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Nebesulaikoma pajėga, 
Dąmokratija laimėjo. 
Dar vienas memorandumas. 
John Gates.
Nedarbo rykštė. 
Viskas palaidota.

Rašo A. BIMBA

Su neapsakomu džiaugsmu 
ir didelėmis raidėmis gegu
žės 24 d. menševikų Naujie
nos rašė: “Kiniečiąi privertė 
komunistus trauktis nuo šan
ghajaus.” Bet gegužės 25 d. 
visą pasaulį apskrido žinia, j 
kad komunistai karžygiškai 
įmaršavo į šanghajų ir užėmė 
miestą. Tai dar viena menše
vikų džiaugsmą ir pranašystę 
margis ąnt uodegos nusinešė.

Nebėra pasaulyje tokios jė
gos, kuri sulaikytu Kinijos 
liaudį nuo pilno išsilaisvinimo. 
Tos istorinės tiesos dar vis 
nega|i įsisąmoninti žmonių 
prfežai. 

• *Liaudies Armiją šanghajaus 
žmonės pasitiko gražiai ir iš
kilmingai. Prieš galą Čiango 
budeliai galvas kapojo tiems, 
kurie drįso viešai prasitarti už 
liaudiečius ir komunistus.

Dabar Liaudies Armija sku
binasi į Cantoną. čiango val
džios likučiai, sakoma, jau bė
ga ir iš ten. Saugo savo kai
lį, kaip išmanydami.

Gražiai pasibaigė 
Socialistu Partijos konvencija. 
Jos pirmininku vėl išrinktas 
kairysis Pietro Netmi, kurį 
pernai konvencijoje dešinieji 
buvo išmetę.

Socialistų konvencija pa
reiškė, kad Italijos socialistai 
dirbs išvien su Italijos komu
nistais prieš de Gasperi val
džią, Marshall Planą, šiaurės 
Atlanto Paktą ir visas kitas 
i m p e r i a 1 i z m o u ž m ači as.

• Lietuviški “miništrai” ir 
“viešpačiai” dar kartą buvo 
nuvykę Washingtonan ir kal
bėjosi su Valstybės 
mento sekretoriaus 
ninku. Įteikė'jam 
morandumą, paskui 
deikio gerai pašerti 
dyti.

Pastebėjau, kad 
mučio. Grigaičio ir

apart ši-
V aid ylos, 

misijoje dalyvavo ir 01 is. 
atstovavo smetonininkus.

Bet tas memorandumas 
vertas nė tiek, kiek tas 
pieris, ant kurio jis surašytas. 
Jis tapo amžinai palaidotas 
sekretoriaus pagelbininko 
gurbe.

Nei smetonininkai, nei krik
demai Lietuvos nebevaldys. 
Lietuvą valdo ir valdys Lietu
vos žmonės. Nejaugi to nega
li suprasti mūsų “ministrai” 
ir “MĮešpačiai” ? Laikas liau
tis svietą juokinus su savo 
kvailais memorandumais.

Bet veikiausia jie nesiliaus, 
kol atsiras silpnadvasių, kurie 
dolerius aukos jiems, kad jie 
galėtų važinėti Washingto
nan ir vaišintis. Savo kaštais 
jie nė kojos nekeltų iš Chlca- 
gos.

šiuos krislus rašant jau tre
čia diena komunistų ’ byloje 
parodymus teikia John Gates, 
“Daily Worker” 
redaktorius, vienas 
likos kaltinamųjų, 
dar jaunas, pačiam
gražume, bet jau didelį gerų 
darbų barą yra išvaręs, keletą 
metų dalyvavęs Antrajam 
re ir puikiai atsižymėjęs 
šiuose.

Jis aiškina Amerikos
muųistų poziciją. Jis atmu
ša šnipų ir provokatorių pa
rodymus. Jis sako: Ameri
kos komunistai niekur ir nie
kada nemoko žmonių spėka 
ir prievarta nuversti Ameri
kos valdžią.. Jie tik organi
zuoja ir moko Amerikos žmo
nes, kaip ginti savo interesus, 
kaip eiti prie įsivedimo socia- 
lizmo, nes kapitalizmas

(Tąsa 5-me pusi.)
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LIAUDININKAI ATKERTA
BĖGANČIUS IŠ ŠANGHAI 
TAUTININKŲ BŪRIUS
Kilo Žmonių Bruzdėjimas prieš Tautininkus Kantone, 
Prie Kurio Artėja Kinų Komunistų-Liaudininkų Armija

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija atkirto tū
lus tautininkų kariuomenės 
junginius, bėgančius iš 
Šanghajaus link Woosungo 
tvirtovės. Woosungas stovi 
prie Whangpoo upės žiočių 
į didžiausią Yangtze upę ir 
į jūrą.

Liaudies artilerija pleški
na tautininkus Woosunge, 
pro kurį yra (ar buvo) 
vienintelis ištrūkimas į lai
vus.

Teigiama, kad tautinin
kai sutelkė 40 laivų prie sa
los netoli Woosungo. Tais 
laivais jie norėtų išplukdy
ti pabėgusias iš Šanghajaus 
savo armijos dalis.

Kantone išsivysto žmo
nių bruzdėjimai bei maiš
tai prieš tautininkus. .'Žmo
nės laukia artėjančių liau
dininku - komunistu armi- c. v

| Bus Tiriama Atoipų 
Jėgos Komisija

Washington. — Demok
ratas senatorius Brien Mc
Mahon, pirmininkas bend
rojo senatorių - kongres- 
manu komiteto, pranešė, 
jog bus tyrinėjamas Davi
das Lilienthal’is, valdinės 
Atomų Jėgos Komisijos 
galva. Jis kaltinamas apsi
leidimais. '

Faktais prieš Lilienthalį 
statomi ypač sprogstamo
sios atominės medžiagos 
“dingimai.” Iš vienos ato
minės laboratorijos “dingo” 
uncija tokios medžiagos, 
kuri paskui buvo surasta 
šiukšlėse. Iš kitos labora
torijos buvo neva pavogta 
du gabaliukai sprogstamo
sios atominės uraniumo me
džiagos. Juos “pavogė” pa
ties Senato - kongresmanų 
komiteto paskirtas tyrinė
tojas, ir tik po. 3 mėnesių 
Atominė Komisija sužino
jus, kad tiedu uraniumo ga
baliukai dingę.

