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jiibiliejinj koncertą. Koncer
tas įvyks Kultūriniam Centre. 
Vieta jau gerai žinoma di
džiojo Brook lyno lietuviams.

Lauksime svečiu ir iš New > 
Jersey. Koncertui laikas la
bai patogus, nes ant rytojaus 
kapu puošės diena, tai nie
kam nereikės skubintis namo. 
Malonu bus laiką praleisti lie
tuviškoje sueigoje. Tuo pa
čiu paremsime savo dienraštį, 
kuris jau trisdešimtus metus 
tarnauja darbo žmonių reika- 

, lams.
★ ★ ★

Beje; to paties sekmadienio' 
ryte tam ptfciam Centre įvyks 
Brooklyn© lietuviu organiza
cijų atstovu konferencija. Rei- 

_ km, kad visų pažangiųjų or
ganizacijų atstovai dalyvautų. 
Pasirūpinkite.

★ ★ ★
Philadelphia nebebus tokia, 

kokia pirmiau buvo. Joje ne
besusitiksime su Jurgiu Luko
ševičium. Mirtis jį išplėšė iš 
gyvųjų tarpo. Netekome se
no, įgudusio, įtakingo veikėjo.

Ar tai būdavo prakalbos, ar 
masinis parengimas, ar šiaip 
vieša sueiga, visada susitiksi 
ir rimtai pasikalbėsi, su Jur
giu Lukoševičium. Jis visur 
dalyvaudavo, visose organiza
cijose veikdavo.

Mano giliausia užuojauta jo 
šeimai ir draugams, kurie, ži
nau, labai skaudžiai pasiges 
Jurgio įtakos ir veiklos.

★ ★ ★
Per langą iššoko įr užsimu

šė. buvęs apsigynimo sekreto
rius ir Trumano .Kabineto na
rys James Forrestal. Jau se
nokai jis sirgo nervų pakriki-, 
mu. Pagaliau nebeatlaikė ir 
nusižudė.

Komercinė spauda pilfca jo 
garbinimų. Jis buvo jos 
žmogus. Jis buvo milijonie
rius.

★ ★ ★
Liga yra liga. Niekam ne

apsimoka džiaugtis kito žmo
gaus nelaime. Mes nesidžiau
giame Forrestal nusižudymu.

Bet Įsivaizduokime, kokį 
skandalą mūsų komercinė 
spauda būtų sukėlus, jeigu 
kas nors panašaus būtų atsi
tikę Tarybų žemėje. J)ar 
pasaulis nepamiršo alaso dėl 
iššokimo per .langą paprastos 
Sovietų ambasados tarnauto
jos. Mūsų komercinė spauda, 
dėlei to visą socialistinį kraš
tą storai purvais apdrabstė. 
Kiek ji džiaugsmo turėjo, kiek 
nesąmonių ji prirašė apie ta
rybų žemėje padėtį.

Arba, ar atsimenate, kokiu 
pasiutimu buvo apsėsta .mūsų 
komercinė spauda dėl nusižu
dymo Masaryko Čech ©Slova
kijoje ?

★ * ★
Prašau' pksiskaityti sekamus 

faktus apie Lietuvą:
“Šiuo metu Tarybų Lietuvo

je veikia 30 muziejų, iš jų 2 
respublikiniai dailės muziejai 

•Vilniuje ir kaime. 1948 me
tais muziejus aplankė dau
giau kaip 99 tūkstančiai žmo
nių.

“Šiuo metu veikia 2,872 
klubai - skaityklos. Tik praė
jusiais metais atidaryta 264 
klubai - skaityklos. Prie klu- 
bų-skaityklų sudaryta 1,750 
bibliotekėlių, 1,350 meno sa
viveiklos ratelių.

“Respublikoje veikia 88 kul
tūros namai, 58 iš jų atidaryti 
praėjusiais metais.

“Kultūros namuose ir klu- 
< buose - skaityklose 1948 me

tais skaityta 57,500 paskaitų 
w politinio švietimo, mokslo po- 

puliarizacijos, technikos, 
'agrotechnikos ir kt. temomis.

(Tąsa 5-tam pusi.)

4 DIDIEJI NUTARĖ 
SVARSTYTI VISOS 
VOKIETIJOS KLAUSIMUS
Keturiu Užsieninių Ministrų Konferencija Spręs Vokietijos 
Vienybės, Berlyno ir Taikos Sutarties Klausinius

Paryžius. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni- 
nia ministrai pirmadienį 
nutarė svarstyti sekamus 
klausimus dėl Vokietijos, 
Berlyno' ir Austrijos, bū
tent:

Politinė ir ūkinė Vokieti
jos vienybė ir keturių di
džiųjų valstybių kariuome
nės atšaukimas iš Vokieti
jos. '

Berlyną dalykas, taip pat 
ir vienodų pinigų įvedimas 
visam miestui.

Paruošimas taikos sutar
ties su Vokietija.

Sutarties pernagrinėji- 
rrias dėl nepriklausomybės 
sugrąžinimo Austrijai.

Keturių Didžiųjų konfe
rencijoje dalyvauja Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson, užsieninis 
Sovietų ministras Andrius 
Višinskis, .Anglijos užsienio, 
reikalų ministras Bevinas 
ir užsieninis Francijos mi
nistras Robertas Schuman.

. Višinskis taip pat siūlė 
svarstyti reikalą taikos su
tarties su Japonija. Jisai 
sakė, jog tą sutartį privalo 
suplanuoti Jungtinės Vals
tijos, Anglija, Sovietų Są: 
junga ir Kinija, paliekant 
Franciją nuošaliai, kadangi 
francūzai tiesioginiai ne
kariavo prieš Japoniją.

Achesonas atmetė Višin
skio pasiūlymą. Jis sakė, 
kad pati Tolimųjų Rytų 
Komisija turės paruošti 
taikos sutartį su Japonija, 
o ne didžiųjų valstybių už
sieniniai ministrai. Ta ko
misija susidartf iš vienuoli
kos kraštų atstovų.

Sugriuvo Kinijos 
Tautininkų Valdžia

Kanton, Kinija. — Suiro 
kinų tautininkų premjero 
Ho ministrų kabinetas.

Valdininkai jau bėga iš 
naujosios savo “sostines” 
Kantono, nes artėja Liau
dies Armija. ' ,

t

šanghai, Kinija. — Ant
radienį kartojasi praneši
mai, kad kinų Liaudies Ar
mija gal greitai užims Šan- 
ghajų. . "

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS LAISVĖS 
PARAMAI PERKELTAS 
Į GEGUŽĖS 30 D.

Laisvės paramai pikni
kas, kuris turėjo įvykti 
geg. 22 d., iš priežasties lie
taus neįvyko. Dabar jis yra 
perkeltas į Dekoracijų die^ 
ną, geg.-May 30. Bus Cres
cent Picnic Grounds, 56 
Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J.

Visus philadelphiečius ir 
iš apylinkės kviečiame į šį 
pikniką paramai dienraščio 
Laisvės.

Trejopi Posėdžiai
Keturių Didžiųjų užsieni

niai ministrai susitarė lai
kyti trejopos posėdžius, bū
tent:

Pilnatinės sesijos. Minis
trai po šių sesijų galės pra
nešti laikraščiams, kas bti- 
vo svarstoma.

Apribotos sesijos. Po ’ to
kių sesijų bus duodamas tik 
vienas bendras pranešimas, 
visu keturiu ministru už- 
girtas.

Visai uždaros ministrų 
pavaduotojų ir ekspertų 
(žinovų) sesijos, apie ku
rias nebus duodama spau
dai jokių žinių.

Ministrai su savo padėjė
jais posėdžiauja Talleyran- 
do palociuje. Jų konferenci
ja vyksta nuoširdumo dva
sioje.

8,500 Marylandiečių 
Pasirašė prieš 
Policinį įstatymų

Baltimore, Md. — Pilie
čiu Komitetas surinko 8,- 
500 parašų. reikalaujančių 
leisti Marylando valstijos 
piliečiams per visuotinus 
balsavimus nuspręsti, ar 
iie nori, kad būtų atmestas 
fašistuojąs - policinis Obe- 
rio įstatymas.

Pagal Marylando konsti
tuciją, reikia 5,000 parašų, 
kad įstatymas būtų leidžia
mas visuotinais balsavi
mais atmesti ar užgirti.

Oberio įstatymas reika
lauja uždraust Komunistų 
Partiją ir kitas kairiąsias 
organizacijas ir skiria 
skaudžias bausmes už pri
klausymą tokioms organi
zacijoms:

Abejojama apie Forrestalio 
{sakymų Blaivumą

Washington. — Aukštie
ji valdininkai ir karininkai 
nesmagiai jaučiasi, kad 
daugelis amerikiečių abe
joja, ar velioniu James Fo
rrestal, buvęs visų ginkluo
tu jėgų sekretprius, blaiviu 
protu padarė tūlus svar
bius sprendimus bei pa
tvarkymus.

Forrestal nusižudė praei
tą sekmadienį, iššokdamas 
pro Bethesdos, Md., ligoni-, 
nes langą.

Yra žinoma, k-ad Forres
tal, .dar būdamas apsigyni
mo sekretorium, sirgo ner
vų suirimu. Jis ligotai bi
jodavo “rusų ir žydų sio
nistų.”

Forrestal lemdavo, kad 
esąs neišvengiamas tuoj au
tinis karas tarp Jungt. Val
stijų ir Sovietų Sąjungos.'

Washington. — Senatas 
atmetė siūlymus $751,000,- 
000 numušti lėšas civili
niams armijos tarnautojam.

Liaudies Armija Veržiasi 
Į Šanghajaus Vidurmiestį

Šanghai, Kinija/ —Liau
dininkai - komunistai užė
mė faktinai visą rytinį Šan
ghajaus priemiestį Putun- 
gą. Jų artilerija pila ugnį 
iš Whangpoo upės pakran
čių į tautininkų ’ pozicijas 
Šanghajuje, kuris yra va
karinėje tos upės pusėje.

Liaudininkų artilerija su
sprogdino didelį tautininkų 
amunicijos sandėlį Šangha
juje.

Tautininkų patrankos iš 
Šanghajaus bombarduoja 
liaudininkus Putunge. Liau- 
dininaki nušovė kelis ame
rikinius tautininku lėktu
vus.

Be paliovos trata kulko
svaidžiai iš abiejų Whang

ATIDĖTAS GERHARTO EISLER10 TARDYMAS
London. — Vokietys ko

munistas Gerhartas Eisle
ris antradieni buvo atves
tas' iš kalėjimo į teismą.. 
Bet, Amerikos valdžiai pa
prašius, tapo iki penktadie
nio atidėtas Eislęrio tar- 
dvmas.

Amerika reikalauja ' iš
duot jai Eislerį, kuris len
kų laivu Batory' plaukė 
Lenkijon. Kuomet laivas 
staptelėjo Anglijoj, anglų 
policija pagrobė jį ir 'kalė- 
jiman įmetė.

Eisleris, karo metu pabė
gęs iš’Vokietijos kovotojas 
prieš nacizmą, paskui buvo 
dviem atvejais nuteistas A- 
merikoje kalėti, girdi, už

Iš Komunistų Teismo
New York. Federalis 

teisėjas Haroldas Medina 
atmetė- komunistų advoka
tų prašymą panaikinti bylą 
prieš 12 Kom. Partijos va
dų. K

Jie kaltinami neva už 
“sąmokslą skelbti, kad rei
kią nuversti Jungt. Valsti
jų valdžią jėga ir prievar
ta.”

Pirmasis besiginančiųjų 
liudytojas buvo John Gates, 
Daily Workerio redakto
rius, vienas kaltinamųjų, 

.Gates, atsakinėdamas į 
savo advokato Harrio Sa- 
cherio klausimus, nurodė, 
kaip 13 FBI slaptos polici

Siūloma 15 Nuošimčių 
Numuši Marshallo Fondui

Washington. — Prezid. 
Trumanas prašė paskirti 
$6,322,200,000 per 15 mėne
sių Marshallo planui dėl 
vakarų Europos, taip pat 
Turkijai ir Graikijai, pagal 
Trumano mokymą prieš ko
munizmą.

Kongresmanų lėšų komi
tetas ūžgyrė bilių, kuris 
siūlo numušt 15 nuošimčių 
nuo prezidento prašomų pi
nigų, taigi skirt “tiktai” 
$5,542,470,000 tam tikslui.

Trumaniški demokratai 
argumentuoja, kad ' lėšų 
mažinimas Marshallo fon
dui galįs pasilpnint Ameri
kos “kortą” dabartinėje ke- 

poo upės krantų. Whang
poo yra 800 jardų*pločio.

Ta upė sudaro Šangha
jaus uostą. Ji yra vieninte
lis vandens kelias į jūrą.

Liaudies Armija visomis 
pusėmis apsupo Šanghajų. 
Liaudininkų artilerija iš 
Putungo užkerta tautinin
kų laivams praplaukimą iš 
Šanghajaus į jūrą. Tauti
ninkai nuskandino daug 
savo laivų ir valčių, kad 
liaudininkai jų nepagrobtų.

Komunistai - liaudinin
kai antradienį pralaužė vi
dujines tautininkų apsigy
nimo linijas šanghajuje.

’Sakoma, kad tautininkų 
kariuomenė jau rengiasi 
bėgti iš miesto. Abejojama, 
ar pavyks jai ištrūkti.

“kongreso paniekinimą” ir 
už neteisingus atsakymus į 
klausimus aplikacijoje dėl 
pasporto Vokietijon grįžti. 
Jis buvo laikomas po $23,- 
500 užstatu iki apeliacijos 
bylų.

Londono kalėjime dabar 
jis laikomas be užstato.

Anglų teismas spręs, ar 
Eisleris yra politinis pabė
gėlis ar šiaip “nusikaltė
lis.” Amerikos valdžia, rei
kalaudama jį sugrąžinti, 
tvirtina, kad jis esąs “pa
prastas nusikaltėlis.”

Jeigu Eisleris būtų pri
pažintas politiniu pabėgė
liu, tai jis nebūtų Ameri
kon grąžinamas.

jos šnipų ir agentų melavo, 
pasakodami, būk komunis
tai “suokalbiavę” nuversti 
šios šalies valdžią.

John Gates, 35 metų am
žiaus, kovojo kaip Abraha
mo Lincolno Brigados pul
kininkas Ispanijos rešpub- 
likiečių kare prieš Franko, 
Hitlerio ir Mussolinio fa
šistus.

Antrajame pasauliniame 
kare Gates savanoriai įsto
jo. į ginkluotas Amerikos 
jėgas ir tarnavo kaip para- 
šiutistų saržentas.

Komunistų Partijos na
riu Gates tapo 11931 m., bū
damas Miesto Kolegijos 
studentu.

