lygia 

. dalia vieną dieną pralaimėjęs.
Keliaudams į rytus, Fogas vis ėjo ’ 

priešais saulės, todėl kiekvieną saulės te
kėjimą jis matė anksčiau negu esant 
vienoje vietoje. Jam dienos buvo trum
pesnės tiek kartų po keturias minutes, 
kiek* jis per dieną nuvažiuodavo geogra
fijos laipsnių į rytus. O tokių geografi
jos laipsnių aplink visą žemę yra trys 
šimtai šešiasdešimt. Paimkim dabar tas 
keturias minutes 360 kartų, gausime 
1440 minučių, arba dvidešimt keturias 
valandas, t.y. visą dieną. Kitaip sakant, 
Fogas, keliaudamas į rytus, matė saulę 
tekant aštuoniasdešimt kartą o jo drau
gai, palikę Londone, tematė ją tekant 
septyniasdešimt devynis kartus. Štai dėl- 
ko ta diena, kurią jie laukė grįžtant Fo
go, buvo jiems šeštadienis, o ne sekma
dienis, kaip manė Fogas.

Tai būtų buvę aiškiai matyti iš Pas- 
partuto laikrodžio, kuris visą kelią ėjo 
.Londono laiku, jeigu jis būtų rodęs, be 
minučių ir valandų, dar dienas!

Vadinas, Fogas ^laimėjo dvidešimt 
tūkstančių svarų.‘Kelionei jis buvo išlei
dęs arti devyniolikos tūkstančių,, todėl 
pelnas jam buvo menkas. Antrą vertus, 
jis keliavo aplink žemę, kaip matėme, 
ne dėl' pelno. Likusįjį tūkstantį svarų 
padalino jis Paspartutui ir Fiksui, ant 
kurio jis visai nepyko. Tačiau savo tar
nui, dėl teisingumo, j is < atskaitė tiek, 
kiek reikėjo užmokėti už gazo degimą 
per tūkstantį devynis šimtus dvidešimt 
valandų.

Tą patį vakarą Fogas tarė Audai:
— Ar tamsta dabar taip pat norėtum 

tekėti už manęs?
— To klausti tamstos turiu aš, — at

sakė Auda: — tamsta tada buvai likęs 
be skatiko, o dabar esi vėl turtingas ...

— Atsiprašau, tas turtas yra, tams
tos. Kad tamsta nebūtum man pasipir- 
šus, Paspartutas nebūtų ėjęs pas klebo
ną Samuelį Uilsoną,.aš nebūčiau sužino
jęs savo apsirikimo, ir .. .

— Brangusis mano!... — sušuko 
Auda.

— Brangioji mano!... — atsakė Fo
gas.

Ir po dviejų dienų Fogas vedė A ūdą. 
Paspartutas buvo jaunosios broliu. Jis, 
kaip galėtum laukti, tuo džiaugėsi neap
sakomai.

Kitą dieną, ryto metą, Paspartutas pa
barškino į savo pono duris.

Fogas atidarė.
— Ką pasakysi? — paklausė jis Pas- 

partuto.
— Štai ką! Aš sugalvojau...

per— Kad galima apkeliauti žemę 
septyniasdešimt astuonias dienas.

— Žinoma, — atsakė Fogas, — jei 
nevažiuotum per Indiją. Bet kad aš ne
būčiau važiavęs per Indiją, nebūčiau iš
gelbėjęs Audos, ji nebūtų buvus mano 
žmona, ir . ..

Ir Fogas uždarė duris ... '
Vadinas, Filijas Fogas laimėjo dery

bas. Jis -tikrai apvažiavo žemę per aš
tuoniasdešimt dienų! Ir jam teko važiuo
ti visokiais keliais ir Visokiais būdais: 
plaukti dideliais garlaiviais ir mažais 
prekybos laivais, dundėti geležinkeliais, 
joti raitam drambliu, šliaužti sniego lau-; 
kais rogėmis. Toje kelionėje jis parodė 
daug uolumo, neregėto valios tvirtumo, 
didelio kraujo šaltumo, nepaprasto ap
sukrumo ir tikslumo, žodžiu, — bran
giausių žmogaus ypatybių. Bet galų gale 
ką gi jis laimėjo? K£ gi jis parsivežė 
iš tos kelionės?

Nieko, gal pasakys kiti? Taip, nieko, 
jeigu neskaitytum žmonos, kuri — nors 
tai labai nuostabu gali pasirodyti — pa
darė jį laimingiausią žmogų pasaulyje!

Dėl tokios laimės, net dėl mažesnės 
laimės, visadps verta keliauti aplink že
mę ! x

prieš
Visi 

majoras 
sirūpinę, nes miesto ekono
minis gyvenimas priklauso 
nuo dirbančių Singerio darbi
ninkų. Veik visi busai buvo 
paftnt-i nuvežimui singeriečių į 
Armory svetainę. Aplink sa
lę visas trafikas tapo pa va
ly žinotas.

Visi darbininkai važiavo 
tiesiai iš dirbtuvės keliomis 
valandomis anksčiau “kvitir 
nimo” laiko į savo masinį mi
tingą.

Visi dalyviai — jauni žmo
nes, nuo 20 ligi 30 metų am
žiaus.

Singerio dirbtuvėj .dirba 
daug lietuvių, o jų tarpe ga
na pažangių. Paklausčiau jų: 
kodėl nerkšo savo spaudai 
apie tokius svarbius įvykius?,’

“Eliząbet'hpoyt.”

PADĖKA
Tariame širdingai ačiū 

siems giminėms ir
miems, kurie dalyvavo mano
vyro ir mūsų tėvo Juozo Biu- 
čionio laidotuvėse, ir už ra
minimus nuliūdimo valandoje.