Dėl to skandalą kelia y- 
pač republikonai, kurie no
ri pašalint civilinius žmones 
iš Atominės Komisijos, o 
visą atominę valdybą per- 
vest į aukštųjų karininkų 
rankas.

Garvežių Darbininkai 
Reikalauja Atšauki Lokautą

Schenectady, N. Y.— 4,- 
000 American Garvežių 
kompanijos darbi ninku, 
CIO unijistai, atmaršayo 
pas fabriką ir reikalavo, 
kad samdytojai atšauktų 
lokautą prieš juos.

Diena pirmiau darbinip- 
kai masiniame susirinkime 
igalino savo komitetą pas
kelbt streiką, jeigu reikės, 
kuomet išsibaigs dabartinė 
sutartis su kompanija geg. 
31 d.

Kompanija, kerštingai at
siliepdama, tuojau paskelbė 
lokautą, uždarydama vi
siems jiems fabriko duris.

ACHESONAS ATMETA
ATPILDŲ REIKALAVIMĄ
IŠ VOKIETIJOS

Valdžias vėl Mojaši Įkalini 
Bei Deportuot H. Bridgesą, 
Kovingą Laivakrovių Vadą

-------------------------------IK ‘X

Tuojau po Bridges įkal- 
tinitno, John P. Boyd, 
Jungtinių Valstijų genera- 
lio prokuroro Tomo Clarko 
pavaduotojas, įteikė fede- 
ralei grand džiūrei skundą 
su reikalavimu atimti Bri- 
dgesui pilietybę, kad gali
ma būtų jį deportuoti.

Harry Bridges, 49 metų 
amžiaus, yra ateivis iš Aus
tralijos.

1939 - 1941 m. valdžia ve
dė dvi bylas, reikalaudama 
deportuot Bridgesą kaip 
nepilietį komunistą. Aukš
čiausias Jung. Vai. Teismas, 
pagaliaus, nusprendė, jog 
valdžia neįrodė, kad Brid
ges priklausęs Komunistų 
Partijai; todėl negalima jo 
deportuoti.

Naujos bylos prieš jį sie
kia apeiti bei pakeisti Auk
ščiausio Teismo sprendimą.

Jeigu Bridges būtų nu
teistas pagal dabartinius 
kaltinimus, tai neskaitant 
deportavimo, jis galėtų būt 
nubaustas iki 7 metų kalė
ti ir $15,000 pabaudos su
mokėti.
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Višinskis Atmeta Siūlymą Suvienyt Rytinę Vokietiją šu 
Vakarine pagal Anglu-Amerikoną-Francūzy Konstituciją

San Francišco. — Fede- 
ralė grand džiūrė įkaitino 
Harry R. Bridgesą, CIO 
vakarinių Laivakrovių U- 
nijos pirmininką, dėl to, 
kad jis, esą,1 “apįavįngai” 
išgavęs Jungtinių Valstijų 
pilietybę 1945 metais.

Kaltinimas sako, jog 
Bridges tada kreivai prisie
kęs, kad jis nepriklauso Ko
munistų Partijai, bet tuo 
laiku ir per tuziną metų 
pirmiau, girdi, jis buvęs 
Komunistų Partijos narys. 

■ Sykiu su Bridgesu tapo 
įkaitinti du jo liudytojai dėl 
pilietybės gavimo. Jiedu y- 
ra J. R. Robertson, vakari
nių Laivakrovių Unijos vi-

, ir Henry 
Schmidt, vadas dabartinio 
laivakrovių streiko Hawaii i 
salų uostuose.

Kaltinimas teigia,- kad 
Robertsonas ir Schmidtas 
žinoję, jog Bridges pri
klausęs Komunistų Parti
jai nuo 1933 m. iki 1945 m. 
rugsėjo 17 d., kada jam 
buvo duota pilietybė, bet 
prisiekę, kad jis niekuomet 
nebuvęs tos partijos narys.

jos. Kantonas buvo naujoji 
tautininkų “sostinė”. Dau
gelis tautininkų valdovių 
jau pabėgo iš Kantono į 
saugesnes vietas.

Liaudies Armijai užėmus 
Šanghajų, atsidarė krautu
vės ir fabrikai, ir viskas su
tvarkyta. Žmonės ramūs ir 
draugiški liaudininkų ka
riuomenei. Į amerikinių ko
respondentų klausimus jie 
atsako: “Nebijome komu
nistų.”

Bet jie bijojo tautininkų 
kariuomenės, kuri, pirm bė- .... .............. ...
gant iš šanghajaus, viską Į ce-pirmininkas, 
grobė ir plėšČ, ką tik pasie
kė.

Apylinkės gyventojai pa
sipiktinę, kad tautininkai 
susprogdino bei sudegino 
kaimus, esą, “apvalydami 
kelią savo patrankų šovi
niams” prieš komunistus.

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietų atstovas 
keturių didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijoje, 
pakartojo reikalavimą mo
kėti karinius atpildus dir
biniais iš vakarinės Vokie
tijos pramonės Sovietų Są
jungai ir kitiems kraštams, 
skaudžiausiai nuken tėju
siems nuo nacių karo,. Vi
šinskis nurodė, jog tokius 
atpildus užgyrė didžiųjų 
talkininkų konferencija 
Potsdame.

Amerikos valstybės sek
retorius Deanas Achesonas 
vėl atmetė tą reikalavimą. 
Achesonui pritarė užsieni
nis Anglijos ministras Be- 
vinas ir Francijos užsie
nio reikalų ministras Ro
bertas Schumanas.

Sovietai reikalavo 10 bi- 
lionų dolerių atpildų.
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Rusija Išlaisvino 
Cechoslovakiją, Sako 
Prezid. Gottwaldas

Praga. — Komunistas 
Čechoslovakijos preziden
tas Klementas Gottwaldas 
pareiškė, jog Sovietų Rusi
ja, o ne kas kitas, išlais
vino Čechoslovakiją 
nacių 1945 m.

Kalbėdamas čechoslova- 
kų Komunistų Partijos su
važiavime, todėl, prez. 
Gottwaldas įspėjo kitus 
kraštus (Angliją - Ameri
ką) nesikišti į vidujinius 
Čechoslovakijos 
Jis pabrėžė,
patikimasis Čechoslovaki
jos draugas yra Sovietų 
Sąjunga.