VAKARU VOKIETIJOS 
KONSTITUCIJA

Bonn, Vokietija. — Stei
giamasis vakarinės Vokie
tijos seimas užgyrė anglų- 
amerikonų s u r e d aguotą 
konstituciją atskirai vaka
rų Vokietijos valstybei. Tik 
du seimo nariai, komunis
tai, balsavo prieš tą kons
tituciją.

Kanton, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai 
paėmė dar 7 miestus į pie
tus nuo Hankovo.

ORAS.—Giedra, vėsiau. 
___________ I .

tūrių didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministrų konfe
rencijoj.

(.

DAUGUMA BERLYNO 
GELEŽINKELIEČIU 
NORMALIAI DIRBA
Socialdemokratai Kursto Užpuolimus prieš Sovietinę 
Geležinkelių Policiją Vakariniame Berlyne

Berlin. — Kuomet sovie
tiniai iškeltojo geležinkelio 
policininkai ėjo iš stoties 
angliškoje Berlyno dalyje, 
tai 2,000 vokiečių govėda 
puolė policininkus akmeni
mis, kastuvais ir kitais įna
giais. Užpultieji policinin
kai gindamiesi paleido ke
lis šūvius iš revolveriu. Du 
govėdos dalyviai tapo nu
šauti; apie 20 sužaista.

Gaujų užpuolimus prieš 
sovietin. pareigūnus kurs
to socialdemokratai miesto 
geležinkeliečių vadai. Jie 
iššaukė ir iškeltųjų geležin
kelių streiką vakarinėje 
Berlyno dalyje, užimtoje 
anglų - amerikonų.'

Socialdemokratai kurstė 
streiką, reikalaudami, kad 
miesto geležinkeliečiams al
ga būtų mokama tiktai va- 
....... .....i__________________  

Auto. Darbininkų 
Unijos Viršininkai 
Nuolaidauja Fordui

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas Walter Reu
ther davė Fordo kompani
jai pasiūlymą, kad “bepu- 
siškas” valdinis tarpinin
kas spręstų, ar didžiajame 
Fordo River Rouge fabri
ke buvo padidinta paskuba 
ar ne.

Reutheris (šiuos žodžius 
berašant) dar laukė Fordo 
atsakymo. •

Prieš paskubos pagreiti
nimą streikuoja 65,000 dar
bininku.

Reutheris ir kiti aukštie
ji unijos vadai derybose su 
Fordu iki šiol beveik už
miršo darbininkų reikala
vimus — padaryti rašytą 
sutartį, kuri panaikintų 
paskubą/įvestą< per pasku
tinius 12 mėnesių,1 ir pri
verstų kompaniją sugrąžint 
pavarytus darbininkus.

b-- -
I 

Pravda Kaltina Jankius 
Už Berlyno Riaušes

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
kaltina amerikonus ir ang
lus, kad jie padrąsinę iš
keltųjų geležinkelių darbi
ninkus ' Berlyne streikuoti 
ir pakurstę vokiečius vaka
rinėje miesto dalyje riaušes 
kelti priėš sovietinę gele
žinkelių policiją.

Kuomet riaušininkai už
puldinėja geležinkelių sto
tis, tai amerikonų oficie- 
riai ramiai sau žiūri ir tik 
fotografuoja govėdos šėli
mą, kaip sako Pravda.

ŠKOTIJOS MAINIERIAI 
PARĖMĖ EISLERĮ

Edinburgh, Škotija. — 
Škotijos Mainierių Unijos 
komitetas paskyrė $200 
ginti Gerhartui Eisleriui 
nuo sugrąžinimo į Jungtin. 
Valstijas.

karinėmis markėmis, o ne 
sovietinėmis.

Iškeltuosius geležinkelius 
Sovietai kontroliuoja ištisa
me Berlyne, nors vakarinė 
jo dalis užimta anglų, a- 
merikonų ir francūzų.

Komercinė spauda pasa
koja, būk keliolika tūkstan
čių geležinkeliečių strei
kuoją. Tatai užginčija so
vietinė vyriausybė.
Didžioji Dauguma Berlyno 

Geležinkeliečiu Dirba 
' London. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad tiktai a- 
pie ,700 Berlyno geležinke
liečių dar streikuoja. Dau
giau kaip 11,000 dirba. Su
grįžo darban ir didžioji 
dauguma tų, kurie buvo su
streikavę. Maskvos radijas 
geg. 23 d. sakė: ‘

— Važiuotė iškeltaisiais 
geležinkeliais normaliai ei
na daugumoje vietų.

Kad streiko organizuoto- 
jų (socialdemokratų) pasi
nio jimas nepavyko, tai jie 
pasišaukė talkon vokiečių 
policiją vakarinėje Berlyno 
dalyje.

Streikas iššauktas dėl po
litinių sumetimų. Reikala
vimas, kad alga geležinke
liečiams būtų mokama va
karinių talkininku markė
mis, yra tiktai priekabė, 
naudojama politiniais tiks
lais.

Streiko šaukėjai ir įkvė
pėjai tik bando pridengt 
politinius savo sumetimus, 
reikalaudami vakarinių 
markių geležinkeliečiams. 
Bet ta jų provokacija nepa
vyko.
Ko Siekia Socialdemokratai

Socialdemokratai reika
lauja atimt iš sovietinės 
valdybos geležinkelius va
kariniame Berlyno ruožte. 
Be to, jie kurstė streiką ir 
riaušes, kad pastiprintų 
anglus, amerikonus ir fran- 
cūzus, o pasilpnintų Sovie
tus dabartinėje Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferencijoje Pary
žiuje.

2,000,000 Pašalpiniii 
Žmonių N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y. — Naujau
si apskaičiavimai rodo, kad 
dabar New Yorko valstijo
je bent 2 milionai žmonių 
gyvena iš nedarbo pensijų, 
iš miestinių pašalpų ir iš 
“52-20” primokėjimų vete
ranams.

Vien kovo-balandžio mė
nesiais bedarbių skaičius 
valstijoje pakilo puse mi- 
liono.

ČECHOSLOVAKŲ ARKI
VYSKUPO GRŪMOJIMAS

• Praga. — Čechoslovakijos 
arkivyskupas Beran grū
mojo ekskomunikuoti kata
likus, kurie bendradarbiaus, 
esą, su bedieviška valdžia 
prieš bažnyčios politiką.
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Forręstal ir Masaryk
Buvęs apsigynimo sekretorius, James Forręstal, iššoko 

iš 16-to aukšto pro langą šaligatvin ir ant syk užsimu
šė. Forręstal buvo gydomas didžiulėje moderniškoje lai
vyno ligoninėje, esančioje ’Bethesda, Md., netoli Wa- 

r shingtono. , '
Forręstal sirgo nervų liga, rimta liga, tiesiog, —proto 

liga.
Jis ta liga sirgo dar eidamas apsigynimo sekretoriaus- 

ministro pareigas, kurios šiuo metu yra svarbesnės ir 
atsakingesnės už kurio kito Trumano kabineto nario pa
reigas.

Forręstal buvo didelis šalininkas ginklavimosi, palai
kymo šaltojo karo prieš Tarybų Sąjungą, taipgi ruošimo 
karštojo karo prieš Tarybų Sąjungą. Forręstal, atsimin
kime, buvo milijonierius, vienas stambiausių Wall stryto 
kapitalistų, todėl jis natūraliai neapkentė socializmo ir 
socialistinio krašto.

United Press skelbia, jog prieš pat iššoksiant pro lan
gą, Forręstal skaitė senovės graikų rašytojų raštus. 
Knyga buvo atversta, sako UP., ties ta vieta, kur tilpo 
ištraukos iš Kuripido kūrinių, ir viena eilutė šitaip 
skambėjo:

“Jokie tavo verksmai ir ašaros mirusiojo nepriža
dins ...”

Pradedant prezidentu Trumanu ir baigiant Hearsto 
spauda, visi Forrestalą euloguoja, garbina kaip nepa
prastai didelį žmogų ir teikia jam užpelnytų ir neužpel
nytų laurų.

Bet šitie eulogai, šitie Forrestalo garbintojai pamiršta 
priminti vieną labai analogišką įvykį, atsitikusį Pragos 
mieste prieš beveik pusantrų metų.

Atsimename, kai Pragoję pro langą iš savo raštinės 
iššoko Jan Masaryk, Čechoslovakijos užsienio reikalų 
ministras. Tai buvo visiškai panašus dalykas mūsiškia- 
jam. Masaryk’o nervai taipgi buvo sukrikę, jis buvo ne
sveikas, na, ir jis nusitarė atlikti savižudybę.

Bet kas sekė po to? '
Amerikos valdininkai, stambioji Amerikos spauda, 

Amerikos klerikalai, Amerikos visokie Wall stryto pa
stumdėliai tuomet skalino, rėkė, būk Masaryk’ą pro lan
gą išstūmę komunistai’... Dar ir šiandien jie teberėkia, 
tai prisiminę.

Atsimokėdama tuo, čechoslovakijos spauda šiandien 
galėtų paklausti: “Kas ir už ką nužudė Forrestal’ą”? Bet 
mes nemanome, kad ji tai darys.

Lai šis įvykis būva tūliems neatsakingiems rėksniams 
gera pamoka!

Bloferiai!
Praėjusios savaitės gale New Yorke lietuviškieji sme- 

tonininkai turėjo savo suvažiavimą, “vienybės seimą”. 
Jame, sakoma, jie įkūrė naują organizaciją, pavadintą 

/Amerikos lietuvių tautininkų (ar tautine) draugija. 
Pirmininku šito “kūdikio” yra Antanas Olis, vicepirmi
ninkais Petras Linkus, iš Chicagos, ir Juozas Tysliava. 
Vincas Rastenis (iš Clevelando) sekretorius, o Juozas 
Bačiūnus, farmerys, iždininkas, finansuotojas.

Įkūrė savo organizaciją, tai įkūrė, niekas smetoninin-1 
kams to nepavydi. Bet kodėl jie taip blofina? Kodėl jie 
taip didžiuojasi ir meluoja? Tik pagalvokite: jie paskel
bė spaudoje, būk jų šis “vienybės seimas” atstovauja vie- j 

,na milijoną Amerikos lietuvių! i |
Tikrumoje, jie neatstovavo daugiau, kaip vieną tūks-11 

tantį lietuvių, bet smetonininkai turi didžiuotis, turi | 
blofinti, meluoti. Be melo jie nežengs nei vieno žingsnio. Į

IrliUwS^kq”
Šiuos žodžius rašant, Berlyne važiuotės darbininkų 

“streikas” tebesitęsia. Berlyno transportacijos, važiuotės 
linijos yra sovietinės zonos pareigūnų kontrolėje.

Tarybinės zonos pareigūnai moka važiuotės tarnauto
jams algas ir bendrai pridaboja visą važiuotės sistemą. 
Važiuotės darbininkams algos mokamos sovietinės zo
nos pinigais, markėmis.

Na, ir štai, dalis važiuotės tarnautojų paskelbia “strei
ką”, reikalaudami, kad jiems būtų mokama “vakarinės 
zonos” markėmis, o ne “rytinės”. Girdi, vakarinės zonos 
markės vertingesnės.

Mes nežinome, kaip ten iš tikrųjų yra su tomis mar
kėmis, bet aišku vienas: šis “streikas” buvo paskelbtas 
Paryžiaus konferencijos išvakarėse, jis paskelbtas, kurs
tant amerikiniams, francūziškiems ir angliškiems valdi
ninkams, o taipgi social-demokratų lyderiams. Tai buvo 
padaryta tam, kad “parodžius pasauliui”, kokie Sovietai 
esą blogi, o kiėk vakariniai talkininkai geri. Anie “prieš 
streiką”, o šitie — “už streiką“!

Pakurstyti, “streikieriai” ryžosi užimti kai kurias vir
šutinio geležinkelio stotis. Darbininkai tam priešinosi.

kitas užsienių šalis. . Ir tik 
8 procentai užmokėjo už 
Italijos filmų gaminimą. O 
paskersai pasaulį, Japoni
joj, 150 procentų mokes
čiai (taksai) už įžangą te- 
atran — yra uždėti tam, 
kad sutraiškyti japonų jū- 
džius ir kad leist Holivudui 
pasigrobti visus teatrus.

Kiekvienas rimtas Holi
vudo artistas gerai žino, jog 
šitokia politika ręiškia e- 
konominę ir artistinę su
irutę. Argi Valstritas iš ti
kro mano, kad jis gali už
kariaut ir pergalėt kitų ša
lių ir tautu kultūra ir tra
dicijas tuo tuščiu Holivudo 
blizgėjimu, ' tuo milioninių 
muzikalinių komedijų bur
bulu, tomis šlykščiomis ly
ties ir žmogžudysčių dra
momis, kurios niekais pa
verčia žmoniškumą ir kul
tūrą? Tie Holivudo burbu
lai yra tik propaganda: jie 
skelbia, kad pinigai yra vi
sų vertybių saikas. —

Įžymusis menininkas, 
“Niujork Taims” muzikos 
kritikas — Olin Daunsas. 
tarp kitko, pareiškė:

— Artisto pajėgumai tai
kai nustatyt yra dideli ir 
jie siekia toli. Artistas ne
tik kad ieško teisybės, kaip 
geriausia patarnaut žmoni-, 
jai, ką stengiasi daryt ir jo 
bendradarbiai — moksli
ninkai ir profesijų žinovai,
— bet jis taipgi turi susi
siekimų kelius ir susprati- 
mo plotus, kuriii kiti nepa
siekia. Artistas greit ir 
lengvai pasiekia žmonijos 
protą ir širdį. Jis išjudina 
jausmus ir sąjūdžius ir 
troškimus, — išjudina gar
sais, žodžiais arba spalvo
mis, taip giliai ir pastoviai, 
kad ištisos gentkartės gali 
naudotis ir gėrėtis.

Štai dar kas žymėtina a- 
pie artisto galimumus bei 
gabumus. Artistas nekinta
mai stengiasi surast savo 
laikotarpį, savo aplinką ir 
savo tautinį paveldėjimą. 
Jis negali daryt kitaip ir 
kurt gyvąjį meną. Tačiau 
jo menas, būtinai suleidęs 
šaknis į jo žemę, pasidaro 
pasaulinis menas, pagal jo 
artistinio talento didumą. 
Niekas kitas, kaip tik ar
tistas gali bendrauti su vi
sais žmonėmis, be skirtumo
— geografijos, ar politikos, 
ar parėdų, ar odos spalvų...

O štai keli Sergejaus Ge- 
rasimovo kalbos žiedai. Ge
rasimovas —: Tarybinių fil
mų darbuotojas ir rašyto
jas:
— 20 šimtmečio pradžioje, 
prieš dvidešimt penketą 
metų, pasirodė garsusis 
Eizenšteino filmas “Karlai- 
vis Potiomkinas.” Šitas fil
mas triumfališkai apkelia
vo daugelį pasaulio kraštų
— ir padarė radikalią per
mainą filmų žiūrovų sąmo
nėj ir protavin^.