, Taipgi tariame padėkos žo
dį LDS 16 kp., LLD 32 kp. ir 
kitoms draugystėms už gėlių

•A*

vainikus. Ačiū I. šukaičiui už 
pasakytą atsisveikinimo kal
bą, visiems palydovams ir 
New Haven draugams, kurie 
nešė grabą. Nuliūdimo va* 
landoje aš, velionio žmona, 
aukoju $5 paramai dienraščio 
Laisvės. Pasiliekame nuliū
dę,

Agota Bučionis, žmona,
Mildred, velionio dukra, 
ir Alfonsas, sūnus.

JUBILIEJUS
Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi

suomenes. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžine. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy- 

' vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Elizabeth, N. J

Armory 
bai
gė

si u- 
ne-

darbo savaitę 
ligi 35 valan-

nepakenčiamą 
“standard” 

kuri, ro-

Singerio Unijistai Dešimtis 
Prieš Vieną Nutarė 

Streikuoti
Balandžio 28 diena didžiu

les Singerio siuvamų mašinų 
įmones darbininkai, kurie pri
klauso prie United Electrical, 
Radio and Machine Workers 
Local 401 (CIO), masiniame 
mitinge, didžiulėj
svetainėj, nutarė slaptu 
savimu paskelbti streiką 
gūžės 2 d., jei Singerio 
varnų mašinų kompanija 
sutiks derėtis su unija.

CIO lokaio 401 kontraktas 
baigėsi su balandžio 30 die
na.

Unijos reikalavimai yra to
kie : Sumažint 
nuo 40 valandų 
dų.

Panaikint , 
taip vadinamą
skubinimo sistemą, 
dos, buvo įvesta karo laiku.

Pakelti tam tikrą užmokes
tį.

Unijos lokalas 40). paduo
da pavyzdį, kad Dept. 30 trys 
atlieka tą patį darbą, kur se
niau reikėdavo 10 darbininkų. 
Departmcnte 40, kur per me
tų metus atlikdavo darbą 21 
darbininkas, dabar atlieka tą 
patį darbą tik šeši darbinin
kai. šiuo atveju atleidžiama 
15 darbininkų.

Prieš nepakenčiamą “stan
dard” sistemą įvyko net keli 
“slow down” streikai be uni
jos autorizacijos įvairiuose 
departmentuose.

šis streikas Singerio įmonėj 
bus pirmas toks atsitikimas 
nuo įsikūrimo šios dirbtuvės 
76 metai atgal. Iš viso dirb
tuvėj dirbo 9,000, unijoj pri
klauso 6,800.

Paramą Singerio darbinin
kams prižadėjo kitų Singerio 
įmones šakų darbo žmonės iš 
Bridgeport, 
John, 
Ind.;

Maskva. — Sovietuose iš
rastas būdas, kaip per 25 
dienas pagamint gerą bran-’ 
dų šampaną.
—.... — ........... ..'""i • •••

4 puslapis-—-Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)—Geg. 13, 1949 
Penkt., Geg,' 6, 1949

Speciale Laida Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
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 jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialeje laidoje.

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų
* • 

sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau- .
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikriniipas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa- 
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymoj i- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve- 

» i

nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

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

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

Conn.; Saint 
Cąnada; South Bend, 

Truman, Ark.
streiką balsavo 4,372, 

streiką 480.
miesto biznieriai ir 
visi šiuo įvykiu su
neš

gyvenimas

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim 
Patys Savo Iniciatyva

kSUH



CHICAGOS ŽINIOS
Gen. Motors Pelnas 
Pašoko 35 Nuoš.

General Motors Corp, už 
pirmą šių metų bertainį pel
nas pasiekė negirdėtas korpo
racijos istorijoj aukštumas, 
savo raporte pažymi Alfred 
Sloan, Jr.

Gryno pelno suma pasiekė 
$136,763,338 palyginus su 
1948 m. tuo patim laiku $96,- 
481,412.

E. L du Pont de Nemours 
and Co. už bertainį, kuris 
baigėsi sti kovo mėn., gryno 
pelno liko $43,581,325, paly
ginus su 1948 m. pirmo ber- 
taįnio $30,195,371. Pastaro
sios kompanijos biznio apy
varta pakilo 13 nuošimčių, 
kuomet pelnas pašoko apie 
35 nuoš.

Ponas Walter Reuther su 
savo gonge dešinių, kurių ko
voja ir ardo Ūkio Padargų 
unijas, prisidėjo prie padidi
nimo General Motors Corp, 
beribio pelno, sabotažuodami 
automobilių darbininkų kovą 
už 4-tos eilės, pakėlimo algų. 
Korporacijoms pelnai, darbi
ninkams skuba, atleidinėjimas 
iš darbo ir skurdas.

UOW Narys.
★

•Metai be Sąmones
ELKHART, Ind. — Larry 

Dean Wilson, 5-kių metų, su
ėjo metai kai be sąmonės. Jj 
užgavo automobilius' bal. 27 
d,. 19 18, ir iki šiol guli ligo
ninėje be jausmo.

Vaikučiui buvo išplėšta da
lis smegenų nelaimėje, žaizda 
užgijus, bet toje dalyje pa
darė smegenis neveikliais. Jo 
gydytojai sakė, vargiai jis 
protiškai bus gyvas.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

tiflefonuokite: .
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui t 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį x 

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. 
*• I

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeįmOm sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. '

Reikalauja Atmesti 
Bel! Co. Užmačias

Illinois Komercinės Komisi
jos susirinkime buvo pasmerk
ta Chicagos miesto valdžia už 
pridavimą raporto komisijai 
balandžio 14 d., kuriame siū
loma leisti Illinois Bell Tele
phone Co. pakelti savo įeigas 
j metus virš 26 milionais do
lerių.