Apart 1,000 čechoslovakų 
suvažiavimo delegatų daly
vauja broliški delegatai iš 
12 svetimų kraštu — Pal- 
miro Togliatti iš Italijos,- 
Andre Marty iš Franci jos, 
Harry Politt iš Anglijos ir 
kt. ' • .

Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas »Wm. 
Z. Foster ir sekretorius 
Eugene Dennis atsiuntė su
važiavimui telegramą, ku
rioje sveikina “puikius če
choslovakų darbininkų ir 
jų pirmūnų komunistų lai-

NEAMERIKINIS KONGRESMANŲ KOMITETAS 
KVOČIA ATOMINIUS MOKSLININKUS

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas kvotė du 
atominius mokslininkus — 
Davidą Bohma ir Josephą 
Weinbergą. Tas. raudon- 
baubiškas komitetas įtarė, 
kad profesorius Bohm bene 
būsiąs “mokslininkas X”, 
kuris, dirbdamas atominė
se Californijos Universite
to laboratorijose karo me
tu, gal išdavęs spėjamam 
“Sovietu agentui” tūlus 
atom - bombos sekretus.

Bohm, dabar Princetoon 
Universiteto fizikos profe
sorius, ir Weinberg, Minne- 
sotos Universiteto profe
sorius, buvo kvočiami prie 
uždarų durų, slaptai. Wein
berg sykiu su Bohmu pir
miau dirbo atominėse Ca
lifornijos laboratorijose.

Neamerikinis Kongres- 
manų Komitetas, tarp kit
ko, užklausė ,ar prof. Bohm, 
buvo ar yra Komunistų 
Partijos narys. Bohm atsi
sakė duoti atsakymą, pasi
remdamas konstitucine tei
se — neliudyti pačiam prieši

atsakymas galėtų būti pa
naudotas prieš jį.

Komitetas pastatė tūlą 
newyorkietę “Mrs. Davis” 
kaip liudytoją prieš prof. 
Bohmą. Bet' jinai net nepa
žino Bohmo. -

Iššauta Viktorui 
Reutheriui Akis

Detroit. — Per operaciją 
ligoninėje tano išimta deši
nė Viktoro Reutherio akis. 
Nežinia kas šūviu pro lan
gą nakties laiku nepataiso
mai sužalojo jam tą akį 
paties Viktoro name.

teris Reutheris, CIO Auto. 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, ir kiti dešinieji va
dai mėgina dėl to pašmeižti 
komunistus. Jie pasakojo, 
kad Viktorą galėję šauti 
priešunijinių fabrikantų 
arba “komunistų” ar fašis
tų agentai.

Pernai kažin kas šūviu 
pro langą sužeidė ir Walte- 

mėjimus pereitais metais.” (save; o vienoks ar kitoks'1 rį namie.

Apsigynim^ekretorius 
Bus Kvočiamas dėl 
Lėktuvų Užsakymų'

Washington. — Republi- 
konas kongresmapas James 
Van Zandt’as įnešė reikala
vimą paskirti penkių kong- 
restnanų komisiją, kad iš
tirtu labai didelius B-36 
bombanešių užsakym u s, 
duotus Consolidated Vultee 
lėktuvų kompanijai.

Yra metama nuožiūra 
ant apsigynimo sekreto
riaus'Louiso Johnsono, ku
ris buvo tos kompanijos di
rektorius ir jos advokatas 
Washingtone.

Suprantama, jog kong- 
resmanų komisija tyrinės ir 
kitus valdininkus, turėju
sius jar) turinčius ryšių su 
kompanijomis, kurioms už
sakomi kariniai lėktuvai.

Maskva. — Šiemet bus į- 
vestas privalomas 7 metų 
mokslas-vaikams jau ir vi
sose kaimiškose Sovietų Są
jungos srityse. Tam atida
ryta tūkstančiai naujų 7- 
metinių mokyklų.

Carinėje Rusijoje 75 nuo
šimčiai gyventojų buvo be
raščiai. Dabar Sovietų Są
jungoje jau 'faktinai visi 
raštingi.

John Gates Parodo Suokalbį prieš Komunistų Vadus
New York. — Vienas tei- vokato 

siamųjų komunistų, John klausimus 
Gates, Daily. Workerio re- kaip Komunistų Partija ko- 
daktorius, nurodė, jog Ko
munistų Partijos vadai nie
kuomet nesuokalbiavo ir 
nesuokalbiauja x “jėga ir 
“prievarta” nuversti Ame
rikos valdžią, kaip jie kalti
nami. Priešingai, pūts šis 
teismas yra tik valdžios ir 
slaptosios FBI policijos 
suokalbis prieš komunistų 
vadus.

Atsakinėdarųas į savo ad-

voja ekonominiame ir poli
tiniame frontuose už tuo- 
jautinius darbo žmonių rei
kalus ir dėl galutinojo tiks
lo — socializmo pasiekimo.

Kartu Gates faktais įro
dė, kaip komunistai telkia 
žmones bendron kovon 
prieš fašizmą, už demokra
tijos paplatinimą ir prieš 
imperialistinį karą.

Gates pasmerkė, kaipo

plikus melus, 
FBI šnipų, Louiso F. Bu- 
denzo ir Baimes Hidalgo, 
būk Komunistų Partija sie
kianti jėga nuverst Jungti
niu Valstijų valdžią.

Kiekvienam džiurės na
riui buvo įteikta Komunis
tų Partijos konstitucija, ši 
konstitucija reikalauja pa
šalint iš partijos visus to
kius asmenis ar klikas, ku
rie skelbtų, būk reikią jėga 
nuversti jungtiniu Valstijų 
valdžią ar panaikinti kitas

i *

gas. !
Teisėjas Medina 

perskaityti dviejų strai 
nių, kuriuos Gates parašė 
“Yoūng Communist Re
view” žurnale 1939 m. Tie 
straipsniai būtų patarnavę 
tolesniam nušvietimui tik
rosios komunistų politikos, 
o atrėmimui melų apie iš- 
mislytus neva komunistų 
'suokalbius.

eido

Achesonas su francūzų 
anglų ministrais iš naūjo 
atmetė sekamus sovietinio 
ministro Višinskio pasiūly
mus:

t

Atkurti visų keturių di- . 
džiųjų talkininkų kontrolę 
Vokietijai ir Berlyno mies
tui; sudaryti bendrą Vokie
tijos valstybės tarybą iš 
vakarinės ir rytinės Vokie
tijos atstovų ūkiniams-eko- 
nominiams viso krašto rei
kalams tvarkyti;
Ruhr kraštui Keturių. Di
džiųjų kontrolę — Ameri
kos, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Franci jos.