Su šituo filmu Sergejus 
Eizenšteinas atidengė nau
ją erą kinematografinio 
meno srityje, dėdamas 
priešstatan (kontrastan) 
“buduaro meną” ir kaubo
jų melodramas su tikrovi
niu menu žmonių, kurių są
monė., revoliucijos išjudin
ta, įsteigė naujus, parem
tus teise, visuomeninius į- 
statymus.

Paskui Eizenšteiną ir

Įvyko susirėmimų, net ir sužeidimų.
Kuo visa tai baigsis, liekasi palaukti ir pamatyti. Mes, 

tačiau, abejojame, ar tokia negudri politika padės “Va
karams” Paryžiaus konferencijoj ką nors laimėti.

Kad šis Berlyno važiuotės darbininkų “streikas” yra 
perdėm falšyvas, nukreiptas prieš darbininkų interesus, 
rodo* tuo reikalu tūlų Amerikos gaivalų nusistatymas. 
Tik pagalvokit, visokie streiklaužiai, visokie Wall stryto

pastumdėliai, skebai stoja už šį streiką. Net ir Hearsto 
spauda ir toji remia šį “streiką”!

Klerikalų dvasiški j a, kuri tik neseniai sulaužė duob
kasių streiką New Yorke, ir toji už Berlyno “streiką”!

Argi tai neparodo, kad šis streikas yra falšyvas?
< Kada Wall strytas ir jo pakąlikai ką nors remia, pa
laiko, tai visuomet žinokit, kad tai yra kenksminga dar
bininkų klasės interesams!

/ A ' ,

Pudovkina nuėjo visa nau-
jų meistrų krūva, visa ple
jada, patvirtindama socia
listinio meno pasiekimus...

Šitų žmonių menas nie
kad nėra palaidas, — jis vi
suomet siekiasi sąmoningai 
organzuoti visą pasaulį, vi
sos žmonijos naudai ir ge
rovei...

O tuo tarpu, visi mes te
ini jom, kokio beprotiško 
šlamšto prikimšti pioder- 
nieji filmai, kokį kvailą, 
biaurų jovalą bruka žmo
nėms palaidieji, nuo koto 
nusmukę artistai, kliedėda- 
mi surrealizmo ūkanose, a- 
totraukų (ab s t r akcijų) 
košmare, dekadentizmo pa
mazgose.
• Jūs esate matę šita išsi
gimusio (degeneruoto) 'me
no pavyzdžius, tarytum pa
imtus iš pamišėlių ligoni
nės. Jūs esate matę tas su
plėšytas, sujauktas figūras, 
tuos pusiau perskeltus kū
nus, su tabaluojančiom ran
kom kojom, su galvom, au
gančiom ant medžio, ant 
akmenio. Jūs esat matę 
portretus, tarytum apdrab
stytus purvo šlakais, — vi
sus šituos' sukiužėlius pa
baisas, šleivakojus nykštu
kus, bepročius, taškų taš
kus ir linijas prikeverzotas, 
pridraikytas, kad net jums 
akys reibsta ir koktu daro
si, bežiūrint. Visa tai reiš
kia apgailėtiną proto pa
mišimą, sąmones velušį, li
guistą psichiką, klaikią 
marmalienę. To nesuprastų 
tiktai tie, ką patys jau su- 
mizgę ir pamišę...

Šimtai milijonų sveikų 
vyrų ir moterų turi pilną 
teisę naudotis ir džiaugtis 
kultūros kūriniais, kuriuos 
sutvėrė žydinti žmonijos 
mintis per ištisus šimtme
čius. Ir šitiems žmonių mi
lijonams mes turime padėt 
dabartinio gyvenimo klai
kioj painiavoj. Iškilę’iš pa
čių tų žmonijos masių, ar
tistai privalo būti vadovais 
ir mokytojais, nurodytojais 
ir patarėjais. Artistai pri
valo nurodyt pasibaisėtinus 
naujo karo pavojus, visą be
viltišką kultūros ir gyvybės 
išnaikinimą. Artistai priva
lo pabrėžti žmonių teisę gy
vent taikiai ir linksmai, 
laisvai ir nevaržomai nau
dotis savo darbo padari
niais ir gamtos gėrybėmis. 
Artistai privalo begąiles- 
tįngai parodyt tą vėžį, kurs 
auga ant. visuomenės kūno, 
ėda jį diena dienon, nuodi
ja jį savo mišriais nuodais, 
be atodairos bruka karo, 
pražutih.... —

O štai keletas aukso 
trupinių-—iš stebėtinos Dmi- 
trio Šoątakovičiaus prakal
bos. Laikas ir vieta nelei
džia jos visos čionai pa
duoti.

— Vardan visų Tarybi
niu muziku, nuoširdžiki 
sveikinu visus šios konfe
rencijos dalyvius, kurie čia 
susibūrė didingam ir pra
kilniam tikslui apginti tai
ką ir demokratiją.

Mūsų pajėgumai tiesiog 
beribiai, kadangi didžiulė 
žmonijos dauguma — visi 
darbo ir teigiamosios kū
rybos žmonės, be jokio ly
ties, amžiaus, tikybos, spal
vos ar tautybės skirtumo— 
masiškai stoja., taikos pu
sėn.

Mūsų, kaipo intelektualų, 
vaidmuo yra labai didžiulis. 
Su visa savo išgalia mes 
privalom pakelti balsą už 
taiką, už teisybę, už žmoni
jos ateities labą.s Šiame 
lemtingam istorijos susidū
rime, mes negalime stovėti 
nuošaliai ir apgaudint save 
iliuzija, būk mes, meno dar
buotojai, esame aukščiau 
gyvenimo ir jo susigrūmi- 
mų. Ne. Mes turime pasi
nei* t į patį gyvenimo vidu
rį, kad paveikt jo kryptį. 
Mes turime maršuot petis 
petin su pažangiomis žmo
nijos jėgomis, pirmose tai
kos kovotojų gretose. Mes 
turime dalyvauti šioje ko
voje, naudodami savo me
ną, jo turinį, jo idealus, jo 
vaizdus, net ir pati jo tiks
lą...

Aš noriu čia jums patiek
ti tikrą Tarybinės Kultūros 
vaizdą, tikrą mano gimto
sios šalies meno vaizdą. Tai 
yra reikalinga, kad išsklai- 
dyt tuos melus, kuriuos 
platina apie socializmo šalį 
visokie demokratijos prie
šai. Be to, mūsų čia meni
ninkai bičiuliai turi žinot 
tuos kūrybinius idealus, 
kuriuos nešioja Tarybų 
muzikai, kovodami už tai
ką, pažangą ir demokrati- 
jų...

Tarybinė! mužikai vysty
tis programk pagrindė mū
sų didis mokytojas: “Me
nas priklauso žmonėms. Me
nas privalo suleist savo gi
liausias šaknis į plačiąsias 
darbo mases. Jis turi būti 
toks menas, kad masės jį 
galėtų suprast ir mylėt. Me
nas turi sutelkt šių masių 
jausmus, mintis įr valią ir 
kelt juos Aukštyn, tobulyn. 
Menas turi išbudinti ir iš
judint artistus jų tarpe ir 
taipgi juos išvystyt.” 

Šitokiuo keliu muzikos 
kultūra Tarybų Sąjungoje 
pasiekė negirdėto platumo 
ir išsivystymo lygio... Ji ga
lingai pasiekė ir pačias už
silikusias, pirma visiškai 
nustelbtas tautybes... Viso
se Tarybų Sąjungos ’ res
publikose suklestėjo menas, 
kultūra, kūrybinis darbas...! 
Daugiaspalvio tautinio me
no kūriniai demostruojami 
teatrų pastoliuose, ir tatai 
iškalbingai liudija tą didelį 
faktą, jog nauji skyriai ta
po pridėti prie pasaulinės 
operų, simfonijų ir baleto 
istorijos, :— naujos ypatin
gos tautinės šakos ataugo 
čionai, viso šito tarptauti
nio muzikos - dramos me
no viduje, — ataugo, išsiša-
ko j o, išsilapojo, pražydo, 
visų tautybių, džiaugsmui, 
linksmybei ir gyvenimo pil
nybei...

(Daugiau bus)

Mrs. Lou Gehrig, Yankee beisbolės tymo žaidėjo naš
lė, kalbasi šu N. H. republikonu senatoriumi Charles 
Tobey. Ji sakėsi pritarianti davimui valstybės pini- 
gy steigti sclerosis institutą tirti arterijų kietėjimą ir 

neveiklumą, nuo kurios ligos .mirė jos vyras.

- MŪSŲ DARBO UNIJOS ■ -
VALSTIJŲ ĮSTATYMAI 
SUVARŽO UNIJAS

Nors organizuotas dar
bas reikalauja Taft - Hart
ley įstatymo atšaukimo, jis 
irgi reikalauja keliose vals
tijose atšaukimo valstijų 
įstatymų, kurie daugiau su
varžo unijas, negu tam tik
ri federaliniai įstatymai. 
Daugelis tų įstatymų buvo 
pravesta, kada Kongresas 
svarstė Taft - Hartley bilių 
1947 metais.

Pav., 1946-47 metais 16 
valstijų apribavo “closed 
shop”, “union shop” ir 
“maintenance - of - mem
bership” sutartis.

Sutartyje “closed shop” 
punkt. reiškia, kad darbda
vys gali samdyti narius tik 
nustatytos unijos; “union 
shop” punktas duoda darb
daviui teisę samdyti kokį 
darbininką jis nori, su są
lyga, kad darbininkas tu
rės įstoti į uniją po išban
dymo periodo; “mainten
ance - of -.membership” su
tartis reikalauja, kad tie 
darbininkai, kurie yra uni
jų nariai, taip ir pasiliktų 
nustatytam ląikui.

Trys tokie įstatymai me
tėsi dėmesin šiais metais, 
kad Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas palaikė 
konstitucijonališkumą No. 
Carolina, Nebraska ir Ari
zona valstijų įstatymų, ku
rie uždraudė “closed” arba 
“union” šapas arba darbo 
suvaržymą firmoj tik uni
jų nariams.

Labor Information Bulle
tin of the United States 
Department of Labor nese
niai išleido trumpą apžval
gą valstijinių įstatymų, ku

IŠĖJO SVARBI KNYGA 
f IMIGRACIJOS KLAUSIMU

Okl Faithful x Publishing 
Co., 123 William St., New 
York 7, N. Y., išleido šiuo 
laiku labai reikalingą kny
gą anglų kalboje: “Immi
grants Information, Book,11 
arba “How to Enter the 
United Statens.11

(

Ją paruošė advokatas 
Charles L. Cusumano po 18- 
kos mėnesių tyrinėjimo imi
gracijos teisių. Kaip leidė
jai sako, kad imigracijos 
reikale yra labai daug vi
sokių klausimų, tai šios 
knygos buvo uždavinys. — 
trumpai ir aiškiai' pateikti 
piliečiams, turintiems rei
kalų imigracijos klausimu 
svarbiausias žinias.

j Knyga — -didelio forma

rie apriboja sutartis, ku
rios apsaugoja unijų sau
gumą. Vakarų ir pietų ag
rikultūriškos valstijos turi 
tokius įstatymus.

Dvylika valstijų — Ari
zona, Arkansas, Florida, 
Georgia, Iowa, Nebraska, 
Ndrth Carolina, North Da
kota, South Dakota, Ten
nessee, Texas ir Virginia— 
turi įstatymus, kurie drau
džia visų rūšių sutartis, ku
rios sudarytos apsaugoti 
darbo unijų saugumą. Ne
vada turi panašų įstatymą, 
bet reikalas buvo teisme 
svarstomas, kada šita ap
žvalga buvo ruošiama.

Visi valstijų įstatymai, 
kurie aiškiai draudžia su
tartis, kurios apsaugoja u- 
nijų sdugumą (apart Ari
zona) pareiškia, kad nei 
vienam negalima atimti tei
sės dirbti todėl, kad pri
klauso arba nepriklauso 
prie unijos.

Yra daug kitų valstijinių 
įstatymų, kurie apriboja 
darbo unijas. Darbo Infor
mation Bulletin paduoda 
sekamus:

13 valstijų apriboja pikie- 
tavimą;

10 valstijų draudžia gra
sinimą “darbininkams” 
(skebams. — Red.);

6 reikalauja didžiumos 
balsų streiko paskelbimui;

14 valstijų draudžia boi
kotus arba jurisdikcijos 
streikus;

11 valstijų draudžia arba 
sutvarko streikus prieš 
“public utilities” įstaigas;

8 valstijos draudžia val
džios darbininkams strei
kuoti.

Common Council

to, 8x11 colių, atspaus
dinta * dviem kolumnomis, 
ant gero popieriaus. Ji tu
ri septynis skyrius, būtent: 
(1) Reikalavimai iš svetur- 
gimių, kad įvažiuoti į Jung
tines Valstijas,' (2) Gavi
mas vizos, (3) Įleidimas į 
Jungtines Valstijas, (4) 
Veteranai, (5) Užsieniniai 
jūreiviai, (6) Kiniečiai imi
grantai ir (7) Išvietintieji 
(Displaced Persons).

Bet kiekvienas skyrius 
apima visą eilę atskirų 
klausimų, kurie turinyje su
žymėti paeiliui. Taip, pav., 
skyrius pirmas apima net 
75-kis skirtingus klausi
mus, o skyrius 7-tas — 26- 
šis. i

Tai informacinė knyga, 
įjos kaina $1. Leidėjai sako, 
kad knyga pardavimui bus 
gatava su gegužės 20 diena. 
Suprantama, ji bus parda
vinėjama ir knygų krautu
vėse. Redakcijoms knygos 
kopijos jau išsiuntinėtos, 
tai, šia proga pasinaudoda
mi, ir darome šią apžvalgė
lę-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susitinku Jurgiui.— Jūsų 

straipsnelio “20-to Amžiaus 
Kristus Tarpe Dviejų Lat
rų” negalėsime sunaudoti. 
Atleisite. Ačiū už rašinėji
mą.

Ar jau aukojote Laisvės 
sustiprinimui? Jei dar ne, 
tai nesivėlinkite, nes jūsų 
vaizdą, kaipo rėmėjo, nori
me išspausdinti jubiliejinė
je laidoje.

2 pusi.-—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)-~Tre£., Geg. 25, 1949



----- fa------- :------ -—Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Amerikos Motery Kongreso 
Konvencijai Praėjus

IBrooklynietes Sveikino 
i Laisvę Su $50'

Artinantis konvencijai, 
abejojau apie savo sveikatą 
ir nenoromis jon važiavau, 
nes nenorėjau priešintis 
Lietuvių Moterų Klubo na
rėms, kurios mane išrinko 
į tokią garbingą vietą. Ne
norėjau važiuoti ir dėl to, 
jog nesijaučiau užsitarna
vusi, nes paskutiniais lai
kais mažai aš joms padėjau 
darbuose. Už tą garbę esu 
joms dėkinga. Ir kiek ma
no jėgos pavelys, tiek padė
siu joms darbuose.