Suminėtą miesto raportą pa
smerkė keli aldęrmanai penk
tadienį Miesto Tarybos mitin- 
ge, sakydami, jog raportas 
darytas, kad išrėdytų, būk 
miestas užgiria pakėlimą mo- 
kesties ant telefonų naudoji
mo.

Komisijos egzaminieriai pri
ėmė įnešimą adv. William R. 
Morgan išbraukt Chicagos 
miesto raportą iš ' rekordų. 
Morgan atstovauja Evanston 
ir Maywood miestelius. Egza
minieriai atmetė miesto adyo- 
kato Edward Kelly praneši
mą nukelti perklausinėjimą 
iki gegužės l()-tos.

Spoksmanai nuo daugelio 
apylinkės miestelių pritarė 
adv. Morgan ir pasmerkė Chi
cagos miesto politikierių 
žingsni pasitarnauti Illinois 
Bell Telephone Co.

Advokatas Charles S. Tho
mas, atstovaujantis miestą 
Rockford, sakė: “Jeigu Chi
cagos telefonų naudotojai no
ri sukelti tel. kompanijai 26 
milionus dolerių, tai labai ge
rai. Bet kas liečia Rockfor- 
do miestelį, atsakymas yra— 
mes nesutinkame.”

Davrd H. Brill, atstovas ke
lių didžiųjų miesto viešbučių, 
pridavė 111. komercinei komi
sijai pareiškimą nurodydamas,

J. ROMAN
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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

kaip miesto advokatui raštine 
netinkamai atstovauja Chica
gos miesto interesus.

John Serhant, advokatas 
nuo Berwyn ir Frank M. 
Pfeifei; atstovas 20-ties Illi
nois miestų, miestelių ii' kai
mų, smerkė Chicagos žingsnį 
ir.nurodė, kad minėtas rapor
tas neatitinka tikram dalykų 
stoviui, nei perstato visą da
lyką pilnoj šviesoj.

Chicagos miesto raportą 
didlapiai plačiausiai skelbė 
kaipo gerą pasiūlymą ir “nu- 
siderėjimą” iš Illinois Bell Te
lephone Co. ant arti 8 milio- 
nų dolerių.

Iškilo aikštėn, kad miesto 
advokatai 'ne miesto interesus 
gina, bet III. Bell Co. V.

Cleveland, Ohio
Progresyvių Partijos Veikimas

Paskutinis Progresyvių Par
tijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas buvo ne tik skaitlingas, 
bet ir entuziastiškas. Parodė 
noro tolimesniam veikimui. 
Desėtkas narių užsimokėjo 
duokles už šiuos metus ir nu
tarė laikyt susirinkimus kas 
mėnesis iki praeis ‘šių metų 
rudens rinkimai. Susirinki
mai įvyks kas antrą ketvir
tadienį kiekvieno menesio, 
taip, kad sekantis susirinki
mas įvyks gegužės 12 d., pa
prastoj vietoj. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti. Dar yra 
keletas narių, kurie už šiuos 
metus nėra duokles užsimo
kėję. Būtų gerai, kad visi at
silankytų.

Pereitam susirinkime nu
tarta surengti kokią pramogą 
Partijos raštinės palaikymui. 
Komisija, negalėdama suras
ti tinkamos svetainės, nutarė 
tam tikslui surengti draugišką 
išvažiavimą pas draugus Da- 
raškus, Parma, Ohio. Išvažia
vimas įvyks birželio 5 d. Tė- 
mykite vėlesnius pranešimus 
ir būtinai atsilankykite.

LLD 15-tos Apskrities 
Konferencija

Gegužės 30 d., tai yra, per 
Decoration Day, įvyks LLD 
15-tos Apskrities konferenci
ja. šios konferencijos suren
gimu rūpinasi LLD 51-ma 
farmerių kuopa. Todėl iv 
šioji* konferencija įvyks pas 
draugus Rūbus ant ūkio, Bur
ton, Ohio. Tikiu, jog Apskri
ties visos kuopos apie tai jau 
yra tinkamai informuotos ir 
prisius po pihiąr-tįėlegatų skai
čių. Tūlos kuopas \au yra 
išrinkusios delegatus^kiek te
ko patirti, 190-ta kuppa tyri 
išrinkus visą desėtką delega
tų.

Kadangi jau tikimasi tuo 
laiku turėti gražus šiltas oras, 
tai po konferencijos įvyks pik
nikas, ten pat draugų Rūbų 
ūkyje ir svetainėje. Konfe
rencija prasidės 10 vai. ryto, 
o piknikas 2-_rą vai. po pietų. 
Kam aplinkybės leidžia, o 
ypatingai LLD nariai, kviečia-, 
mi anksčiau atsilankyti ir da
lyvauti konferencijoj. šian
dien yra be galo svarbu turėti 
tvirtas ir gerai veikiančias or
ganizacijas, kurių veikimas 
nesirubežiuoja vien organiza
cijos ribose.

šiemet Motinų Dienos pa
rengimas įvyks kiek suvėluo
tai, gegužės 22 d., Sachsen- 
heięn svetainėj, 1406 E. 55th 
St. Prie proghamo išpildymo 
dalyvaus ir didžiulis. Rusų Cho
ras, visi vietiniai solistai, Mo
terų Choras po vadovyste M. 
Mason. Taipgi atrodo, jog 
galės dainuoti ir Lyros Cho
ras su 'mokytoja A. DeVetz- 
ko; mat, pastaruoju laiku ei
na chorų suvienijimo darbas 
—manoma iš Lyros ir Moterų 
Choro padaryti vieną chorą; 
Jau įvyko pora bendrų pamo
kų. - Silpnai jas lanko lyrie- 
čiai, jei tik į sekamas pamo
kas jie geriau pasirodys — 
choras kalės pasirodyti Mo-! 
tinų Dienos koncerte. *

J. Žebrys.

“Pasakyk, meiluti, koks YRA skirtumas tarp milionų 
ir bilionų?”