Šie pasiūlymai yra pa
remti Potsdamo konferen
cijos nutarimais, kuriuos 
užgyrė ir prez. Trumanas, 
pats dalyvaudamas toje 
konferencijoje 1945 m.

Amerikos valstybės sek
retorius Achesonas pareiš
kė, kad tie nutarimai, gir
di, tik “paralyžiuotų” vaka
rinę Vokietiją, užimtą ang-; 
lų, amerikonų ir francūzų.

Jiš tvirtino, kad vakarų 
Vokietija atsigavus, apei
nant Potsdamo nutarimus. 
O dabąr steigiama atskira 
vakarinės Vokietijos vals
tybė.

Achesonas priešinosi Vi
šinskio siūlymui ekonomi
niai - ūkiniai apvienyti va
karinę Vokietiją su Sovie
tų užimtąja rytine šalies 
dalim. Jis įtarė, kad ryti
nės Vokietijos ūkis - pra
monė esą silpni. Kartu A- 
chesonas spėjo, kad Sovie
tai, girdi, “perdaug išnau
doję” rytinės Vokietijos 
pramonę. ’ Todėl, pasak A- 
chesono, vakarinei Vokieti-* 
jai nebūtų naudos vien iš 
ūkinio - prekybinio apsivie- 
nijimo su rytine.

Achesonas, iš savo pusės, 
siūlė, kad rytinė Vokietija 
būtų politiniai suvienyta su 
vakarine pagal Bonn kons
tituciją ir pagal vakarinių 
talkininkų taisykles dėl 
vakarų x Vokietijos valsty
bės.

Tai amerikonų, anglų ir 
francūzų padiktuota kons
titucija atskirai vakarinei 
Vokietijos valstybei.
Višinskis Sako, Tai Vaka
rinių Imperialistų Planas
Sovietų ministras Višins

kis atmetė šį Achesono pa
siūlymą. Jis pareiškė:

— Jeigu rytinė Vokietija 
būtų privienyta vakarinei* 
pagal Bonn konstituciją, 
tai anglai - amerikonai ir 
francūzai taptų visos Vo
kietijos vąldovais. Jie paga
mino tokią konstituciją, 
kad jų kapitalistai - impe
rialistai galėtų lengvai 
viešpatauti vakarinėje Vo
kietijoje.
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šanghai, Kinija. — Užė
mus Šanghajų, kinų Liau
dies Armija užtikrino, jog 
'nekliudys kitataučių nuo
savybės.
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Žemes ūkio mechanizavimas Amerikoje ir Lietuvoje - MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Tarybų Lietuvos priešų 

spauda pilna pasmerkimų 
dėl Lietuvos žemės ūkio ko
lektyvizacijos. Išgalvoja- 
mos visokios nesąmonės, 
tauškiama apie sugrąžini
mą Lietuvon dvarų, kume
tynų, feodalizmo, baudžia
vos ir dar kitų praeities 
baisenybių. Tai visa, žino
ma, nieko bendra neturi su 
tikrove.
f Amerikoje žemės ūkio 
mechanizavimas eina kapi
talistinėse sąlygose. Stam
bieji ūkiai įsigyja moder
niškas žemės apdirbimo 
mašinas ir laikosi. Betgi 
mažieji ūkininkai, kurie, 
viena, finansiškai nepajė
gia brangias mašinas įsigy
ti, antra, moderniška maši
na mažam žemės plote ne
turi darbo ir neapsimoka, 
neturi kitos išeities, kaip 
tik mesti ūkius bei juos 
parduoti ir eiti į miestą 
darbo ieškoti. Kasmet ši
taip tūkstančiai ir tūkstan
čiai smulkių ūkininkų su
bankrutuoja ir plaukia į 
didmiesčius tapti pramonės 
darbininkais. Rezultatas 
toks, kad kasmet Ameriko
je ūkininkų skaičius mažė
ja. Pavyzdžiui, 1930 metais 
farmeriai (ūkininkai) dar 
sudarė 25 nuošimčius visų 
šalies gyventojų, 1940 me
tais 23 nuoš., bet šiandien 
jhu besudaro tik apie 19 
nuoš.

Kam šitie mažieji ūkiai 
atitenka? Daugumoje juos 
superka stambieji ūkinin
kai arba kapitalistinės kor
poracijos, žemės ūkio trus- 
tai. Ypatingai tas tiesa 
medvilnės ir kviečių augi
nimo valstijose. Tuose di
džiuosiuose ūkiuose žemės 
dirbimas yra pilnai mecha
nizuotas. Žemė ir ariama, ir 
akėjama, ir apsėjama mo
derniškomis mašinomis, ku-- 

*po, bet turinipgo įdomaus gyvenimiško ritimo drobę, ku- rias operuoja samdyti dar
noje viskas aiškiai ir suprantamai atsispindi, kodėl jis bininkai. Mašinomis taip 
pasirinko komunisto Jcelią! pat javai nuimami ir išku-

Tiesa, prokuroras nuolat ir nuolat priešinasi advokato ' liami. o_ i__ ________ :___ v . _  i _ _•__ ,__
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Teismas Nesitęsia!
Mūsų nuomone, likos komunistų vadovų gynėjai ge

gužės 20 dieną pateikė teisėjui Medinai užtenkamai me
džiagos, įrodančios, kodėl ši byla iš teismo turėtų būti iš
mesta, kodėl kaltinamieji turėtų būti paleisti, išteisinti.

Deja, teisėjas Medina, praėjusį pirmadienį, pareiškė, 
jog jis kaltinamųjų advokatų siūlymų nepriims, bet tęs 
teismą toliau, tęs jį “prie logiškos išvados,” prie užbai
gos.

Na, ir teįspias tebesitęsia. Valdžios pristatyti liudinin
kai, kurių dauguma buvo šnipai, net provokatoriai, — 
•raginę žmones, savo gimines stoti į Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partiją, o paskui juos išdavinėję FBI, — bai
gė savo “liudijimus.” Taip sakant, teismas pasiekė vidur
kelį, kuriame praktiškiausia buvo visą dalyką iš teismo 
išmesti.