Gegužės 6-tą, 1949 m., 
pribuvus minėton konvencL 
jon, pamačius tokius pra
kilnius ir vertingus darbus, 
pamiršau savo nuovargį. 
Tos moterys, suvažiavusios 
iš visos Amerikos, o tūlos 
atvykusios ir iš kitų šalių, 
per 4 dienas dirbo sunkiai 
prie rašymo ir spausdinimo 
rezoliucijų, raportų apie 
konvencijos eigą, ir kitų da
lykų.

Tūlos nei pietų laiku ne
pasitraukė nuo darbo. Aš 
turėjau užkandžio iš namų. 
Pietų laiku dirbančioms pa
daviau mažą šmotelį duonos 
ir kiaušinį. Jos tą mažą ga- 
vinį pusiau pasidalino, sa
kydamos: “bus pietūs, už-; 
teks.”

Toks karštas darbas iri 
pasišventimas atlikti pride-' 
rančiai ir' laiku darbą virteI 
virė.

Konvencijoje pasirodė, 
jog moteryse yra gerų rašė- 
jų, kalbėtojų, organizato
rių, kurios gerai supranta 
pasaulio reikalus. Mes, lie
tuvės, dabar turime gerą 
pamatą, kurį padėjo ši Ame
rikos Moterų Kongreso kon
stitucinė konvencija, pra- 
mynusi mums taką, suri
šusi su viso pasaulio mote
rų organizacija. Mes turi
me prisidėti prie jų tarp
tautiniame darbe, turime 
žygiuoti kartu, kad mes ne- 
atsiliktume nuo kitų tautų.

Gal bus tokių moterų, ku
rios priešinsis prisidėti prie 
šio svarbaus darbo tarptau
tiniai. Į jas noriu atsišauk
ti: Brangios draugės! Mes 
vienos nieko negalime nu
veikti. Mes turime tampriai 
rištis visos tautos, religijos 
į'vieną stiprią organizaciją 
su viso pasaulio moterimis, 
kurių balsas nuaidėjo tarp-] 
tautiniame moterų suvažia
vime Europoje. Taigi, ir 
mes, čia, išgirskim balsą tų 
moterų, kurios mus šaukia 
stoti į kovą prieš karo ren
gėjus, prieš varžymą lais
vės ir demokratijos šioje ša
lyje.

Visų šalių moterys pabu
do. Pabudo ir tos, kurios iki 
šiol jokių teisių, jokios lais
vės nereikalavo. Jas išbudi-
no tas prakeiktas karas, tų 
kanuolių trenksmas, tos vai- 
tonės alkanų, kankinamų 
žmonių.

Europos moterys šaukia 
viso pasaulio moteris kovot 
prieš karą, kad karas dau
giau neįvyktų. Jos sako — 
leiskit' užgydyt žaizdas pra
ėjusio karo! Leiskite nu
džiūti ašaroms nuo veidų! 
Leiskite mums surinkti lai
ke praėjusio karo visur iš
blaškytus 'kūdikius, kurių 

* tėvai nežino, neranda, tik

sapne motinos juos mato!
O kur tie jauni vyrai, ku

rie krito kare? Jų kaulai 
dar nesurinkti, nepargaben
ti tėvynėn, nepalaidoti. Tos 
motinos, kurios pergyvena 
tais baisias kančias, jos ne
nori daugiau karo. Jos sto
ja prieš karo rengėjus, prie
šinasi jiems. Jos nori, kad 
ir mes jų balsą išgirstu
mėm, prisidėtumėm prie 
vieno darbo, prie vienos pa
saulinės organizacijos ' už 
taiką.

Kiekvienai abejojančiai 
svarbu įsitėmyti tas, kad 
sekamame kare, jeigu jis 
įvyktų, lygiai nukentėtu- 
mėm ir mes, civiliniai. Ne 
tik savo sūnus turėtume au
koti, bet ir patys kur žū- 
tumėm nuo nuodingų bom
bų, dujų, užnuodyto mais
to, ar badu išmirtumėm, 
liktume be pastogės.

Taigi, kool dar laikas, 
organizuokimės! Stokime į 
tą galingą - garbingą orga
nizaciją — Amerikos Mote
rų Kongresą, — kuri pasi
ryžusi kovoti prieš karą, ir 
prieš vergimą žmonių šioje 
šalyje. Mes norime dirbti 
šios šalies gerovei, demo
kratijai, o ne žudymui 
žmonių kare.

' Eva Simans

Rochester, N. Y.
Iš LLD 110-tos Kuopos 

Moterų Veikimo
Gegužės 11 dieną įvyko 

susirinkimas, jin susirinko 
skaitlingas būrelis draugių.

Buvo per L. B. išduotas 
raportas iš Amerikos Mo
terų Kongreso- konvencijos, 
įvykusios gegužės 6, 7, 8, 
New Yorke. Raportas buvo 
priimtas su užgyrimu. Po 
apdiskusavimo, visos drau
gės sutiko, kad mūsų kuopa 
prisidėtų prie Amerikos 
Moterų Kongreso. Ir nutarė 
remti finansiškai. Mes jau 
pasveikinom suvažiavimą su 
$20. Visos draugės pasiža
dėjo dirbti pagal savo iš
galę dėl moterų vieningumo 
ir laimėjimo taikos.

Nutarėm surengti pikni
ką birželio 25 dieną, šešta
dienį, po pietų, pas Beke- 
šius sode. Visi Rochesterio 
lietuviai prašomi dalyvauti 
ir paremti mūsų svarbius 
darbus. Tai yra neapsako
mai didelis ir gražus dar
bas, kad viso pasaulio mo
terys organizuojasi į vieną 
milžinišką federaciją ir vie
ningumą už taiką, už lais
vę, už civilines teises, ne
žiūrint spalvos veido, ar ti
kėjimo skirtumų.

Prisiminus Konvenciją
Tai buvo linksmiausia.ma- 

no gyvenimo valanda, ka
da atsidarė konvencija. Vi
sokių tautų moterys vienin
gai svarsto pasaulio reika
lus. Nuo profesorės, advo
katės, daktarės, ar mokyto
jos, nuo unijų viršininkių 
iki dirbtuvės darbininkės ir 
šeimininkės visos išvien. 
Kai atsistoja kalbėti, tai 
yra ko klausytis. Visos kal
ba prieš karą, už taiką. 
Sako — mes neduosime sa
vo sūnus, vyrus ir brolius'

Armijos oficierius bando prasistumti per grupę motery, nešiojančių palaktus su 
užrašais: “Nenorime daugiau karo!” “Reikalaujame taikos mūsų vaikams!” Mote
rys su tais obalsiais buvo užstojusios ke lią pramaršuojančiai karių kolumnai, Lon
done.' Žinoma, policija jas nustūmde iŠ kelio kariams, tačiau kariai ne vienas pa

galvojo, kaip gali jautis jo paties motina, žmona, sužadėti nė ar sesuo.

South Boston, Mass.

Brooklyno Moterų Apšvie-

žudyti; mes neleisime, kad 
mūsų vaikai badautų; mes 
kovosime už taiką. Kad no
ri karo, tegul patys kapi
talistai kariauja sustoję 
prieš viens kitą už savo rei
kalus.

Delegatės moterų suva
žiavime šaukė: — Viso pa
saulio moterys vienykimės, 
o pergalė bus mūsų! Mes 
tarpusavyje dirbdamos 
draugiškai, prieš taikos 
priešus kovodamos vienin
gai laimėsime viską, sykiu 
ir lygias su vyrais mokes
tis už lygų darbą. Jeigu Ta
rybų Sąjungos moterys lai
mėjo, tai turime laimėti ir 
mes. Lai gyvuoja viso pa
saulio moteryš!
Iš Bendrojo Mūsų Miesto 

Moterų Veikimo
Amerikos Darbo Partija 

turi moterų skyrių (Wo
men’s Division). Labai ge
rai veikia. Tai visokių tau
tų kilmės amerikietės, ne
skiriant spalvos ar tikėji
mo. Susirinkimai labai pa
vyzdingai vedami. Visos 
jaunos moterys turi pasi- 
skyrusios darbus. Kas su
sirinkimas išduoda rapor
tus, ką nuveikė ir ką veiks 
toliau. Išrenka komitetus 
eiti į Miesto Salę, reikalau
ti vaikams žaisti darželių; 
už pieno nupiginimą; prieš 
sales taksus; už naujų na
mų statymą; prieš diskri
minavimą’ negrų ir kitų ma
žumų; už taiką, prieš karą.

Gegužės 13-tą įvyksiame 
divizijos susirinkime buvo 
išduoti raportai iš ALP Mo- 
teų Divizijos suvažiavimo, 
įvykusio balandžio 23 dieną, 
Albany, N. Y. Buvo labai 
įdomu pasiklausyti apie val
stijos moterų veiklą.

Buvo išduotas raportas iš 
Amerikos Moterų Kongreso 
suvažiavimo (per L. B.).

Visi raportai buvo pri
imti vienbalsiai, su užgyri-. 
mu ir džiaugsmu, kad mote
rys visame pasaulyje žengia 
pirmyn.

L. Bekešienė.

Vartojant lemomis kepi
mui x lemon merengue pajų 
pirmiau žievelę tarkuok, 
paskiau sultis sunk. Žievės 
geriau dėti mažiau, negu 
perdaug, nes ne visi tą žie
vės aštrų skonį mėgsta. Dėl 
tos pat priežasties geriau 
vartoti. šviežias sultis, ne 
kenuotas, nes kenuotoji sul
tis, spausta mašinomis, turi 
daug aitrių žievės sulčių.

Iš LLD 2-i’os Kuopos 
Moterų Veikimo

Praėjusis susirinkimas, 
kuris įvyko gegužės 13-tą, 
buvo smagus, draugiškas, 
nes į jį atsilankė - nemažai 
draugių. Prie to, turėjom 
skanių užkandžių, arbatos, 
ir draugišką pasikalbėjimą.

Pačioje susirinkimo ei
goje turėjome raportų ir 
kitu svarbių tarimu.

Raportas paramai Ginta
ro Radio pusvalandžio ro
dė, jog parengimas — pen
ny sale' — pavyko viduti
niai.

Raportas iš Naujosios 
Anglijos lietuvių moterų 
suvažiavimo, įvykusio ba
landžio 10 d., So. Bostone, 
atrodė kažin kaip keistai — 
kuomet mūsų kuopa turėjo 
skaitlingą delegaciją, taipgi 
suruošė delegatėms pietus, 
tai suvažiavimo protokole 
jos visai nėra pažymėtos.
Dienraščio Laisves Piknikas

Artėjant vasarai ir di
džiajam dienraščio Laisvės 
piknikui, kuris įvyks liepos 
4 d., Maynarde, mūsų drau
gės parodė gražų juomi su
sidomėjimą savo skaitlingu 
dalyvavimu susirinkime ir 
atydžiai susirūpinimu pik
niko reikalais.

Nutarėm atsišaukti į vi
sus Laisvės patrijotus, drg. 
moteris ir vyrus lietuvių 
kolonijose, kad iš anksto rū
pintųsi, kaip geriausia būtų 
užpildyti moterų stalą ska
niu namie gamintu maistu.

Mūsų kolonijai šiais me
tais užduota dviguba parei
ga: ne tik moterų stalui, bet 
ir visam piknikui maistą 
turės priruošti So. Bostono 
ir , Norwoodo draugai dar
buotojai. Būnant tokioje 
padėtyje'tenka iš anksto su
sirūpinti ir atsišaukti į ki
tų kolonijų drauges, kad ir 
jos iš anksto rengtųsi, iš- 
sirinkdamos gerą skaičių 
atsakingų, nuoširdžių drau
gių, kurios nerūgodamos 
galėtų išdirbti per dieną.

Kuomet visos - visi nu'o- 
širdžiai dirbsime, tiktai ta
da galėsime tinkamai pa
tarnauti publikai ir nuošir
džiai paremti dienraštį 
Laisvę.
’ Laisvės pikniko įžangos 
tikietų pardavimas pas mus 
taipgi yra jau pusėtinai įsi
siūbavęs.

Iš! LLD moterų kuopos

tos Klubas savo susirinki
me gegužės 19-tą, greta ki
tų visuomeninių reikalų, 
svarstė dienraščio Laisvės 
jubiliejaus reikalus. Mūsų 
iždininkei Onai Čepulienei 
raportavus, jog tam dar tu
rime ištekliaus, mūsų iždas 
gerame stovyje, vienbalsiai 
nutarta sveikinti dienraštį 
su penkiomis dešimtimis do
lerių. Taipgi Elzbieta Kas- 
močienė sveikino Laisvę su 
$1 ir Amerikos Moterų 
Kongresą su $1.

Susirinkimas buvo turtin
gas raportais. Helen And- 
ruškevičienė, šio susirinki
mo tvarkos vedėja, raporta
vo iš Amerikos Moterų Kon
greso konvencijos. Mary 
Zeakus, Albina Mikalaus ir 
kitos kai ką dadėjo iš vie
šosios sesijos, kurioje jos 
dalyvavo; K. Petrikienė pa
pasakojo iš po-konvencinio 
brooklyniečio skyriaus val
dybos posėdžio; Sasna iš 
Brooklyno skyriaus pirmi
ninkei Mary Jane Melish 
pagerbti bankieto.

Po visų raportų, narės 
užgyrė pasveikinimą kon
vencijos su $20, nors tas ne
buvo iš anksto tarta. Taip
gi užgyrė pirmininkės K. 
Petrikienės ir kitų draugių 
raportą iš pobūvio su vieš
niomis delegatėmis iš toliau 
— Dr. Baltrušaitiene, A. 
Jonikiene, E. Simans. Nors 
pobūvis buvo be įžangos 
mokesties ir dar su vaišė
mis, tačiau po išklausymo 
daktarės paskaitos ir vieš
nių delegačių kalbų, mote
rų darbo už taiką rėmėjai 
sudėjo $65. Vardai jau bu
vo paskelbti Brooklyno ži
niose, tik praleistas vardas 
J. E. Gužo, kuris taipgi pri
sidėjo su $1. •

Vaišes šiam gražiam po
būviui atnešė Albina Mi
kalaus, Mary Zeakus, Rožė 
Laukaitienė ir gal tūlos ki
tos.

Gausu buvo ir gėlių tą 
vakarą. Jos atėjo iš Mrs. 
Mikalaus, Mary Zeakus, 
Mary Misevičienės, Onos 
Gilmanienės ir Frances Ka- 
zokienės darželių. Visai ne
nuostabu, kad ūpas buvo 
pakilęs.