Dienraštis Laisve išleido naują brošiūrą ap 
Ten nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius tuYtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygutė užvardy- 
ta KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, parašė D, M. šolomskas, 
puslapių 32, kaina 20c.

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U. S. pašto stampomis 25c vertės, 
kainuoja persiuntimas. Prašome siųsti 10c ar 5c vertės 
stampomis, mes aukštesnės vertės mums yra sunkiau su
naudojamos.

Platintojams gera nuolaida. Kurie ims šios brošiūros 
po 10 kopijų ar po daugiau, kaina 15c už kopiją. \

Organizacijų ir individualų literatūros platintojų pra
šome tuojau užsisakyti šios brošiūros ir platinti ją. Vi
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje^ 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra duoda gerų in* 
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:

Lewiston, Me.
MIRĖ V.~KAŪLAKIENĖ
Balandžio 4 d. staiga mirė 

Veronika Kaulakienė, ilgame
tė; dienraščio Laisvės skaity
toja ir LLD 31 kuopos narė. 
Velionė buvo gimusi gegužės 
26, 1,888 metais, Lietuvoje.

Velionė paliko nuliūdime 
savo gyvenimo draugą Alizą 
Kaulakį, dvi dukras Mil
dred Bakanauskienę ir Alber- 
ną Lewis, du sūnus^J-Aldaną 
ir Charles ir tris anukus. Ve
lione priklausė ir prie SLA 
31 kuopos ir Lietuvių Dukte
rų Pašalpinės Draugijos. A- 
męrikoj išgyveno virš 40 me
tų.

Velionė buvo mašlė, užaugo 
tai’pc svetimų ir nepaminė sa
vo tėvelių. Ji jaunystėje .ne
žinojo motinos meilės. Gam
ta atskyrė ją nuo tėvelių vos 
dviejų mėnesių, amžiaus. To
dėl jau nuo jaunų dienu jai 
teko vargti tarpe svetimų, o 
suaugus Į metus atvyko į A- 
jneriką.

Velionė dažnai sakydavo, 
kad nerado Amerikoj tos lai
mės, kurios tikėjosi. 1905 m. 
apsivedė. Kaip visiems darbo 
žmonėms, reikėjo sunkiai 
dirbti, auginti šeimą. Siekė 
savo vaikams suteikti moks
lą, ko ji pati jaunystėje! ne
turėjo progos įsigyti.

Prie 1 velionės kaisto buvo 
sudėta daugybė vainikų, kaip 
nuo giminių, organizacijų, 
taip ir nuo draugų. Išlydint 
į kapus, M. Byronas pasakė 
atsisveikinimo kalbą. į ka
pus vainikus vežė'riet du au
tomobiliai, kas parodo, kad 
velionė turėjo daug draugų. 
Nemažas skaičius ir palydovų 
palydėjo:
Velionė palaidota laisvai ant 

Aržuolų Kalno kapinių. Te
būna jai lengva ilsėtis šios 
šalięs žemelėje! O liūdesyj 
likusiai šeimai reiškiame mū
sų širdingą užuojautą.

A. Apšegiene.

Vieša Padėka
širdingai dėkavoju visiems 

giminėms, draugarris ir pažįs
tamiems, kurie mums prijau
tė liūdesio valandoje. La
bai ačiū D. K. G. Draugystei 
ir šv. Baltramiejaus Draugys
tei už. suteikimą grabnešių. 
M. Byronui už pasakymą at
sisveikinimo kalbos. Didelis 
ačiū visiems draugams ir 
draugėms, taipgi kaimynams 
už gyvųjų gėlių vainikus! A- 
eiu LLD 31 kp. ir SLA 31 kp. 
už vainikus.

.Dar sykį didelis ’ ačiū ’vi
siems ir visoms už bent kokį 
patarnavimą laike laidotuvių!

Alizas Kaulakis ir šeima.

Padėka
Tariu širdingą padėkos žo

dį visiems mano giminėjms, 
draugams ir prietefliams už 
prijautimą man laike mano 
sunkios ligos, .kaip esant li
goninėje, taip ir namie.

t A. Šileiką.

Detroit, Mich.

KINIJA
Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAI

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

TO

Iš Civilių Teisių Kongreso
•Jau nemažai buvo spaudo

je rašyta apie atsibuvusį ci
vilinių teisių kongreso suva
žiavimą, kuris atsibuvo 1 ir 
2 dd. balandžio. Bet reika
las yra kelti spaudoje vieną 
labai rimtą klausimą, tai na
rystės klausimas.

Buvo pažymėta, kad įstoji- < 
mas bus $1 ir narystė po 25 
centus į mė^sį laiko. Šios 
taisyklės paliečia kuopas, or
ganizacijas arba minėto kon
greso skyrius.

Bet tas nereiškia, kad to
kia pat duoklė bus ir pavie
niam asmeniui, kuris nori pri
klausyti prie CTK. Pavienis 
pilietis pasimoka $1 už visus 
metus. Tas $1 yra jo įstoji
mas ir duoklė ir eina į Mi
chigan valstijos CTK, kaipo 
pavienio nario duoklė.

Suvažiavimas nutarė, kad1 
iki I d. birželio gauti 2,500 
naujų narių. Iki šiol tarpe
lietuvių dar nepakankamai 
dirbama tame reikale. Gi 
CTK darbas labai svarbus ir 
reikia stoti į šią organizaciją.