Dabar prasidėjo kaltinamųjų liudijimai. Mes nežinome 
kaltinamųjų advokatų strategijos, nežinome, pavyzdžiui, 
ar visus kaltinamuosius - teisiamuosius jie statys liudi
ninko kėdėn, ar tik tūlus. Mums, tačiau, rodosi, kad po 
kaltinamųjų liudijimų bus šaukiami ir sodinami liudinin
ko kėdėn kiti žmonės, kiti liudininkai, toliau stovį nuo 
Komunistij Partijos, ęymūs Amerikos visuomenininkai 
ir kitoki veikėjai, kurie, aišku, daugiau išmano apie 
marksizmą - leninizmą negu eiliniai šnipeliai - provoka
toriai.

Praėjo keturi mėnesiai. Per juos byla vos pasiekė da
bartinio laipsnio.
' Kiek ims laiko, kol ši byla pasieks savo galą?

Nieks negali pasakyti.
Pirmuoju liudininku gynėjai stato John Gates, Daily 

Workerio redaktorių. Tai jaunas, 35 metų amžiaus, kuk- 
luaXyras, tarnavęs Jungt. Valstijų kariuomenėje para
šiutininkas, saržentas, apdovanotas už narsą medaliu. 
Tai smulkių biznierių sūnus, — biznierių, turėjusių ma
žą krautuvėlę, bet hooveriniais laikais, krizės metu, su
bankrutavusių. Tai buvęs New Yorko City College stu
dentas, nebaigęs tos kolegijos dėl trūkumų, dėl vargo, 
dėl skurdo. Tai Lenkijos emigrantų sūnus. Tai buvęs 
komjaunuolis, vėliau komunistu partijos narys, o dabar 
vienas jos vadų. ’"*
• Na, ir šis žmogus pradeda plėsti, vystyti iš savo trum-
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“Naujienų” redaktorius, 
perskaitęs pranešimą, kad 
Eisleris slapta, ant Lenki
jos laivo, išplaukė iš Jung
tinių Valstijų ir kad Angli
jos valdžia, įsakymu Jung. 
Valstijų, suareštavo Eisle- 
rį, kuomet Lenkijos laivas 
sustojo Anglijos prieplau
koj, parašė ve ką:

“Toks didelis vyras —pa
saulio revoliucijos vadas, 
davinėjęs Amerikos komu- 

: nistams įsakymus — bėgo 
kaip žiurkė, pasislėpęs lai
ve!”

Žinote, mūsų laikų revo
liucionieriai taip nesielgė. 
Jie visur rodė savo karžy- 
giškumą. Paimkime kad ir 
tų pačių “Naujienų” redak
torių. Jis ir iš liemens jr iš 
stuomens nykštukas, bet jo 
drąsa, jo ūpas padarė jį 
karžygiu. Kaip mažas šu
nytis Moska puolė slonių, 
taip jis caro valdžią. Teisy
bė, caro Nikolajaus imperi
joj jam pasidarė ankšta, 
todėl jis nusprendė nešti 
savo kudašių į užsienį. Bet 
negalite sau įsivaizduoti, 
kaip jis, mažiukas vyrukas, 
didvyriškai bėgo ir taip pat 
didvyriškai atsidūrė Ame1 
riko j! Apie tai tik Brookly- 
no Grandstrytis žino.

Tąigi, jis, labai supykęs 
ne tik ant caristinės val
džios, bet ir ant paties ca
ro, nusprendė bėgti į užsie
nį/ bet tik ne slaptai, o de- 
montratyviai. Juk slaptai, 
ir dar riščia ar -šuoliais, bi- 
le žioplys gali pabėgti. Jis 
pirmiausiai parašo praneši
mą savo tiesioginiai načal- 
ninkui uriadninkui, kad dėl 
caro šunų persekiojimo' ne
randą sau ramios vietelės 
caro imperijoj, todėl pro
testuodamas apleidžia im
periją ir važiuoja užsienin. 
Pranešimą užbaigia, kaip 
ir pridera, revoliuciniais 

, šūkiais:
Šalin carą! Visų šalių 

darbininkai, vienykitės!
'Atsiminkite, kad tas įvy

ko labai senai, virš ketu- 
riosdešimts metų atgal!

kvailiais netgi I Uriadnikas, gavęs tokį

Mašinomis taip 
pat javai nuimami ir išku-

Sacher’io statomiems Mr. Gates’ui klausimams; tiesa ir 
tai, kad teisėjas nuolat ir nuolat prokurorą palaiko. Ta
čiau, nepaisant visokių skerspainių, liudininkui visvien 
pavyksta parodyti kas yra jis, kas yra komunistinė par
tija, kokia jos misija. '

Stebint ir klausant šį liudininką, tuojau žiūrovui daro
si aišku, jog čia' teisiamas ne Gates, bet darbininkų ju
dėjimas, marksizmas, mokslas, kuris buvo laisvas Ame
rikoje per šimtą metų, bet kurį šiuo metu Wall Strytas 
'pasiryžo supančioti, padaryti nelegaliu!

Per dvi klausinėjimų dienas liudininkas ir jo advoka
tas aiškiai parodė, jog nei Komunistų Partija, nei jos va- 

' ęĮai per pastaruosius 20 metų niekur nei žodžiu nei raš
tu nėra agitavę už nuvertimą Amerikos valdžios jėga!
• Prie to viso Wm. Z. Foster, gulėdamas pavojingos li
gos patale, parašė didžiulės svarbos raštą — apie 27,000 
žodžių raštą, — rodantį, dėstantį komunistų poziciją vi
sais teisme liečiamais klausimais.

Šis dokumentas buvo išleistas specialiu leidiniu išvien 
su Daily Workeriu gegužės 23 d., jis bus pakartotas su 
sekmadienine “The Worker” laida, gegužės 29 d. Tai ki
tas įdėlis į prablaivįnimą mūsų padangės, apniauktos 
tirštos anti-komunįstinės, raudonbaųbistinės miglos.

Akiregyje visų tų faktų, kuriuos teisėjas Medina, be 
abejojimo, mato ir girdi, mūsų nuomone, jis turėtų likvi
duoti šią bylą, išmesti ją iš teismo ir viską gražiai baigti!

Panašiai mechanizuotuo
se ūkiuose auginami gyvu
liai. Net ir karvės melžia
mos mašinomis. Tokių ūkių 
pelnas, žinoma eina į priva- 
tiškų kapitalistų bei kapi
talistinių korporacijų savi
ninkų kišenes.