Pirm to, beje, viešnios 
sū grupe brooklyniečių Li
berty Auditorijos restau- 
rante turėjo draugišką va- 
karieniukę, kurią pagami

yra paėmę tikietų platini
mui šie draugai - draugės: 
A. Buividienė, D. Ruplėnie- 
nė, V. Taraškienė, J; Use- 
vičius, C. Juška, V. Norbu- 
tienė, B. Chubarkienė, E. Be- 
lekevičienė, E. Likienė, T. 
Niukienė, U. Kavoliūnienė, 
P. Žukauskienė, M. Kap- 
Čiūniene, Y. Niaurienė, J. 
Kroll, Mrs. Butkus, A. Sa- 
bulienė, J. Borish iš Dan
vers, Mass., Drg. E. Frei- 
montienė jau baigia platin
ti net 4 serijas.

Kas link Laisvės jubilie
jaus, taipgi darbuojamės 
pagal išgalę. Nutarėm duo
ti $10 sveikinimą į Laisvės 
jubiliejinį numerį, kuris iš
eis rugsėjo 16, 1949 m. 
Taipgi žymėtina, kad d. B. 
Chubarkienė smarkiai dar
buojasi tame reikale, ji jau 
turi surinkusi nemažai svei
kinimu.

i Pasveikinom dienraštį 
Vilnį jo dalininkų suvažia
vimo proga su $10.

Užmokėjom $10 metinių 
duoklių palaikymui Gintaro 
Radio , programos Mass, 
valstijoje.

Būtų gerai, kad mūsų 
draugai įsitėmytų, kur mo
terys deda pinigus. Tada 
nereikėtų jiems sakyti, būk 
nesvarbu esą remti moterų 
kuopos parengimus.

. So. Bostono Piknikas
Liepos 17-tą įvyks bend

ras ir didelis piknikas, kurį 
rengia LLD 2-ra kuopa, 
LLD moterų skyrius, ir 
LDS 62-ra kuopa. Rengia
mas Tautiškam Parke, 
Montello.

Tai bus viena iš didžiųjų 
dienū So. Bostone. LLD 
moterys jau dabar nutarė 
suruošti moterų stalą, kad 
pavaišinus svečius skaniu 
namie gamintu maistu ir 
padarius šį pikniką vienu iš 
gražiausių po Laisvės pik
niko.

Serga
Pora savaičių atgal buvo 

smarkiai susirgusi mūsų 
draugė S. Shukienė. Bet da
bar jau grįžo iš ligoninės ir 
sėkmingai sveiksta savo na
muose, 837 E. Third St., 
So. Bostone. Draugės, ku
rioms aplinkybės leidžia, 
aplankykite sergančią drau
gę.

Veliju d. Shukienei grei
tai pasveikti ir vėl sykiu 
su mumis dalyvauti. H. T. 

no jauna restauranto gaspa- 
dinė Biruta Villis, specia
liai atvykusi pagelbėt mums 
priimti viešnias, nors buvo 
jos nedirbama diena.

Andruškevičienė taipgi 
raportavo klubiečių susirin
kime iš LMS apskrities ir 
iš Dariaus - Girėno konfe
rencijų, kuriose ji atstovavo 
mūsų klubą.

Viešnios Dėkojo
Pirmesniame mūsų susi

rinkime buvusios atsilan
kiusios viešnios Petronė 
Paulauskienė ir jos duktė 
Ona iš Pittsburgh, Pa., at
siuntė klubietėms ir per jas 
visiems tokį padėkos laišku
tį:

Atminimas ir Padėka
Širdingai ačiū draugams 

Kūlikams, pas kuriuos bu
vome apsistojusios už gra
žų, malonų priėmimą, ir jų 
smarkiam sūnui William, 
kuris buvo mūsų vadas. 
Taip pat dd. Imalkovskie- 
nei, Sasnai, ir Moterų Ap- 
švietos Klubui už gražų 
priėmimą.

Džiaugėmės pamačiusios 
didelį naują Liberty Audi- 
torijos namą; yra kuo pa
sidžiaugti ir pasigirti. Veli- 
nam jums visiems geriau
sių pasekmių ir ateityje.

Draugiškai,
Petrone Paulauskienė, 
duktė Ona.

Klubietėms, žinoma, bu
vo smagu prisiminti veiklią 
draugę ir taip pat veiklią 
ir gražiai lietuviškai į mūsų 
susirinkimą čionai lanky
mosi laiku atsiliepusią jos 
dukrą Oną.

Dirbusios daug ir gražių 
darbų per visą sezoną, ta
čiau tūlos mūsų draugės 
manė, jog mes esančios rei
kalingos ir pasilsio, tad nu
tarė eilinių susirinkimų vi
durvasario mėnesiais ne
šaukti. Vienok įgalino val
dybą sušaukti specialius su
sirinkimus pagal reikalą.

Klubietė.

Verdant bile sriubą, ku
rion dedama rakšties, ge
riau dėti mažiau, nes tas, 
kuriam per rukštu, negalės 
perviršiaus išimti, tačiau 
tas, kuriam per maža, vi
suomet gali ddsipilti acto ar 
įsispausti kelis lašus lemo- 
no. Tas pats su druska.

ATMINČIAI
t

ADELES PETKIENĖS
/

Mano Mylimos žmonos
Geg. 25 d. sukanka vieni metai kai ji mirė.

Ji buvo uoli dienraščio Laisves rėmėja 
ir daug yra pasidarbavusi organizacijose.

—JONAS PETKUS
New Haven, Conn.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Geg. 25, 1949
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Jablonskių Šeimos Naujasis 
Gyvenimas 

------------ ______ w—----------------------------
ŠIRVINTA. — Paskuti

nis nusileidžiandžios saulės 
atspindis nušvietė Širvin
tos miesto griuvėsius.

. — Oi, žiūrėk, Antanai, 
— pasakė vyrui Agota Jab
lonskienė, rodydama ranka’ 
į Širvintos sienas, — lieps
noja.

Jablonskis sustojo ir pa
žiūrėjo Vakarų link. Saulė
lydis, nudažęs tamsiais at
spalviais raudonas sugriau
tų namų plytas, priminė 
kažkuo tolimo gaisro at
spindžius.

Vyras ir žmona, susiėmę 
rankomis, dar ilgai stovėjo 
lauke, sekdami saulėlydį. 
Šitose saulės nusileidimo 
minutėse, jiems prieš akis 
staiga prabėgo metai po 
metų jų pragyventas šitose 
vietose gyvenimas.

Štai čia, kur dabar stovi 
Antanas, giliai į žemę buvo 
įkastas pasienio stulpas, ku
rio vienoje pusėje voriškai 
išsiskėtusi tūnojo svastika. 
Nuo čia prasidėjo Rytprū
sių žemė, o Širvinta buvo 
pirmas miestas, iš kurio vo
kiečiai godžiai žvilgčiodavo 
j lietuvių žemes. Atrodė, 
kad jų gobšiosios rankos 
tuoj ir išsities pro. pasienio 
stulpą, kad paglemžtų

Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAS
SU DAINŲ PROGRAMA IR PRAKALBOMIS 
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

Baltimore, Md.

Sekmadienį

Gegužės 29 May 
19 4 9 

■
Slovakų National 

Home
6526 Holabird Avė.

Pradžia 10 v. ryto 
Įžanga 25c

J. WENSKAICIO 
ORKESTRĄ ŠOKIAMS

$ fe:

i »

■f

Namas su didele sale, lietaus nebijokite. 
Bus skanių valgių ir įvairių įsigėrimų.

Kviečiame visus atsilankyti, paremti dienraštį Laisvę ir 
pasilinksminti gražioje vietoje.

KELRODIS: Važiuojant iš Philadelphijos ir kitų vietų keliu US 40 
iki miesto, pirma gatvė Krosson St., Traffic šviesoms ir iškaboms j 
Baltimore Airport. Sekite iškabas iki Holabird Avė. tiesiai iki pikniko 
vietos. _  BUSAIS: Nuo W. Baltimore St. No. 20 Camp Holabird.

. AUTOMOBILIAIS: Eastern Ave. iki Ponca St., po dešinei iki Holabird 
Ave., i kairę iki pikniko vietos. *,

. —Užkviečia Rengėjai.

MONTELLO, MASS.

30-TAS METINIS

PIKNIKAS
I

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė t į
Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį j

Gegužės - May 29 ir 30
Savame Parke l

Keswick Rd., nuo Winter St., Montello, Mass.
Gegužės 29, Pradžia 1 vai. po pietų ;

I

Muzikėlę programą duos: •
LIUOSYBĖS CHORAS, iš*Montello ir Į

VYRŲ CHORAS iš Norwoodo.
Programa prasidės 5-tą valandą po pietų.

ART MASON’S ORCHESTRA l
Gros šokiams abi dienas !

Gegužės 30-tą, Pradžia 10 vai. ryto. j
Orkestras nuo 4-tos vai. dieną. Piknikas tęsis iki vėlumos. į 

l •
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Rašo Povilas Giedraitis

Miestlaukio pasienio kai
me išaugintą derlių. Bet gi, 
šitą vietą pavadinti kaimu 
negalima, nes vietiniai buo
žės, visiškai 'aklai kopijuo
dami savo kaimynus — 
prūsų junkerius, vieni pir
mųjų Lietuvoje išsiskirstė 
į vienkiemius.

Kas nežino vienkiemiško 
gyvenimo ir jo vilkiškų 
įstatymų. O jau Antanas ir 
Agota Jablonskiai, būnant 
vokiško kolonisto samdi
niais, patyrė tikrą vargą.

Samdinės Agotos gyveni
mas buvo sunkus ir niūrus. 
Gimė jinai skurdžioje bakū
žėje, buožės vienkiemyje. 
Augo dideliame skurde. 
Štai maža Agota, suplyšu
siai rūbeliais, klūpo prieš 
buožę. Kai ji išgąstingai 
pakelia aukštyn akis, tai 
mato tiktai didelį pilvą, ap
vilktą languota liemene ir 
besiūbuojančią ant jos auk
sinę grandinėlę. Agotai'bai
su. Prisigerinantis, verks
mingas motinos balsas at
rodo nepažįstamas, sveti
mas. Ji maldaudama pra
šo:

— Neatsakykite, imkite 
mergaitę piemenaite.

D. M. šolomskas 
Sakys prakalbą apie svar

bius šią dieną įvykius.

Tą pačią dieną baigėsi 
trumpa vaikystė. O pas
kui . .. Agota gano karves, 
Agota tempia didžiuliame 
kibire vandenį. Agota skal
bia baltinius. Auklėja buo
žių vaikus.

Agota jau mergina. Jos 
gražus mergiškas kūnas 
padengtas vis tais pačiais 
skarmalais. Sapne jauna 
samdinė sapnuoja graždolį
— jojantį baltu žirgu. Sap
nas išsipildė. Agota sutin
ka gražuolį. Bet tai ne tur
tingas baltu žirgu raitelis, 
o atvežtas šeimininko iš to
limo vienkiemio' jaunas 
samdinys. Bakūžėje Agotą 
su vyru užima kampą. Gim
sta vaikai. Vienas, antras
— gimsta nauji samdiniai.

... Naktis. Už savo ba
kūžės sienos Agota girdi 
vyro ir jo, svečio balsus. Jie 
kalba apie Tarybų Sąjun
gą. Moteris, apglėbusi vai
kus, įsiklauso į vyrų žo
džius, krūtinėje nerimstan
čiai plaka širdis ir ji sap
navo užlietą saule, pasakiš
ką kraštą. Susiėmę ranko
mis jie eina su Antanu lau
kais. Tai jų laukai. Tai 
jiems' žemai lenkiasi išau
gintos jų žemėje varpos.

. ’. Paskui tai jau buvo 
ne sapnas, o tikrovė: 1940 
metais atėjo . į vienkiemį 
Tarybų valdžios atstovas — 
samdinys Karpavičius ir 
pradėjo dalinti buožinę že
mę. O paskui... Geriau ir 
neprisiminti. Apmiršta šir
dis. Nuo Širvintos per sie
ną žygiavo pilkos fašistų 
gaujos...

— Užteks, Agota, eime,
— palietė žmonos petį An
tanas.

Susiėmę rankomis jie dar
niai nuėjo keliu pro kolek
tyvinio ūkio laukus. Nors 
javai jau seniai buvo nuva
lyti, bet lauke, išskėtusi 
rankas ir baidydama paukš
čius, vis dar tebestovėjo bai
dyklė, apvilkta vokiečių ka
reivio munduru ir peršau
ta per pačią svastiką šal
me.

Tuoj už kolektyvinio ūkio 
laukų buvo tanki spygliuo
tos vielos tvora. “Reiktų 
nuimti,” — pagalvojo An
tanas. Viela užsiliko nuo 
fašistinės okupacijos laikų, 
kada hitlerininkai čia buvo 
įrengę karo belaisvių bara
kus. Stovyklos jau seniai 
nebėra, o jos vietą dabar 
užėmė kolektyvinio ūkio 
laukai.

Iki pernykščių metų vals
tiečiai vedė individualinį 
ūkį. Paskui nusprendė susi
telkti į kolektyvinį ūkį.

Rudenį per visą dieną ir 
naktį kūlė elektrinė kulia
moji. Kolektyviniame ūky
je vidutiniškai išauginta po 
20 centnerių javų iš hekta
ro. Vadinasi, už darbadienį 
išeina po 6 kilogramus grū
dų, neskaitant jau kitų pro
duktų. Kiek gi kolektyvinio 
ūkio valstiečiai gavo iš vi
so į rankas?

Antanas Jablonskis, užė
jęs į kolektyvinio ūkio val
dybą, paprašė savo darbo 
knygelės. Pažiūrėkime į ją. 

• “Lenino kelio” žemės 
ūkio artelės nario “Darbo 
knygelė.”

Jablonskis Antanas, Vin
co s.

Pirmame puslapyje pada
ryti įrašai už sausio mėne
sį, kas liudija, jog Antanas 
prižiūrėjo aštuonius kolek
tyvinio ūkio arklius ir ke
turias avis. Už tai jam už
skaityta 34 darbadieniai.

Perskleisime dar puslapį.

Vasaris. Kolektyvinio ūkio 
turtas auga. Antanas pri
žiūrėjo devynis arklius ir 
septynias avis. Jam užskai
tyta 38 darbadieniai per 
mėnesį. Kovo mėnesyje dar
badienių kiekis padidėjo iki 
40, balandyje iki 44 ir t.t. 
Per vasarą Jablonskis su 
žmona užsidirbo 445 darba
dienius.

Ką gi gavo šita kolektyvi
nio ūkio valstiečio šeima už 
savo darbadienius? Per 3,- 
000 kilogramų grūdų, kele
tą pūdų medaus, be to, daug 
bulvių ir kitų daržovių, o 
taip pat keletą tūkstančių 
pinigais.