Nereikia pasitenkinti vien 
tuo, kad kuopa arba organi
zacija sumoka $5 metinę duo
klę, reikia, kad ir pavieniai 
rašytųsi į CTK, nes reikalas

pranešimai
SHENANDOAH, PA.

LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 8 d. geg., 10 vai. ryto. 
Mincrs's Hali, kampas Main ir Oak 
Sts. Prašome visų narių dalyvauti, 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip pat prašome atsivesti naujų 
narių. Nepamirškite užsimokėti sa
vo duokles. — S. Kuzmickas, sekr.

BALTIMORE, MD.
Specialus pranešimas gerbiamiem 

Laisvės skaitytojaąi ir ALDLD 25 
kp. nariams — Svarbus susirinki
mas įvyks gegužės 9 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių salėje, trečios lubos, 851 
Hollins St. Majonėkite dalyvauti, 
nes mūsų visų pareiga ruošti pla
nus, prisidėti darbu prie mūsų myli
mo dienraščio Laisvės pikniko, kad 
pasekmės būtų geros. — Kom.

Worcester, mass.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks geg. 9 d., 7:30 v. v., Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. Malonėkite vi
sos dalyvauti' ir naujų narių atsi
veskite. Artinasi vasara, reikės 
svarstyti svarbių reikalų. — A. W.

BRIDGEPORT’ CONN.
LDŠ Jaunuolių Klubas ruošia 

"Daisy-Mae-Lil' Abner” šokius, geg. 
7 d., Liet, salėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Prašome vi
sus dalyvauti. Smarki Wickumš or
kestrą gros šokiams. Vakaras bus 
nepaprastas, linksmai praleisite lai
ką. (105-106)

BALTIMORE, MD.
Motinų Dienos Piknikas. Rengia 

LDS 48 kp., įvyks gegužės 8 d., 
Deltuvų ūkėje, Hanover, Md. Pra
džia. 10 vai. ryto. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti, > linksmai praleisti 
laiką. Bus gerų valgių, skanaus alu
čio. Kelrodis: Važiuokite Greyhound 
autobusu (jie eina kas valandą), 
kaina 50c į abi pusi. Jeigu kuriems 
nepatogu važiuoti į autobusų stotį, 
tai galima nueiti ant Washington 
Blvd, ir gauti autobusą ten; važiuoki
te iki Elkridge Hanover Rd. ir nuo 
ten pėsti eikite apie mylią iki pik
niko vietos. (105-106)

labai rimtas

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai reikalas buvusio kareivio 
Curry, Pontiac, Mich. Jis bu
vo bedarbis, negalėjo laiku 
sumokėti randą valdžiai už 
gyvenimo trailerinę kūtę ir 
pasipriešino išmetimui, tai jį 
nuteisė 3-ms metams į kalėji
mą.

Progresyvės organizacijos ir 
CTK imasi ginti šį pilietį. 
Man. kaipo komiteto nariui, 
teks ten važiuoti, kad visas 
smulkmenas sužinojus reikale 
jo apgynimo. Atminkite, kad 
tik organizuod^miesi ir vie
ningai gindami civilines tei
ses galėsime atremti reakciją 
ir apginti mūsų tradicines de
mokratines laisves! Visi ir 
visos stokite į CTK, / pavienių 
duoklė metams tik $1. *

Jonas Danta.
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Smmiirniraiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

TELEPHONE
STAGG 2-5045
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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.
Ėdikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Geg. 6, 1949
1

Masinės dailiosios 
literatūros leidimas

VILNIUS, sausio 20 d. — 
LTSR Grožines Literatūros Lei
dykla nutarė pradėti leisti ma
sinio tiražo, pigias originalias 
knygas. 1949 metais numatyta 
masiniu tiražu išleisti apie 20 
eilėraščių, apsakymų ir apy
braižų rinkinių šių autorių: J, 
Paukštelio, J. Dovydaičio, K. 
Jankausko, J. Baltušio^ J. Šim
kaus, A.. Žukausko, L. Janušy
tės, J. Avyžiaus, V. Giros, V. 
Suchockio, A. Jonyno, M. Sluc- 
kio, S. Kapnio, J. Marei 
čiaus, A. Venclovos, V, 
laičio, A. Vienuolio, V. I 
tėno, J. Būtėno.

kevi- 
lyko- 
erno-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

HY. 7-8531
•k

imn



New¥)rto^/Ž8ė^^Zintoi
Susitiksime Viešnias 
Iš Tolimų Miestų

Moterų Apšvietos Klubo 
rengiamame paskaitos ir drau
giško pobūvio vakare, gegu
žės 10-tą, Liberty Auditorijos 
patalpose, susitiksime viešnias 
iŠ daugelio tolimų miestų. 
Dalyvaus:
. Dr. Johanna T. Baltrušaitie
nė iš Pittsburgh o.

Alice Jonikienė iš ChicagOS.
Leokadija Bekešienė iš Ro- 

chesterio.
Ir linkime, kad iki tos die

nos galėtų su mumis pasilikti 
Ursula Burdienė iš Oakland, 
Cal., ir gal kai kurios kitos 
iš tolimų miestų su vykusios 
čionai dalyvauti Amerikos 
Moterų Kongreso konvencijo
je, ar kitais reikalais.

Nors rengia moterys, tačiau 
tas dar nereiškia, kad šį są- 
skridį, kuris sykiu bus ir Mo
tinos Dienos minėjimu, turėtų 
užmiršti vyrai. Kviečiami vi
si, svečiai, ir vietiniai. Įėji
mas nemokamas. Pradžia 
7:30. Klubietė.

I Svečiai iš Tolimosios 
Kalifornijos

l

Brooklynan, atliko 
mylių kelionę.
Burdai apsistojo
gerus prietelius

šiomis dienomis Brooklynan 
atvyko iš Oaklando, Kalifor
nijos, draugai Vincentas ir 
Uršulė Burdai, tenaitiniai vei
kėjai.