Ar dėlei to nukenčia že
mės ūkio produkcija? Ne, 
nenukenčia. Toji produkci
ja darosi dar išnašesnė. 
Vienas samdytas darbinin
kas pagalba mašinų atlieka 
darbą daugiau kaip' šimto 
ūkininkų su primityviškais 
įrankiais. Farmerio ir ark
lio jėgą žemės ūkyje pava
duoja traktorius ir gazoli
nas.

Ar apsimoka šiam proce- 
sųi> tai yra, žemės ūkio me
chanizavimui priešintis?

Šanghajus Išlaisvintas
Patsai didžiausias Azijos mįestąs, savo didumu ket

virtas pasaulinis miestas^ garsusis Šanghajus, jau liau
die išlaisvinimo armijos žinioje!
’ Šanghajus Kinijai yra tas, kas Jungtinėms Valstijoms 
—r New Yorkas. Tai didmiestis sų didžiule pramone ir 
labai bizniavas, komercinis,—tai Kinijos durys į pasaulį.

Per keletą pastarųjų savaičių Šanghajų čiang kai-še- 
kjnįnkai žiauriai plėšė, degino, o jo geriausius sūnus ir 
dukras žudė arba kankino.

Tai darydami, Čiang Kai-šeko budeliai skelbė, būk jie 
miestą giną ir ginsią “ligi paskutinio kraujo lašo.”

Bet tai buvo melas ir pasaulis žinojo, jog tai melas. 
Net ir komercinės spaudos atstovai Šanghajų j e nuolat 
pabrėždavo tą faktą, jog Šanghajaus nacionalistai čiang 
kai-šekininkai negins, jog jie ruošiasi bėgti, bet pirmiau 
negu išbėgs, ryžtasi gerai prisiplėšti visokių gėrybių.

Visa tai gukėlė prieš čiang kai-šekininkus ne tik dar
bininkus, bet net ir verslininkus ir, žinomą, inteligentiją.

Na, kaip ten bebuvę, Šanghajus išlaisvintas, nors jis 
sukruvintas. Komunistų vadovaujama, Kinijos liaudis ir 
$anghajaus darbo žmonės miesto žaizdas apgydys ir tuo
jau atsteigs normalų žmonių gyvenimą.

būtų protinga kovoti prieš 
mašinerijos ir gazolino įve
dimą į žemės apdirbimą, į 
javų ir gyvulių auginimą?

Neapsimoka. Būtų di
džiausia beprotystė reika
lauti, kad traktoriai ir ga
zolinas būtų vejami laukan 
jš farmų, o grąžinamas ark
lys su plūgu bei arklu. Tai 
būtų tokia beprotystė, kaip 
reikalavimas, kad būtų su
naikintos moderniškos au- 
dinyčios ir grįžtama , prie! 
kalvarato. Niekas tokio rei-l 
kalavimo nestato. Niekas 

-tokiu kvailiu šiandien nepa
sirodo.

Tokiais

Dabar viso-pasaulio akys kryps į Kinijos pietus, linkui 
Kantono, kito didelio ir svarbaus miesto, kurin nelabai 
seniai čiang kai-šekininkų valdžia pabėgo. t

Netenka abejoti, kad ir Kantonas susilauks skaistesnės 
ateities, — jis bus išlaisvintas iš budelįų glėbio, Laip bu
vo išlaisvintas Šanghajus!

nebenori pasirodyti nei 
Grigaitis su šimučiu, bei 
Tysliava su Strazdu, kurie 
taip įžūliai smerkia ir plū
sta'Tarybų Lietuvoje žemės 
ūkio kolektyvizaciją, kuri 
neišvengiama ir būtina že
mės ūkio mechanizavimui 
socialistinėse sąlygose. Man 
atrodo, kad jie visiškai ne
sipriešintų Lietuvoje žemės 
ūkio mechanizavimui, jeigu 
jis būtų vykdomas kapitali
stinėse sąlygose, panašiai, 
kaip Amerikoje, Tai yra, 
jie nieko nesakytu, jeigu 
Lietuvoje ūkininkai tūks
tančiais bankrutuotų ir 
bėgtų nuo ūkių, o jų ūkiai 
patektų kapitalisti n ė m s 
korporacijoms arba stam
biems privatiškiems kapita
listams (dvarininkams). Juk 
kaip tik toks procesus ėjo 
smetoninės diktatūros lai
kais ir šitie redaktoriai dė
lei to'nesisielojo. Tik dabar, 
kai žemės ūkio perorgani
zavimas eina socialistiniu 
keliu, kai iš jo negali pasi
naudoti saujelė išnaudoto
jų, jie išranda dvarų, ku
metynų ir baudžiavos su
grąžinimą.

Žemės ūkio mechanizavi

Jis Ne Žiurke
FELJETONĖLIS.

mas yra neatidėliojamas, 
gyvybinis Lietuvos reika
las. 0 mechanizavimas ne
galimas ant smulkių žemės 
sklypelių. Moderniška že
mės ūkio mašina reikąlau-1 
ja milžiniškų plotų. Kas to 
nesupranta, tas nieko nesu
pranta. Kas mato Lietuvai 
pražūtį pavadavime arklo 
ir arklio traktoriumi ir ga
zolinu, tas nieko nenusima
no apie lietuvių tautos rei
kalus. Kas reikalauja, kad 
Lietuva pasiliktų mažų ū- 
kelių, mažų sklypelių, ark
lo ir arklio šalimi, tas vė
lina Lietuvai vargo ir atsi
likimo. Jie veidmainiauja, 
kai jie sako, kad jiems gai
la Lietuvos valstiečių, arba 
kad tie valstiečiai yra 
skriaudžiami, kai jie sava
noriškai sujungia savo ma
žus sklypus į milžiniškus 
plotus ir tuos plotus aria, 
akėja, sėja moderniškomis 
žemės ūkio mašinomis. Jie 
yra Lietuvos valstiečių 
priešai. Jie yra Lietuvos 
priešai, nes jie reikalauja, 
kad Lietuva amžinai pasi
liktų atsilikusia šalimi, pa
smerkta vargui ir nekultū- 
riškumui. Salietis 

baisų pranešimą, vos neap
alpo, nuo išgąsčio kinkos 
pradėjo drebėti ir viduriai 
sugedo... Atsipeikėjęs nuo 
didelio išgąsčio ir susitvar
kęs su viduriavimu, nuva
žiavo pas pristavą.