Agota juokiasi.
— Mums prireikė visos 

gurguolės, kad parvežtum 
savo uždarbį. O kai dirbom 
pas buožę, ant pečių par- 
sinešdavome, ir tai dar len
gva atrodydavo.

— Mūsų uždarbio jokio
mis mašinomis neišvežti, — 
kalba Antanas ir, apkabi
nęs Agotą per pečius, prive
dė ją prie matomoje vieto
je iškabinto kolektyvinio 
ūkio gyvenvietės plano.

Antanas ir Agota mėgs
ta žiūrėti į šitą planą. Jiem 
patinka tiesios kolektyvinio 
ūkio gyvenvietės gatvės, so
dai ir gėlynai, apsupantieji 
kiekvieną namą. Jie atmena 
kiekvieną plano detalę. O 
čia, prieš klubą, langais į 
gatvę stovės jų namas.

Jablonskiai, atsitraukę 
nuo plano, išeina iš valdy
bos. Jie eina būsimomis ko
lektyvinio ūkio gyvenvietės 
gatvėmis, žiūri į sukrautus 
abipus kelio sienojus, len
tas, štabelius ir plytas. Sta
tytojai, kaip matyti, ką tik 
nuėjo poilsiui. Netrukus 
prie kolektyvinio ūkio turi
mos elektrinės, malūno, 
svirno prisidės klubas, mo
kykla, parduotuvė, arklių 
ferma, pieno ferma ir kele
tas gyvenamų namų.

Pagal susirinkimo nuta
rimą, pirmas gyvenamasis 
namas nutarta atiduoti 
naudotis kolektyvinio ūkio 
valstiečių Antano Jablons
kio šeimai, kuris visą amžių 
bernavo ir niekuomet netu
rėjo nuosavos pastogės. .

Antanas ir Agota Jab
lonskiai rengiasi atšvęsti 
įkurtuves. Jie stovi šalia 
statomos pirkios ir jau gal
voja, ką -reiks pakviesti į 
svečius. Svečių bus daug. 
Kolektyvinio ūkio namas 
erdvus, darbadienis — pil- 
nasvoris. Yra kuo pavaišin
ti, bus kur ir pasodinti 
brangius svečius. > . '

— Tu žinai, Agota, — 
kalba Antanas, — už ką aš 
pakelsiu tostą: Tegyvuoja 
naujasis kolektyvinių ūkių 
gyvenimas! Tegyvuoja Ta
rybų valdžia!

Waterbury, Conn.
PRANEŠIMAS

* Gcrb. Waterburio ir kitų 
miestų lietuviai, seni, jauni ir 
viduramžiai, visi esate kvie
čiami atsilankyti ant Lietuvių 
Laisvo Kapinyno metinio pik
niko, kuris įvyks 29 dieną ge
gužės, Lietuvių Parke, už 
Lake wood ežero.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki 9 vakaro. 
Šokiam gros gera orkestrą 
šaunius lietuviškus ir_ameri
koniškus šokius. Kurie myli
te šokti, tai galėsite gerai pa
sišokti, o senesni praleisite 
laiką pavasario tyrame ore. 
Bus užkandžių ir išsigerti. 
Taigi, visi ir visos būkite ta
me šauniame Lietuvių Laisvo 
Kapinyno piknike.

Rengimo Komisiją.

Snįgo Montanos ir Mįn- 
nesotos valstijose.

Cleveland, Ohio W M
LLP Konferenciją 
Ir Piknikas

I LLD 10 Apskrities 
Konferenciją

LLD 10-tos Apskrities kon
ferencija yra šaukiama gegu
žės (May) 29 d., 10-tą x vai. 
ryto, Grand Rapids, Mich.

Apskrities valdyba prašo vi
sų kuopų valdybų įsitėmyti, 
kad konferencija prasidės 10- 
tą vai. ryto ir kad delegatai 
pribūtų ant to laiko.

Pageidaujama,
skaitlinga delegacija, 
nuo skaitlingos delegacijos 
priklauso konferencijos geru
mas; visi darbai geriau at
liekami.

Konferencijos šaukimas su
vėluotas. Kurių kuopų susi
rinkimai jau praėję, kuopų 
valdybos turi paskirti delega
tus ir instruktuoti, kad pri-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15-tos Ohio Apskrities 
metinė konferencija įvyks ge
gužės 30 d. (Decoration Day), 
LLD 51 kuopos ribose, tai yra, 
pas drgg. Rūbus ant ūkės, arti 
Burton, Ohio.

Kadangi po konferencijos 
ten pat Rūbų svetainėje įvyks 
ir piknikas, tad pageidautina, 
kad važiuojanti, o ypatingai 
LLD nariai, atvažiuotų kiek 
anksčiau ir dalyvautų konfe
rencijoj. šiame momente, kuo
met reakcija siaučia visu 
smarkumu, visos progręsyvės 
organizacijos turi budėti ir 
būti ant sargybos. Diena iš 
dienos turi kovoti už savo tei
ses, kad sėkmingai vesti ko
vas, tai būtinai reikalinga pa
sitarimai, susirinkimai ir kon
ferencijos. Todėl darykime 
viską, kad šioji konferencija 
būtų kuodidžiausia ir praves
tų daug gerų tarimų ne tik 
Literatūros Draugijos, bet ir 
abelnai visuomenės reikalais.
Konferencija prasidės 10 vai. I ■■■ ■■ hmmm'
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Kelrodis: Važiuokite 422 Į B| ^^^B ^Bi

yra, Youngstowno, I B BN^A M JB ^B
Rd., |^B|m| Biv

v • i • v i Ii* 4. t; tprivažiavę dvišaką kelią te-' 
mykite vietą po kairei, ten 
rasite drg. Rūbo ūkį ir pik
niko vietą.

kad būtų
nes

Draugiškas Išvažiavimas
Progresyvės Partijos lietu

vių skyrius rengia draugišką 
išvažiavimą birželio 5-tą die
ną. Išvažiavimas įvyks pas 
draugus Daraškus, 2522 Ingle
side Drive, Parma, Ohio.

Važiuokite State Rd., tėmy- 
kite viršminėtą gatvę po kai
rei, ją atradę važiuokite iki 
gatvės galo, ten pamiškėj ra
site draugų Daraškų dvarą, 
kurio sode įvyks minimas iš
važiavimas.

Kurie važiuosite gatveka- 
riais, važiuokite W. 25th iki 
Car Barn, nuo ten imkite 
State Rd. busą, kuris priveš | 
iki Ingleside Drive, nuo ten 
netoli prieiti iki išvažiavimo 
vietai. J. Žebrys.

30 d., 10 vai. ryto, 
pas J. Rūbą, Burton,

pačiu sykiu bus ir 
Taigi,, cle-

LLD 15-tos Apskrities kon
ferencija įvyks pirmadienį, 
gegužės 
1949 m., 
Ohio.

Tųom 
pirnias piknikas, 
velandiečiai, esate- kviečiami 
dalyvauti tame pokilyj., ne
praleiskite geros progos, nes 
dabar prasidėjo gifios ir žoly
nai žaliuoti, bus gerai ir ty
ru oru pakvėpuoti, bus'gar
džių užkandžių, taipgi bus ir 
įsigerti, paskui galėsite pasi- 
tancavoti prie geros orkestros.

Reikia važiuoti 422 keliu, 
pervažiavę Shogrifols miestą 
dar reikia važiuoti kokias 25 
mylias, kol prasidės dvišakis 
keliąs, reikia tėmyti į kairę 
pusę, kaip pasimatys namas 
ir ant namo stogo geležinės 
grotos, tai suk į kiemą.

Draugai ir draugės, mes 
laikome tiktai vieną konfe
renciją per metus padarymui 
peržvalgos mūsų veikimo ir 
patiekimui planų, ką turėtu
mėm veikti ateityje.

šiame laikotarpyje matome 
daug svarbių įvykių, kurio 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
paliečia visus, tad ir mūsų 
organizacija turi prisidėti dar
bu.

Pasitikime, kad visi kuopų 
išrinkti delegatai pasirūpinsi
te dalyvauti konferencijoj.

15-tos Ąpsfcr. Valdyba.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis biznierius privalo 
pasiskelbti dienraščio Lais
vės jubiliejinėje laidoje, ku
ri išeis rugsėjo - Sept. 1,6 
d., 1949 m.

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prąšoųie gautį nors po 
vieną nąųją skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

i

būtų laiku.
Toliau prašome Grand Ra

pids kuopos greit paskelbti 
svetainės numerį. Brangūs 
draugai, nuoširdžiai prašau * 
jūsų tą atlikti. Nežinau, ką 
sekretorius padarė. Valdyba 
yra nutarusi pasiųsti Detroito 
aktorius sulošti teatrą po var
du “Kerštinga Meilė.” Kol 
kas nieko nežinom, kas da
roma. Taigi prašau Grand 
Rapids draugų paskelbti 
spaudoje.

Tikiu, kad draugai išpildys 
mano prašymą, o aš atvažia
vęs į konferenciją išduosiu' 
raportą, kodėl taip atsitiko, 
kad konferencijos šaukimas 
yra suvėluotas. Prašau drau
gų pagelbėti atlikti tą sun
kų darbą, o aš konferencijoj 
atsiteisiu.

LLD 10 Apskrities
Organizatorius A. Dapšis.

Dienraščio

Didieji Piknikai
Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose

PHILADELPHIA, PA.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

BALTIMORE, MD.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park

6526 Holabird Ave.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

sekmadienį■Piknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
Rudau’ Park

207 Walker St.,<Cliffside Park, N. J.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily),— Tree., Gcg. 25, 1949

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

® >
HARTFORD, CONN. 

Įvyks sekmadienį 

RUGPJŪČIO 14 AUGUSI 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.

‘iii'.
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Baltimore, Md.
Rengiamas Didelis Piknikas

Noriu atkreipti baltimorie- 
čių atydą, kad šiemet rengia
mas Laisvės paramai piknikas 
įvyksta naujoje vietoje. Jis 
atsibus sekmadienį, gegužės 
29, Slovaku Tautiškame par
ke, 6526 Holabird Avė. Vie
ta randasi nuo Baltimorės 
pietryčių pusėje, prie Dun
dalk, labai paranku nuvažiuo
ti. Parankamas tame, kad 
busai ir gatvekariai važiuoja 
kas 15-ka minutų, taigi 
galima kiekvienam važiuoti 
parankiausiu laiku ir tik už . 
viena fėrą. Busais važiuojant ■ 
reikia imti No. 20, kuris pašo 
Camp Holabird, ant Balti- i 

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė 1). M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

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

32 puslapių. Kaina 20c.

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

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

Užsakymus prašome siųsti:

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoręroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui % 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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.

nibre St., ir važiuoti į rytus. 
Gatvekaris No. 26 irgi nuveža 
iki piknikui, reikia išlipti ant 
Holabird stoties.

Iš Philadelphijos važiuojant 
U. S. 40 keliu, privažiavus 
gatvę Kresson St., sukti po 
kairei ir sekti Baltimore Air
port iškabas iki Holabird 
Avė.

Apie patį pikniką galima 
tiek pridėti, kad bus daug 
svečių iš kitų miestų. Pra
kalbą pasakys D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno, Laisvės re
daktorius. šokiams gros vi
siems žinoma puiki J. Vcns- 
kaičio orkestrą. Nereikia nei 
minėti, kad piknikas bus gau
siai aprūpintas gėrimais, už
kandžiais, greitu ir mandagiu 
patarnavimu it tik už 25 c. 

įžangos, įskaitant taksus.
Kadangi ant rytojaus- po 

piknikui Dekoracijų Diena ii 
bus laiko visiems pasilsėti, tai 
maloniai kviečiu visus Balti
morės lietuvius atsilankyti į 
pikniką, linksmai praleisti 
dieną tyrame ore, pasišokti, 
pasilinksminti ir tuomi .parem
ti dienraštį Laisvę jos trisde
šimties metų jubiliejaus pro
ga. Iki malonaus susitikimo 
seniai laukiamame piknike.

Vincas.

Cleveland, Ohio
Corlettiečių piknikas, kurį 

rengia dvi kuopos bendrai— 
LDS 138 kp. ir LLD 57 kp., 
įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 12 d., dd. Rūbų ūkyj, 
prie kelio 422, dvi mylias ir 
pusę pravažiavus Wclshfield, 
važiuojant iš Clevelando. A- 
kroniečiams geriausia Route 5 
iki 44 ir sukti po dešinei į 
422 iki Rūbų.

Youngstownieciams 4 2 2, 
pravažiavus Parkman bus apie 
dvi mylios iki Rūbų.

Įžanga nebus. Kviečiame 
visus, kaip Clevelando, Akro- 
no, Youngstowno ir ūkinin
kus, visus gerus draugus, 
kaip LDS, taip ir LLD narius 
ir prietelius.

Turėsime gerą muziką, ska
nių valgių ir gėrimų bus iki 
valios. Prasidės 10 vai. ry
to ir tesis iki vėlyvo laiko. 
Prašome nesivėluoti ir nepa
miršti.

Kviečia Rengimo Komisija.

Philadelphia, Pa.
Gegužes 22 d. Mirė Jonas 

Masionis. Gyveno 3017 So. 
79th St. Bus parengtas penk
tadienio vakare, 27 dieną, pas 
laidotuvių direktorių Ch. J. 
Ramanauską (Roman), 1113 
Mt. Vernon St., Philadelphi- 
joj. Bus laidojamas subato- 
jc, 1 valandą po pietų, tai yra 
gegužės 28-tą. Visi giminės, 
draugai ir pažįstami malonė
kite dalyvauti Jono Masionio 
laidotuvėse. Apie J. Masio
nio gyvenimą teks vėliau pa
rašyti. R. M.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Dienraščio Laisvės paramai pikni
ko komisijos susirinkimas įvyks 
pcnktadiVnj, gcg. (May) 27, pradžia 
7:30 v. vakare, 155 Hungerford St. 
Prašome visų organizacijų, išrinktų 
atstovų susirinkti, nes turėsime pla
čiai aptarti visus pikniko reikalus. 
Nuo mūsų prisirengimo priklausys 
pikniko pasisekimas. — F. J. Rep
šys. (121-3)

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai, kurie esate 

apsiėmę dirbt LLD 6 Apskričio pik
nike, meldžiam visus būkit panedč- 
lio rte, 9 vai. prie Rusų Kliubo. 
Piknikas perkeltas j 80 d. gegužės. 
Piknikas prasidės 10 valandą ryto. 
Toj pačioj vietoj. Tad būkim visi 
nęvčliau kaip 9 valandą prie Rusų 
Kliubo. — Rengimo Komisija.

(122-3)

WORCESTER, MASS.
Svarbus Pranešimas.