Jie atvyko savo automobi- 
]ium.

Važiavo juodu pietinių 
Jungtinių Valstijų ruožtu ir, 
iki atvyko 
virš 7,000

Draugai 
pas savo
Elizabeth, N. J.

Praėjusį trečiadienį svečiai 
aplankė Laisvę, pasikalbėjo 
su laisviečiais. Juodu žada 
būti Aido Choro pramogoje, 
sekmadienį, ir pamatyti ope
retę “Čigonus.” Ten draugai 
Burdai susitiks daugiau broo- 
klyniečių, kuriems bus įdomu 
iš svečių gauti daugiau žinių 
iš saulėtosios Kalifornijos.

šioje apylinkėje svečiai Bur
dai žada išbūti apie savaitę 
laiko, o po to vėl grįš atgal 
į Kaliforniją.

Mes linkime jiems gražiai 
pasisvečiuoti mūsų didmies
ty j !

i

*
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Užkvietimas
Dr. Martin Luther Draugi

ja kviečiame draugus ir 
drauges Į mūsų bankietą, ku
ris įvyks gegužės (May) 7-tą, 
Šapolo ir Vaiginio svetainėje, 
147 Thames St., Brooklyno. 
Bankietas prasidės 7:30 va
karo. Tikietas $3—su gėri
mais ir valgiais. Kviečiame.

Rengimo Komisija.

SUSIRINKIMAI
VISŲ ATYDAI

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
rių, valdyboj ir rėmėjų masinis su-' 
girinkimas jvyks šeštadieni, geg. 7 
d., 7 vai. vak. Liberty Auditorijoj,! 
110.06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Visi prašomi skaitlingai daly-' 
vauti. — Valdyba. (105-106)

na-;

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrėen 8-9770

Abu 
uostą 
tolis 
tiktai

ki- 
su- 
pa- 
ne- 
50

procentų 
jums nuo 
dirbtuvėje 
T—as.

Ne v. York City Opera Co. 
.i šį sezoną, City Center, tureju- 
•Į si apie 85,000 lankytojų.

■ Įvykdė 33 perstatymus.

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

1'

. ' v J|t

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

32TenEyck St
Peter Kapiekas ■ Tel. EVergreen 4-8174

Čigonės Akys Jį Suviliojo
čigonės akys jį suviliojo...

Jau ne vieną čigonė Era su
viliojo, bet nei prie vieno ne
pasiliko. , Suviliojo ji ir grafą 
Gariją, kuris net į čigono rū
bą norėjo įsivilkti, keliauti ir 
gyventi beduinišką čigonų gy
venimą, kartu su Era... 'Jis 
nori palikti dvarus ir gerą, 
patogų gyvenimą, kad tik 
prie čigonės Eros visuomet 
būtų...
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PRANA YAKŠTYS

Jūs pamatysite grafą G ari
ją operetėje “člįonai.” Šią

Darbo Partija Šaukia Tautines 
Organizacijas Konferencijon 
Už Taiką ir Gerus Įstatymus

Daugelio tautų kilmės ame
rikiečiai piliečiai ir gyventojai 
galėtų daug nudirbti išlaiky
mui taikos ir įvedimui gerų 
įstatymų, jeigu tiktai jie su
siburtų į bendrą veiklą, kurio
je jie galėtų stipriau pasi
reikšti. Taip pareiškė Ame
rikos Darbo Partija, 
tautini ų organ i z a c i j ų 
rencijos.

Amerikos Darbo 
New Yorko valstijoje 
limi visašališkosios Progresy
vių Partijos, kurios įtaka kas 
dieną plinta ir ateityje gali 
suvaidinti žymią rolę mūsų 
šalies politiniame gyvenime.

Konferencija įvyks šio mė
nesio * 14-tą, šeštadienį, Cen-

sau k ėja 
konfe- i

yra d a-

Svečiai iš Toronto i Draugijoms-Kuopoms
Atlankė dienraščio įstaigą 

svečiai draugai Balčiūnai ir
Toronto, Ca-

Onos Balčiū-
Pirmu kar- 

įstaigą.

nada.
Jie atvyko į 

nienės šermenis, 
tu aplankė Laisvės
Brook lyne, pas brolį Antaną, 
Balčiūnai ir d. Zykus., mano 
pasisvečiuoti iki sekmadienio. 
Manoma, kad svečiai gal pa
matys Aido Chorą perstatant 
“Čigonus.”

Draugė Zykus apdovanojo 
dienraštį $2.00._ 

rolę gabiai atliks aid ietis Pra
nas Yakštys.

Jau susipažinote su visais 
operetės “čigonai” aktoriais. 
Esu tikra, kad kiekvienas pa
galvojo, jog sąstatas labai, ge
ras.

Aidas Turės ir Svečių 
Programoje

Greta operetės “Čigonai,” 
bus perstatoma Čigoniška sce
na su čigoniškomis melodijo
mis ii' šokiais. Vito Dvarec
kas iš New ark o', smuikininkas, 
gros smuiku posmus iš čigonų 
muzikos. šis bus pirmas jo 
išstojimas New Yorko lietu
viuose tos rūšies programoje.

LKM šokikų Grupė, taipgi 
Helen Bručas, šoks kelis lie
tuviškus šokius.

Amelia Jeskevičiūtė-Young 
išstos su dainomis solo. Taip
gi dainuos Aido Moterų Cho
ras.

Dabar belieka tik 
ti savo draugus ir 
mus, kad atsilankytų į šį Aido 
Choro parengimą, kuris įvyks 
šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
4 vai. po pietų, Liberty Au
ditorium.