Pristavaą, perskaitęs tą 
pranešimą, irgi priepuolį 
gavo, ir jam kinkos drebė
jo ne mažiau, kaip uriadni- 
kui. Bet gaišuoti negalėjo, 
tuojaus abudu nuvažiavo 
pas isprauniką ir pakišo tą 
pranešimą jam. Tuomet vi
si trys — uriadnikas, pris- 
tavas ir ispraunikas, —pra
dėjo tartis, ką daryti su to
kiu drąsuoliu. Apsvarstę 
visapusiai šį dalyką nutarė 
pasiųsti gubernatoriui,. nes 
tik jis gali išduoti užsieni
nį pasportą.

Gubernatorius, gavęs pra
nešimą, prie kurio buvo dar 
ir prierašas paties isprau- 
niko — “Svarbus ir sku
bus,” — ilgai galvojo, ką 
daryti. Buvo manęs išduoti 
užsieninį pasportą ir tuomi 
atsikratyti visos bėdos. Bet 
paskui susigriebė, kad čia 
gali išeiti nesmagumų. Mat, 
užsienio pasportas negaran
tuoja ypatoš’ neliečiamybės. 
Juk bįle koks “gorodavas” 
gali pačiupti už sketeros ir 
nuvilkti šaltojon. Tuomet 
aiškinkis prieš ministeriją. 
Kad išvengus bereikalingų 
nesmagumų, gubernatorius 
siunčia tą pranešimą vidaus 
reikalų ministerijai.

Vidaus reikalų ministras, 
gavęs tokį pranešimą ir pa
matęs šūkius — “Šalin ca
rą” ir “Visų šalių darbinin
kai, vienykitės” irgi negalėr 
jo nenusigąsti. Juk jeigu 
mūsų karžygis nuverčia nuo 
sosto carą, tai jau ir vidaus 
reikalų ministras netenka 
šiltos vietelės. Todėl tuojaus 
Įsako išduoti diplomatinį 
pasportą ir dar prideda spe-’ 
cialę pastabą: • “Pilniausia 
asmens neliečiamybė.” Dip
lomatinis pasportas, per tą 
patį uriadniką, kuriam bu
vo paduotas minėtas prane
šimas, tapo įteiktas mūsų 
karžygiui.

“Naujienų” redaktorius, 
gavęs tokį pasportą, kaip 
matote, negalėjo tapti, ko- 
kia nors apsipešusią žiurke- 
le arba pelele, kad slaptai

unijos prezidentas. Jis yra 
demokratiškai išrinktas. 
Jis atstovauja tos unijos 
nuomonę virš minėtais 
klausimais. CIO taryba ne
turi teisės unijoms diktuoti 
politiniais klausimais. Ne
turi teisės įsakyti, kas ją 
turi atstovauti CIO tarybo- 
J'e-
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Ką nutarė CIO Pildomoji 
Taryba? ,

Šiomis dienomis CIO Pil
domoji Taryba laikė susi
rinkimą ir apsvarstė visą 
eilę klausimų. “The CIO 
News” pateikia sutrauką 
Tarybos nutarimų.’ Svar
biausi esą sekami:

1. Įsakė rezignuoti vi
siems Tarybos nariams, ku
rie nesutinka su Tarybos 
politine linija. Įsakė uni
joms, kurių atstovai Pild. 
Taryboje priešingi tai poli
tikai, tuojau išrinkti kitus 
atstovus, vietoje rezignavu
siu.

2. Aštriai pasmerkė Mine, 
Mill and Smelter Workers 
unijos kairiąją vadovybę, 
kam ji užsipuolanti ant 
United Steelworkers unijos 
ir jos prezidento Philip 
Murray.

3. Įsakė Farm Equipment 
Workers unijai tuojau per
eiti į United Auto Workers 
uniją-

4. Nutarė CIO ištraukti 
iš Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos.

5. Užgyrė Šiaurės Atlaiy 
to Paktą.

G. Užgyrė Thomas - Le
sinski bilių, kuris yra įneš
tas Kongresan dėl sąlygi
nio atšaukimo Taft-Hart- 
ley įstatymo.

7. Visoms CIO unijoms 
įsakyta 'rūpintis nedarbo 
klausimu.

8. ■ Užgirta bei pakartota 
CIO 1948 metų ekonominė 
programa.

9. Nutarta raginti Kon
gresą suteikti Alaska! ir 
Hawaii'valstijos teises.

Unijos vada^ neteko akies
CIO Taryboje Philip 

Murray b&pdė paneigti, 
kad jo vadovaujamos Uni
ted Steel workers unijos ly
deriai bjauriai sumušė CIO 
Mine, Mill and Smelter uni
jos sekretorių - iždininką 
Maurice Travis. Bet tas 
žmogus nuo to sumušimo ir 
dabar tebeguli ligoninėje. 
Tik šiomis dienomis, jam 
tapo išimta dešinioji akis. 
Ji buvo taip sužeista, jog 
gydytojai nebegalėjo išgel
bėti.

Kova tarpe unijų
CIO paskelbė,. kad Com

munications Workers of 
America nutarė prisidėti 
prie CIO. Sako, kad ši uni
ja atstovauja 200,000 tele
fonų operatorių. Už prisi
dėjimą prie CIO balsavę du 
trečdaliai darbininkų,

Bet su pareiškimu, išsto
ja International Brother
hood of Electrical Workers, 
Ji sako, kad anos unijos ir 
CIO vadai meluoja. Ji sa
ko, kad telefonų operato
riai tikro • balsavimo, kur 
prisidėti, neturėjo. Šį Unija 
tvirtina, kad dauguma dar
bininku nenori dėtis prie 
CIO.

Kova tarpe unijų yra 
žiauriausias dalykas. Ta 
kova padalina darbininkus 
ir susilpnina visas unijas.

Unijų spauda nepasako 
tiesos

Paimkime gana gerai ve
damą, geležinkeliečių unijų 
organą “Labor.” Ir jame 
visos tiesos neužtiksi. Kas 
liečia tas konservatyviškas 
unijas, “Labor” visos tiesos 
neparašo.

Dabar eina Washingtone 
kongresinis . apklausinėji
mas. Jį veda atstovų buto 
komisija, kuriai vadovauja 
kongresmanas iš New Yor
ko Adam Clayton Powell. 
Tai gana pažangus žmogus. 
Apklausinėjimas eina dėlei 
to, ar reikia . federalinio 
įstatymo, kuris uždraustų 
darbuose diskriminaciją, ar 
tai dėl rasinės, religinės ir 
kitokios kokios priežasties. 
Yra įneštas projektas (bi- 
lius), dėl įstatymo “Fair 
Employment Practices.”