LPBK ekstra susirinkimas įvyks 
gegužės 29 d., 10:30 vai. iš ryto, 
29 Endicott St. Kadangi reguliaria
me susirinkime (kurie įvyksta 
kiekvieno mėn. trečiam sekmadienį), 
praeitam susirinnkimc liko praleista 
apsvarstymas ir rinkimas delegatų 
į Antrą Mass. Valstijos Progresy
vių Partijos metinę konvenciją, ku- 
ri įvyks birželio 5 d., 13 Hunting
ton Avenue, Boston, Mass. Todėl šis 
nepaprastas susirinkimas LPBK 
yra šaukiamas. Malonėkite visi 
draugijų atstovai ir pavieniai P. P. 
nariai dalyvauti. — Kliubo pirm.

(122-3)

NEWARK, N. J.
Busais išvažiavimą rengia Ame

rican Russian Fraternal Soc. kuo
pa 3060, važiuos į Arrow Farm, 
Monroe, N. Y., sekmadienį gegužės 
(May) 29. Busai .išeis 7:30 vai. ryto 
nuo 5^ Broome St., grįš apie 10 v. 
vakare.

Kurie norės važiuot, turi išanksto 
įsigyti buso bilietą, galite gauti pas 
J. Semonoyich,' kiekvieną vakarą, 
kliubo patalpoje, 53 Broome St. Ke
lione $1.50 į abi pusi.

Gegužės .(May) 26-tą d. yra pas
kutinė diena įsigijimui -bilieto. Tol. 
MI 2-9845. — J. Semenovich.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

“...Aš jums sakau, kad aš nusprendžiau vesti 
Ingrid Bergman!”

SKAITYTOJU BALSAI
Atrodo, kad Amerikoj soci

alistų laikraščiai greitai vietos 
pristigs. Kiekviename nume
ryje veik vieną puslapį uži
ma D. P. — pabėgėlių — ko
mitetas su savo bizniu bei už
puolimais ant lietuvių demo
kratinio judėjimo. Pyksta, 
kad demokratiniai lietuviai 
nesilenkę prieš “jo šviesiausią 
ekselenciją.” Kitus puslapius 
užima pabėgėlių prakalbos. 
Jie pasakoja, kaip prie Sme
tonos režimo Lietuvoje “ge
rai buvo,” kad Lietuvos kum
piai ir dešros net Anglijos 
karaliaus stalą puošė, bet kad 
Lietuvoj veik pusę darbininkų 
buvo apsėdus džiova dėl neiš
pasakyto skurdo ir alkio, tai 
tiems ponams nesvarbu;.

Kurie' gyveno tų laikų Lie
tuvoj, tai žino, kad iš valstie
čių veik dykai atimdavo mais
to produktus ir juos parduo
davo užsienyje, kad sau pasi
daryti pelnus, o viršininkams 
algas. Tie ponai buvo įpratę 
žiūrėti į darbininkus, kaip į 
darbo gyvulius, todėl jie ir 
Amerikoj nesisarmatina tai]) 
begėdiškai meluoti apie buvu
sius “gerus laikus.” Kas jiems) 
kad darbininkaj dirbdavo po 
16 valandų į dieną už 2 litus, 
o lašinių svaras buvo 5 litai! 
Tai kur darbininkui būdavo 
pamišyti apie lašinius, kad 
jam algos užtenka tik cĮuonai. 
Ir dar to uždarbio nevisada 
buvo.

Mano giminaite moteris 
tarnavo pas ūkininką už dy
ką, vien todėl, kad jis sutiko 
užlaikyti jos kūdikį. Ji verk
dama man laišką parašė, kad 
vaikutis buvo taip nepaiso
mas, kada motina dirbo dar
bus, kad jam musės akis 
kandžiojo ir nuo to akys 
užsinuodijo. Moteris prastai 
rengėsi, o jos kūdikis veik 
nuogas buvo.’ Aš nupirkau 
bovelninio audeklo už $6 ir 
jai pasiunčiau. Bet už kiek 
lauko- gaunu kvitą, kad sme
toninė valdžia už tą audeklą 
reikalauja 150 litų muito, o 
jeigu nesumokės muito, tai 
siuntinį grąžins atgal. Tada 
telegrama pasiunčiau $15 su
mokėti muitą už audeklą, 
kurį buvau pirkusį už $6. 
Štai kokis buvo darbininkų 
gyvenimas toj smetoninė j Lie
tuvoj, kurią d-abar pabėgėliai 
taip giria.

Ir dabar jų pakalikai yra 
sužvėrėję Lietuvoj, slapstosi 
miškuose* vadinasi “partiza
nais” ir naktimis užpuldinėja 
piliečius, žudo ir jų turtą va
gia. Bet jų nekenčia Lietu
vos darbo žmonės ir visus iš- 
gaudys.

Keleivis nuolatos agituoja, 
kad amerikiečiai lietuviai 
siųstų dokumentus (gvaranci- 
jas), kad pabėgėliai galėtų į 
Ameriką atvažiuoti. Bet tas 
pasiūlymas žada daug blogo,

kas paklausys. Nedarbas jau' 
yra mūsų šalyje. Veik iš 
kiekvienos dirbtuvės šimtais 
paleidžia senus darbininkus, 
suprantama, nebus lengva 
darbas gauti tiems pabėgė
liams, kurie nemoka dirbti. 
Gi kas parsitraukė pabėgėlių, 
tai nuo jų vien tik girdi iš
metinėjimus, nuolatinius bum
bėjimus, kad jiems Amerikoj 
negerai, kad jie kitaip Lietu
voj gyveno, turėjo tarnus ir 
tarnaites. Tai kas gi tie, ku- i 
rie buvo priversti tiems po
nams tarnauti? Tas jau jų 
tauškimas apie tarnus ir tar
naites parodo, kad jie Lietu
voj buvo darbo žmonių išnau
dotojais ir pavergėjais.

M. M.

Newark, N. J.
PROTESTO MITINGAS

Pilietinių teisių kongresas 
(Civil Rights Congresš^) ant 
greitųjų šaukia masinį protes
to mitingą, ketvirtadienį, ge
gužės men. 26 d. 1949 m., 
8 vai. 30 min. vak., Mt. Oliv
et baptist church, 117 Mont
gomery St., Newark, N. J.

Įsibėgėjusį šėlstant įreakci- 
ips bulį privalome griebti už 
ragų, pirma negu jis mus su
badytų.

Reakcija siautėją. Laužo 
žmonių pilietines teises, laužo 
šalies konstituciją, naikina 
darbo unijas ir sunkiai iško
votas laisves.

Linco brutalumai vyksta 
nevien tik pietų valstijose. 
Trentone ?eši negrai, be nie
kur nieko, pasmerkti miriop. 
Ir tik skardus platus visuo
menės protestas išgelbės šitas 
sąmokslo aukas iš elektros 
kėdės.

Susieikime visi urmingai į 
šį mitingą, pareiškime savo 
griežtą protestą prieš šitą įžū
lią beteisę. Tai mūsų visų pi
lietinė ir žmoniška pareiga. 
Nelaukime bejėgiškai, koliai 
mus visus į ožio ragą suvarys 
reakcijos žiaurumai. Protes
tuokime, kol dar galime.

Visi, j mitingą geg. 26 d.!
J. K.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Į tWJĮlĮUMI^»

South Bend, Ind.
Atmušė Policijos Atakas
CIO United Automobile 

Workers pikietas atmušė poli
cijos ir streiko paliestos Ben- 
dix Aviation Corp. įmonės 
sargų atakas ir neleido streik
laužiams pasiekti įmonės.

Pikietas elgėsi sulyg unijos 
nutarimo, priimto diena pir
miau, tai uždaryti-užpečėtyti 
įmonę visiškai, pirmu kartu 
bėgyje keturių savaičių strei
ko prieš skubą. Unija kalti
na policiją, kuri sumušė Vieną 
pikietininką. Taipgi, unijai 
atsišaukus per vietos radijo 
stotį pikietas išaugo j jėgą 
virš 400.

Stanley Ladd, prezidentas 
streikuojančio lokalo 9, UAW- 
C1O, sakė, kad ^įmonės sargai 
pasiša.uke miesto policiją ir 
su jos pagalba norėjo per pi- 
kieto eiles streiklaužius įga- 
bent. Ladd apkaltino polici
ją, kuri pribuvo su- naktinėmis 
buožėmis, ir Ed. Prang, sar
gų čyfas, vedė puolimą ant 
piketuojančių streikierių.

Šioje įmonėje streikuoja 7,- 
500 darbininkų, kurie yra na
riai UAW. ‘ - V.

Philadelphia, Pa.
NEPASIDUODA

Pas mus buvo rengiamas 
pavasarinis piknikas dėl Lite
ratūros Draugijos šeštos ap
skrities. Bet jį sulijo. Na, 
mūsų darbuotojai dd. J. Be
kampis ir d-gė Šapranauskie- 
nė užreiškė: Mes nepasiduo
sime. rengiame dėl tos pačios 
“intencijos” pikniką ant 30 d. 
gegužės. Tai, žinoma, pane- 
dėlis, kapinių puošimo diena. 
Tai čia suvažiuos daug- gra
žaus svietelio — susitikti, pa
silinksminti ir pasikalbėti. -O 
vietelė jau gerai žinoma, tai 
Crescent Picnic Grounds, 56 
Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J. Prasidės nuo 
10 valandos ryto, tęsis iki ge
ros'tamsos.

Busais galima davažiuoti
, « -T. .T, .La .f. aTa .T. .T. .1. .t. . ?a ^La .T a m. J* aT. aXa aTa aTa .T. .T. - WJW n. •J’ ’J* "J—

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
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS,. V YNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

^Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
~ (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lais niuo tas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvotl Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.|L__________________________________

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geg. 25, 1949
2!

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.)

“1940 metais Lietuvoje bu
vo 59 kino teatrai. Kaime 
kino teatrų iš viso nebuvo.

“Dabar respublikoje yra 
174 kinai. Jų tarpe—63 mies
tų stacionariniai ir 5 kilnoja
mieji kinai, 27 kaimo stacio
nariniai ir 79 kilnojamieji ki
nai. 1948 metais filmus žiū
rėjo daugiau kaip 6 milijonai 
žmonių.

“Buržuazinėje Lietuvoje bu
vo tik viena mažo pajėgumo 
radio stotis Kaune. Dabar 
yra 352 radio transliacijos 
mazgai, kurių tarpe — 212 
valsčių radio mazgų. Vien tik 
Vilniaus radio transliacijos 
mazgas aptarnauja 9 tūkstan
čius radio taškų. Respublikos 
miestuose, apskričių ir valsčių 
centruose, apylinkėse, kolek
tyviniuose ir tarybiniuose 
ūkiuose šiuo metu veikia dau
giau kaip 40,000 radio taškų.

“Pokariniais metais Ta
rytų Lietuvos valstybinės 
leidyklos išleido 17 milijohų 
egzempliorių knygų ir brošiū
rų, t. y. daugiau kaip per 
paskutinį buržuazijos viešpa
tavimo dešimtmetį. Vien 
Valstybinė Politinės Literatū-
ros Leidykla išleido 500 kny
gų ir brošiūrų 8 milijonų eg
zempliorių tiražu.

“Vien tik praėjusiais metais 
Tarybų Lietuvos leidyklos iš
leido daugiau kaip 6,300,000 
e gz e m p 1 i or i ų knygų.”

John Saiu, 36 metų, daktarų 
pripažintas nepilnapročiu, bet 
ne visišku pamišėliu, bus tei
siamas kaipo nužudytojas 8 
metų berniuko Jackie Gold
smith.

nuo Market St. Ferry paimant 
busą No.t 2 su užrašu Glou
cester Heights. Taigi visi va
žiuokime į, tą pikniką.

Pas mus ir be to yra svar
bių žinučių, bet apie tai pa
lauksime. Iki pasimatymo 
piknike. ' R.

MATTHEW 1.' 
BUYDS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ . 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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NewYoito^/ži<žafer2l nitą
Svarbi Brooklyn© 
Organizacijy 
Konferencija

Šį sekmadienį, geg. 29 d., 
Kultūriniame Centre įvyks 
Brooklyno pažangiųjų organi- 
zacijų bei draugijų ir kuopų 
konferencija. Visi išrinkti at
stovai privalote dalyvauti. Ga
li dalyvauti ir nedelegatai, 
šiaip svečiai.

Konferencijos tikslas: pla
čiai pasikalbėti dienraščio 
Laisvės trijų dešimtų metų 
sukakties atžymėjimo ir mūsų 
pažangiosios visuomenės vei
klos reikalais.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryte. Po konferencijos, 
ten pat restaurante pasivalgę 
pietus, galėsime dalyvauti 
Laisvės jubiliejiniame kon
certe. Komitetas.

Liudytojas Tapo 
Kaltinamuoju

Buvęs liudytoju prieš Willi
am Luke Bender, 28 metų, lai- 
Vakrovį, jo kaltintojas ir sko
lininkas Joseph Cusack, 37 
metų, irgi laivakrovis, pasisa
kė teisėjui Cooper nebeatme
nąs, kiek jis Benderiui gale 
savaitės atmokėjęs už $15 sa
vaitinės paskolos — gal mo
kėjęs $14, o gal $15 ar $16.- 
50.

Teisėjas paskaitė ji melavu
siu pirmesniame liūdyme, 
kuomet jis įkaitino Benderį. 
Jis pats už tai bus teisiamas, 
kaipo kreivai prisiekęs teis
mui.

Įdomu, kaip mūsų Įstatymai 
ir teismai lankstus — pritai
komi reikalui, kai guminis 
raištis: ’

Šiame, menkos svarbos klau
sime, kriminaliame teisme, 
pas teisėją Cooper, pasidarė 
kriminališka liudytojui “nebe- 
atsiminti”-meluoti.

Ant Foley Square, prie tei
sėjo Medina, kur teisiami dar
bininkų vadai ir visos darbi
ninkų klasės teisės, buvo dau
gybė “nebeatsiminimų” ir do
kumentaliai priparodytų me
lų iš pusės liudytojų prieš 
darbininkų vadus. Bet ten 
teisėjas greitai ateidavo i pa
galbą “užmiršusiajam,” tei
siamųjų gynėjams uždrausda- 
vo toliau klausinėti liudytojus.

T—as.

New Yorko medikų drau
gijos viršininkai įspėja, kad 
daugėja -susirgimai difterija. 
Pataria pakartoti apsaugo
muosius įčirškimus. Vieno 
neužtenka. Po pirmojo rei
kia imti antrąjį už metų ir 
paskiau kas treji metai.

William Lurye laidotuvių procesija palengva žygiuoja New Yorko drabužių distrik- 
te, kur tas preseris, laikinai ėjęs neorganizuotų šapų organizatoriaus pareigas, ta
po nudurtas peiliu telefonų būdukėje. ILG WU viršininkai buvo sustabdę šapose dar
bą keturioms valandoms laidotuvių dieną. Tuomi norėta pagerbti nužudytąjį, taip 

pat parodyti unijos galią tiems, kurie ryžtasi uniją sunaikinti.