Aidiečiai jūsų nenuvils!
H. F.

paragin-

tral Opera House, 205 E. 67th 
St., tarp 2nd ir 3rd Avenues, 
New Yorke. Prasidės 10 vai. 
ryto, baigsis 5:30 po pietų.
Sekamą Dieną—
Tautu Festivalis

Lyg ir pastiprinimui to, kas
14- tą buvo pasakyta politiniai,
15- tą gegužės bus didelė iš
kilmė meno atžvilgiu. Ren
giamas tautinių šokių, dainos, 
muzikos festivalis toje pat 
Central Opera House.

Festivalyje dalyvaus parink- 
tinės keliolikos tautų meno 
jėgos. Bus panašus dalykas, 
kokį kartą matėme pirm pra
ėjusių rinkimų, kuriuo visi 
tuomet dalyvavusieji susiža
vėjo. D—tis.

ir
----------------- / 

' Organizacijų kuopos 
draugijos (kurios dar neišrin
ko) prašomos šio mėnesio su
sirinkimuose išrinkti delega
tus į viso didžiojo Brooklyno- 
New Yorko organizacijų kon
ferenciją, kuri įvyks sekma
dienį, gegužės 29-tą, 10-tą
vai. ryto, Liberty Auditorijo
je, Atlantic Avenue ir ll()th 
St., Richmond Hill.

Konferencija tuvi du dide
lius visiems apeinančius dar
bus : ,

Nutarti, kaip ’ brooklynie- 
čiai atžymėsime Laisvės ėjimo 
dienraščiu 30 metų sukaktį;

Suplanuoti, įsteigti kokį 
nors vietos organizacijų cen
trai inį ryšį, kuris bendrintų, 
koordinuotų vietos organiza
cijų veikimą, kas ypačiai pa
sidarė svarbu turint savo Kul
tūrinį Centrą. , ' ,

Ir yra kitų svarbių reikalų, 
laukiančių visų bendro žodžio 
ir talkos.

Laikinas Komitetas.

Sekmadienio prievakarį, mi
gloje, netoli Rockaways susi
dūrė tanker is laivu k as su 
tu- prekiniu laivuku. 
grįžo į New Yorko 
taisoms. Regėjimo 
laimės metu buvęs 
pėdų. ..

Pasitraukė Transjordano 
ministry kabinetas.

Moterų Konvencijos 
Atviroji Sesija

Amerikos 
konvencija 
penktadienį, 
(šiandien),
Baigsis gegužės 8-tą, 5:30 po

Moterų Kongreso 
prasidės 

gegužės
jau šį 

6-tą 
ryto.

portuos žymioji visuomeninin
ke daktarė Gene Weltfish, or
ganizacijos prezidentė, įvyks 
8:30 vakaro. Visi kviečiami. 
Įėjimas nemokamas.

Ir į visas kitas sesijas leis 
svečius, bet tik 
rekomenduotus 
ar kongresisčių.
tracija 75 c.

Visa konvencija bus Yugo
slav-American Home, 405 W. 
41st St., New Yorke. Visų 
sesijų (išskyrus tą gegužės 
tos vakarą) laikas 16 iki 1, 
2 iki 5:30. Kongresistč.

registruotus, 
organizacijų 
Svečių regis-

6- 
ir

Ch. ir Anna Mitchell 
Susilaukė Sūnaus

Gegužės 3 d., St. Catherine 
ligoninėje Ona Mitchell , pa
gimdė sūnų, 22 colių aukščio, 
9 sv. ir 9 uncijų svorio. Var
dai jam duoti Charles Peter.

Charles Mitchell yra pusi
ninkas su Charles šimansku 
Meat Market ir Grocery biz
nyje, 378 Grand St., Brook- 
lyne.

Mr. Mitchell linksmas, kad 
žmonos sveikata gerame sto
vyje, 
mai, 
kia 
leis ligoninę ir pribus į na
mus.

sūnus didokas (mato- 
i, į tėvą nusidavęs), lan

di enos, kada šeima ąp-

Skuboje Kelti Rendas 
Pritrūko Aplikacijų

Paskuboje pakelti rendas 
namų savininkės firmos ir at
skiri savininkai apgulė vieti
nes buvusias rendų kontrolės 
(dabar būsimas rendų kėli
mo’) raštines. Antrą naujojo 
valdinio leidimo rendas kelti 
galiojimo dieną Brooklyno ir 
Queens raštinės pritrūko ap
likacijų.

Negavusieji aplikacijų 1,200 
savininkų paliko gatavai už- 
adresuotus vokus, ' kuriuose 
jifems pasiųs aplikacijas. Apie 
15,0“00 ' ekstra kopijų užsisa
kyta iš Washingtono atgaben
ti greituoju lėktuvu.

Centralinė Office of Hous
ing Expediter raštinė, 535 
Fifth Ave., skelbia, kad pir
mą aplikacijų teikimo dieną 
duotosios aplikacijos jau pra
dėjo sugrįžti išpildytos. Tai
gi, rendauninkai gali tikėtis 
ne už ilgo susilaukti “svečių” 
su visiškai le&ališku pareika
lavimu atiduoti tą, kas dar 
užsiliko kišeniuje nuo kitų 
pakilusių išmokesčių.

Vyriausis gyvenamiems na
mams valdininkas Washingto
ne, Wood, leido stambiesiems 
gąuti įki £5 procentų gryno 
pelno iš rendų, smulkiesiems 
iki 30 procentų.

Kelios dešimtys 
gryno pelno lieka 
jūsų uždirbamos 
algos?