Gegužes 29 ji Diena
Bus didžių iškilmių diena, 

nes įvyks dienraščio Laisvės 
30 metų sukakčiai minėti pa
vasarinis koncertas, su žymio
mis lietuvių dainos spėkomi iš 
toliau, su mūsų gerais kaimy
nais iš New Jersey progra
moje, su mūsų vietiniais visų 
dienų draugais menininkais.

Toji ^kilminga meno šven
tė bus Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avenue ir 
llOtn St., Richmond Mill.

Jubiliejiniame koncerte gir
dėsime dainuojant:

Stasį Kuzmicką;
B i rūtą Senkus;
Suzanną Kazokytę;
Aido Chorą;
Sietyno Chorą. z ' .
Pranas Balevičius, jaunas 

muzikas, skambins pianu.
Bronė Sukackienė (šalinai- 

tė), muzikos mokytoja, akom
panuos dainininkams.

KELRODIS: z

Kadangi švenčių proga ti
kimasi daug svečių iš kitų 
miestų ir valstijų (koncertas 
įvyks sekmadienį, o pirmadie

Bailės Kūrinių Paroda 
Gražiai Praėjo

Jau pusantros savaitės lai
ko, kai baigėsi LMS 3 Apskri
ties suruošta Dailės Kūrinių 
Paroda. Paroda darė gražaus 
Įspūdžio į kiekvieną, kuris ją 
lankė, matė. Svečių lankėsi 
net iš kitų miestų ir miestelių.

Net iš taip toli, kaip John
son City, parodą aplanke se
serys Zmitraitės, M. Kulbie- 
nė, Jasilionienė, Tvarijonienė 
ir kiti svečiai. žmonių buvo 
iš Nėw Jersey, Pennsylvania, 
Connecticut ir kitų valstijų, 
žinoma, daugiausia ją lankė 
vietiniai.

Svečiai iš toliau ir vietiniai 
Dailės Parodą sveikino, Įteik
dami jai ir finansinės para
mos. žinoma, duosniausias 
ii- širdingiausias Dailės Paro
dos ir kitų mūsų -meninių- 
kultūrinių darbų buvo drau
gas L. D. Kiekvienam kiltam 
darbui šis Draugas padėjo. 
Taip pat ir kiekvienas jo atsi
lankymas Į Dailės Parodą bu
vo didelė dovana, didelė pa
rama parodai.

Sveikino parodą ir kiti sve
čiai. B. ir V. Zmitraitės $5.

Po $2: P. Paulauskienė iš 
Pittsburgh, Pa., K. Dzevečka, 
S. Sasna. Po $1: M. Kulbie- 
nė, J. Chepinskas, Julia Lau- 
zades, A. Lideikienė, St. Adei- 
kis, V. Adeikienė F. Lidei- 

f

kis, A. Guogienė, Geo. Wa- 
rison, M. Lukšienė, A. . Ru- 
šinskienė, ir kiti. Pirmesniųjų 

nį tautinė šventė — Decora
tion Day), tad norisi vėl iš 
anksto priminti kelrodį.

Iš bile kur atvykę, klaus
kite kelio į RICHMOND HILL. 
Nepamirškite to “HILL,” nes 
be to1 nusiųs visai į priešingą 
miesto dalį, kur randasi kitas 
Richmondas (be “hill”).

Iš New Jersey įvažiuojan
tiems automobiliais geriausia 
klausti kelio į Brooklyn 
Bridge, o nuo ten klauskite 
kelio Į Atlantic Avė. ir ja šau
kite iki 110th St., Richmond 
Hill.

Iš Connecticut Įvažiuoti Į 
Queens apskriti per White
stone Bridge ir ton klausti ke
lio Į Richmond Hill. 
Traukiniais iš New Yorko:

BMT Jamaica traukiniu iki 
111 th St. stoties. Eiti 111-ja 
du/blokai iki Atlantic Avė. 
//Independent Jamaica trau
kiniais iki Union Turnpike- 
Kew Gardens stoties, stotyje 
nusipirkti transfėrą ir sekti 
rodyklę Į Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė. Skersai 
gatvę matosi auditorija.

aukotojų vard|Us mes jau mi
nėjome.

širdingas ačiū svečiams ir 
vietiniams lankytojams už jū
sų šiltą atjautą Dailės Paro
dai. Komisija.

CLEVELANDAS TOLI

Dvylikos motų amžiaus 
newyorkie'te Georgette Kra
mer šeštadienio vidurdieni nu
ėjusi teatran radusi, ridi kini į 
su tikietu Į Clevelandą ir šiek 
tiek pinigų. Pasinaudodama 
proga, ji sumaniusi iki vaka
rienės pasivažinėti. Sekma
dienį ją atrado Clevelande, 
busų stotyje, susirangiusią 
snaudžiant.

Paklausta, ko ji ten važia
vo, atsakė: “Nežinojau kad 
Clevelandas taip toli. Tikė
jausi vakarienės sugrįžti na
mo.”

Miestavoji trafiko komisija 
pasiūlė prie visų mieste staty
simų, namų projektų pastatyti 
ir garadžius ar kitas to na
mo gyventojams auto pastaty
mui vietas.

Poughkeepsie t e i s m a b u t y j e 
nuteisti už plėšikavimą po 10 
iki 20 metų kalėti keturi 
newyorkieciai: John J. Infor- 
tunio, George C. Colby, 
George J. Pendergast, Horace 
A. Nichols.

Streikieriai Vėl Atmetė 
Bravarninky 
Pasiūlymus

New Yorko bravarnių savi
ninkai vėl pasiūlę šiokį tokį 
algos priedą kaipo pamatą su
sitarti su streikuojančiais bra- 
varniu darbininkais. Tačiau 
tas pasiūlymas toks menkas, 
kad imi,jos viršininkai sako, 
jog dėl to neverta nei narių 
mitinge šaukti.

Pasiūlytoji algų skalė, sako
ma, prilygtų 1ai, ant kokios 
New Jersey bravarnihkai su
sitaikė. Takiau newjersieciu 
algų skalė lig šiol buvusi daug 
žemesnė, tad tokia skalė pri
dėjo jiems po $10 per savai
te, kuomet newyorkieciams 
reikštų tiktai po $3 priedo.

Greta algos priedo, newyor- 
kiečiai reiKakmia 35 valandų 
savaitės v.ietcje dirbamu 40, 
taipgi 2 vyrų ant kožno sunk
vežimio.

Vandalai Sužalojo 
Mokykla

Gale savaitės sužalotas vi
dus 36-tos mokyklos, 251. 
Stagg St., tarpe Bushwick ir 
Waterbury Avės., Williams- 
burge. Atėjęs pirmadienio 
rytą prižiūrėtojas, išsigando, 
pašaukė viršininkus. Tie ne
mažiau išsigandę ii- nustebę. 
Viršininkas Mark Barth sako, 
jog laike 23 metų jo buvimo 
viršininku niekada nieko pa
našaus nebuvę ir susiedija 
skaitoma ne palaida.

Dar labiau stebino visus tas, 
kad visa tai dėjosi visai neto
li, priešais Stagg St. policijos 
stotį, tačiau ir policija nie
ko nepastebėjus. O ten ler- 
mo ir beldimo turėję būti 
daug, nes apsidirbta ne tik su 
rašalu ir popieriniais daiktais, 
bet sudaužyti raštastaliai, kė
dės, suolai, išdaužyta langų 
ir tūli sudaužyti rakandai iš
mėtyti per langus Į kiemą.

Mrs. Makushak, kuri slėpė 
uždarytą k am Balyje sūnų per 
10 metų, taipgi slėptasis sū
nus Paul, 32 metų, būsią pa
siųsti Į proto ligonines. Jie 
gyveno 102-A Nassau Ave., 
Greenpointėje.

Septynių metų amžiaus Mi
chael ' Nordquist tapo sunkve
žimio užmuštas bėgant sker
sai gatvę New Yorke. Sunk
vežimio vairuotoją areštavo.

John Mikulenas, 68 metų 
amžiaus, gyvenęs 1134—30th 
Rd., Astoria, L. L, N. Y., mi
rė gegužės 22 d. Pašarvotas 
J. Garšvos kdplyčioj,’ 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės Įvyks gegužės 25 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Dorothy, dukterį Anna 
Kurklėnas dvi seseris Mrs. • >
Duncha ir Mrs. Alionis. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
direktorius Garšva.

Šapos Darbininkai 
Remia Raštininkus

šimtas ir dešimtis streikuo
jančių CIO narių, L. Miller 
batsiuvyklos raštinės darbi
ninkų, Long Island City, gau
na visuotiną paramą iš tūks
tančio produkcijos darbinin
kų. Ofisų darbininkams' su- 
sustreikavus, šapos darbininkai 
atsisakė eiti per pikieto liniją 
dirbti šapoje.

Ofisų darbininkų, CIO na
rių, streiką laužyti atėjo Ed
ward Curley, AFL Lokalo 
153-čio organizatorius. Jis 
veda streiklaužius prieš ofisų 
darbininkus ir buvo aną die
ną areštuodinęs 5 pikietuoto- 
jus. Tačiau ofisų darbininkai 
tikisi, kad šapos darbininkų 
solidarumas su jais užtikrina 
jiems laimėjimą.

Liguisto Turčiaus Bute 
Rado Negyvą Moterį

Hotel Roosevelt, 14-to aukš
to kambaryje, kur renduojasi 
William J. McKay, 73 metų, 
pieno firmos viršininkas, rasta 
ties jo lova ant grindų miru
si nežinoma moteriškė, apie 
45 metų.

Patsai McKay, ten gyvenęs 
per apie dešimtį metų, ten pat 
kambaryje gulėjo lovoje. Esąs 
nuo auto nelaimės paliegusiu, 
jisaį pasišaukęs viešbučio tar
ną, prašęs moteriškę prikelti. 
Tarnas atrado ją mirusia.

Turčius aiškinasi moteriškę 
pažmęs tiktai po vardu. Joey, 
kaipo velionės savo žmonos 
pažįstamą, šeštadieni jinai jį 
pašaukusi, pasisakiusi norinti 
jį atlankyti, bet pribuvusi vė
lai vakare ir apsinakvojusi 
pas jį ant grindų. Spėjama, 
kad ji mirusi širdies liga.

Fabrikantai broliai Margu
lis, dalininkai Reliable Metai 
Novelty Go., New Yorke, pri
sipažino 1943-44 metais neda- 
mokėję valdžiai taksais virš< 
$100,000.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 8 šeimynų mūrinis 

namas ir vienas garadžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros , įplau
kos, $400 random j mėnesj, geras 
investmentas. Namas randasi Cy
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

Private. (1?1-3)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
tr 1 (1—2 dienom
Valandos: į g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

■ ,*******************<i>****'il 1

Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptus 
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 .V. aSa aBa aXa aIa mEo™

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas '
417 Lorimer Street

j! Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Kultūriniame Centre
Kviečiami Susirinkti

Jau rašiau, kad ketvirtadie
nį geg. 26 d. vakare, reikėtų 
susieiti visiems, kurie mėgsta 
bolinimo sportą. Norime su
siorganizuoti i grupes bei ty
mus. Planas yra organizuoti 
mišrias grupes — iš vyrų ir 
moterų.

Tai ne vien tik bus organi
zacinis susirinkimas. Tam 
mažiausia laiko reikės. Ga
lėsime smarkiai ii’ palošti tą 
pati vakarą.

Dar vienas reikalas. Ar ne
siranda dar jauno amžiaus 
vyrukų, kurie norėtų vakarais j 
užsidirbti po keletą, dolerių? 
Prie bolinimo Teikia “pin i 
boys.” Bet tai nereiškia, kad 
vaikai gali ten dirbti. Ištie
si! vaikai negali dirbti, nesu
laukę šešiolikos metų amžiaus, 
“pin boys” gali būti bile am
žiaus vaikinas bei vyras.

Kurie norėtumėte vasaros 
vakarais už “pin boys” pa-' 
dirbėti, ateikite Į Kultūrini 
Centrą ir susitarkite su 
“bowling alleys” vedėju.

Visi žinokite, kad nereikia 
bijoti jokių vasaros karščių. 
Kultūrinio Centro “bowling

Brooklyno Park Slope sek
cijoje, 327 Sterling Place, kie
me, pagautas šunluokis (ra
coon). Iš karto manyta, kad 
žvėrelis gal bus ištrūkęs iš 
Prospect Parko žvėrinčiaus. 
Bet žvėrinčiaus prižiūrėtojai 
sako, kad iš ten joks žvėris 
neištrūk o.

Gegužės 23-čią, armijos 
transoortu John L. McCarley 
vėl parvežė 2,554 kare miru
sius Afrikoje ir Italijoje.

TONY’S dL
TTO nn/A TA A HTTP

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
(JI - JL A ra

BARBER SHOP
221 South 4th Street

BROOKLYN, N; Y.
ANTANAS LEIMONAS

Savinihkas Tel. EVergreen 7-6868

306 UNION AVENUE Valandos:

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“ , ..... .............y,..,. ......... ..

Penktadieniais atdaryta

71 TDD^C R A P 411 GRAND STREETZU1 1 O OAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Peter Etapiškas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAĘTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Geg. 25, 1949

alloys” yra vėsiausia vieta. 
Atsimenu pereitą vasarą. Kai 
lauke dieną būdavo virš 90 
laipsnių karščio, mūsų belinė
je būdavo vėsu, malonu. Taip 
yra ir šiemet.

Taigi, pasimatysime ketvir
tadienio vakare Kultūriniame 
Centre “bowling” salėje.

v Sportas.

Liaudies Teatro 
Susirinkimas

Visi Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai šiuo- 

mi esate kviečiami į savo or
ganizacijos susirinkimą šio 
trečiadienio vakarą, gegužės 
25, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, ne vėliau 8 valandos. 
Ypatingai abiejų — senosios 
ir naujosios — valdybų nariai 
šio susirinkimo nepraleiskite.

Valdyba turi ant rankų ke
letą veikalų, bent vieną jų 
galėsime perskaityt ir pasi
rinkt sekamam sezonui.

Jau dabar laikas u žsiregis
truot datą ir salę, kad iš
vengt tokios troškinančios pa
dėties, kokią išgyvenom pra
ėjusio sezono pradžioj ir pa
baigoj.

Buvusis ir naujasis 
pirmininkai—

P. V. ir S. V.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su šiluma, šiltu vandeniu ir 
su dviem langais. Pageidaujama pa
vienio vyro ar moteriškės. 228 So. 
1st St., apartment 18, Brooklyn. 
Arti restauracijų ir geras susisieki
mas su miestu. (122-4)

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen 4-8174