Mirė
John Nevulis, 75 m. am

žiaus, gyvenęs 109 Walton 
St.> BrooUlyne, mirė gegužės 
2 d., Cumberland ligoninėj. 
Pašarvotas Povilo Gusto ko
plyčioj (453 Marcy Ave.)1, 
per dvi dienas, geg. 4 ir 5. 
Gegužės 6 d. išvežamas į 
Boston, Mass., o gegužės 7 d. 
bus laidojamas Mt. Benedict 
kapinėse, Bostone.

Veliones paliko nuliūdime 
dukterį Janettę ir sūnų John. 
Brooklyne laidotuvių apeigo
mis rūpinosi direkt. Gustas.

Buvęs Motinos Žiauriai 
Baustas, Vaikas 
Norėtą su Ja Būti

pirmadieni 
Ji yra kaltina- 

savo

M)‘s. Geraldine Vetter, 
metų, praėjusį 
pradėta teisti.
m a išstatymo pavojun 
sūnelio gyvybės.

Buvęs pavojus gyvybei ir 
palikta žala jo sveikatai ir 
šiandieną tebėra įmatoma. 
Motina buvo jam apsvilinusi 
rankutes bausdama 9 metų 
amžiaus sūnelį už rūkymą ir 
tam vogčiojimą nuo jos pini
gų. Rankutė taip pažeista, 
jog ir dabar pirštai nesilanks
to o dali mažojo pirštuko tu
rėjo nupjauti. Moteriškės gy
nėjai sako, kad ji norėjo vai
kai tik pagązdinti ir kad vai
kui blaškantis ranka netikė
tai prisiglaudus prie įdegintos 
geležies. Tą tvirtina ir jos 
vaikai. Kaimyno vaikas liu
dija, kad jinai pati padėjusi 
vaiko ranką ant geležies.

Kaip ten įvyko su ta ne
lemta nelaime, gal ir liksis 
ginčyti ir spėlioti. Tačiau 
įdomu tas, kad sužalotasis 
berniukas rankos žaizdą skai-1 
to ^mažesne už sielos žaizdas 
tarp svetimų. Vaikas po to 
apdeginimo tapo atskirtas nuo 
motinos, paduotas auklėti sve
tur. Bet teisme jis užsispy
rusiai tikrino, kad jis motiną 
“labai mylįs” ir norįs tik pas 
ją gyventi. Po jo perklau- 
sinėjimo teisinė, jis norėjo 
bėgti pabučiuoti motiną, bet 

neleido.jo

Lewisohn Stadium koncer- 
sezonas prasidės birželio

Dešimties sezoninių ti-
tų
20-tą.
kietų kaina iš anksto perkant 
$12. Prasidėjus, bus po $14 
už 10 tikietų.

•F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 B

Valandos:

Telefonas
EVergreen 4-7729

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

GERI PIETOS!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
’ 417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

Pasveikinkite Amerikos 
Motery Konvenciją!

Proga pamatyti-išgirsti, ką 
veikia moterys išsaugojimui 
taikos, bus kiekvienam šio 
penktadienio vakarą (rytoj), 
gegužės 6-tą, pirmą Amerikos 
Moterų Kongreso konvencijos 
dieną, kuomet raportuos dak
tarė Gene Weltfish, nacionalė 
kongreso prezidentė.

To vakaro sesija, atvira vi
siems, be jokios įėjimo mo- 
kesties, prasidės 8:30. Bus. 
ten pat, kur ir visos kitos se
sijos, Yugoslav - American 
Home, 405 West 41st St., 
New Yo^ke. Kitos sesijos ir
gi neuždraustos, bet joms rei
kia užsiregistruoti ir pasimo- 
keti svečio mokestį—75 c.

Greta didelės svarbos, kon
vencija bus ir įdomi, kiekvie
nam turinčiam liuosc laiko ke
letą valandų verta atkinkyti.

'Konvencija prasidės,, 10 vai. 
ryto penktadienį, gegužės 6- 
tą, baigsis sekmadienį, gegu 
žės 8-tą, 5:30 po pietų. Se- 
•sijos kas dieną prasidės ir 
baigsis tuo pat laiku. Pietums 
pertraukos 1 iki 2 vai.
Motinos Dienos Dovana 
Pasaulio Motinoms

Kongresistės šiomis dieno
mis skubiai renka parašus už
taiką . Peticijas su parašais 
ateinantį pirmadienį masinė 
delegacija nuneš į Jungtines 
Tautas. Delegacijos vadovy
bėje bus moterys iš visų mū
sų šalies kraštų, su vykusios j 
kongreso konvenciją.

Delegacijos palydovais ga
lės būti bile kas, kam rūpi 
paremti taiką.

DANTŲ GYDYTOJAS 
t

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686Jk 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

TI TDWC D 4 D 411 GRAND STREET, I O •. O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

f-XII*

KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

4

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Geg. 6, , 1949

Moterų Delegacija 
Į UN Susirinks—

Ateinantį pirmadienį, gegu
žės 9-tą, 12:15 per pietus, 
Long Island Waiting Room, 
Pennsylvania gelžkelių stoty
je. Iš ten į United Nations 
Važiuos traukiniu .

Tai bus nepaprastai .įdomi 
ir svarbi ekspedicija. Visi, 
ypatingai motinos, kurios ne
norite lydėti savo sūnus į ka.- 
ra, nueikite palydėti į Jungti
nes Tautas peticiją už taiką. 
Be to, juk kiekvienai būtų 
įdomu pamatyti, kaip atrodo 
tas pasaulio centras, ir savo 
atsilankymu paspausti į jį rei
kalą saugoti raiką.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus for- 

nišiuotas kambarys, su visais mo
derniniais įrengimais, ant žemutinių 
lubų. Kreipkitės: Cerniavičius, 
57-23 i 63rd St., Maspeth, L. T., 
N. Y. Telephone TW. 4-8130.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 
_ < Navininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■