Laike apklausinėjimo bu
vo įrodyta, kad prieš neg
rus viešpatauja žiauri dis
kriminacija geležinkeliečių 
unijose. Betgi tų faktų 
“Labor” nepaduoda. Prie
šingai, laikraštis sušilęs tei
sina geležinkeliečių brolijų 
vadų nusistatymą, bando 
užginčyti buvimą diskrimi
nacijos.

Kovoja prieš demokratijos 
paneigimą

Aštrų pareiškimą padarė 
CIO International Fur and 
Leather Workers unijos 
pildomoji taryba. Ji pa
smerkia CIO ‘tarybos dau
gumos priimtą rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad 
pasitrauktų iš tarybos tie 
nariai, kurie nesutinka su 
Philip Murray dėl Marshall 
Plano, Trumano Doktrinos 
ir Šiaurės Atlanto Pakto. O 
tokių narių CIO taryboje 
yra net vienuolika. Jeigu jų 
vieton nebus išrinkti ir at
siųsti kiti unijų atstovai, 
tai grumojama išmetimu iš 1 
CIO toms unijoms.

1 Kįiliasiuvių unijos tary
ba sako, kad tokia padėtis 
nepakenčiama. Jos atstovu 
CIO taryboje yra Ben Gold, 

įlįsti į kokį nors laivą, pa
sislėpti kur nors urvelyje, 
o užsienyje iš ten išlįsti ir- 
svietui pasirodyti.- Jis sėdo 
karieton, nes tais laikais 
dar automobilių veik nebu
vo, kurią pora širmių tem
pė, t o vietinė policija lydėjo 
iki pat rubežiaus, kad. kely
je, caro žemėje jam jokių 
kliūčių neatsitiktų.

Pasiekus rubežių, polici-
Int. Labor Organization di
rektorius David A. Morse ta-
riasi su Maurice J. Tobin, 
Washingtone, pirm grįžimo j 

Geneva, Šveicarijoj, Į ILO 
metini susirinkimą.

ja atsisveikino, palinkėda
ma laimingos kloties ir 
daug lengviau atsiduso iš
leidus 
nin.

Net
kė!

tokį drąsuoolį užsie-

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy
moj imui? i

ir dabar jis ne žiur-

Švenčioniskis.
2 pu&l.-r-Ląjsvė (Liberty, Lith. Daily) — PenKį., Geg. 27, 1949



ELIZABETH, N. J.
Apie Singerio Streiko Eigą

• Tai jau baigiasi trečia sa
vaitė, kaip Singerio siuvamų 
mašinų įmonės darbininkai 
streikuoja.

Streikuoja todėl, kad Sin
gerio kompanija ligi šiol vi
sai nenorėjo derętis su United 
Electrical, CIO, lokalu 401 
dėlei sudarymo naujo 1949 
metų kontrakto.

Unija, kaip žinoma, reika
lauja 35 valandų darbo sa
vaitės, panaikinti taip vadi
namą “standard” skubinimo 
sistemą, dėl kurios Singerio 
darbininkai ypač pasipiktinę. 
Tai tikras unijos “issue.” Pa
kelti daugiau algos.

Pirm paskelbimo streiko 
Singerio kompanija visai ne
turėjo intencijos vesti bent 
kokias derybas su unija, no
rėdama, kaip streikierių bu- 
letinas rašo, “to teach the 
people a lesson.’’ Reiškia, 
žmones pamokyti.

Bet Singerio kovingi uni- 
jistai ir tvirta kovinga vado
vybė nenusigando. Iš pat pra
džios streiko smarkiai discipli
nuotai pradėjo pikietuoti iš 
visų gaivių Singerio fabriką. 
Gatvės^ iš visų pusių apie Sin
gerio dirbtuvę uždarytos su 
barjerais. Uždaryta “tight.” 
Pikietuojama visos Singerio 
siuvamų mašinų krautuvės — 
“warehouses.”

Kaip kokis rytas matosi po 
porą tūkstančių piketuojan
čių. Vidutiniai pikietas susi
deda iš 500 žmonių.

Nedėliomis pikietuoja dirb
tuvės vartus streikierių žmo
nos su vaikais. Jų tarpe daug 
lietuvių. Mat, didžiuma Eliz
abeth© lietuvių dirba Singerio 
įmonėj. Didis nuošimtis iš jų 
skaito Laisvę. Tą patvirtino 
tilpęs vietiniam dienraštyj 
paveikslas, kurtame rodo 
Elizabetho laiškanešius, išne
šiojančius čekius Singerio 
streikieriams. Tarpe čekių 
matosi dideli pundeliai Lais
vės. Beje, čekių pasiuntimas 

• streikieriams kainavo Singerio 
ponams $2,310.

Vyriausiu kapitonu visų pi
ketų yra čia gimęs lietuvis 
Silvestras Bražinskis. šian
dien, rašant šiuos žodžius, 
kompanija tapo priversta de
rėtis su United Electrical, 
CIO, lokalu 401. Konsiliato- 
riais yra nuo federalės val
džios Justin Mc Aghon, vieti
nis majoras James T. Kirk ir 
Allen Weisenfeld nuo N. J. 
valstijos. Nuo unijos lokalo 
401 prezidentas Robert Bren
nan, Luis Schumann, Walter 
Barry ir unijos advokatas Da- 

’ vid Stridner.
Singerio darbininkų strei

ką remia visi maži biznieriai, 
Įvairūs profesionalai, dakta
rai, dentistai. Didieji storai 
atsisako parduoti ant kredito 
streikieriams. Pavyzdžiui, R. 
L Goerke departmentinis Sto
ras. Iš organizacijų kovin- 
giausiai remia vietinė Progre
syvių Partija, laikanti savo 
buveinę ant Third St. Vieti
nė Lietuvių Laisvės salė su
teikia savo namą už dyką 
streikieriams. Winfield mies
telio arba kaimo majoras pats

randasi piketuojančių eilėse, 
labai energingai dirbdamas 
labui streikierių ir pilnos per
galės. Lindeno majoras pa
skelbė Singerio streikierių 
naudai rinkliavą “Tag Week” 
nuo gegužės 21 ligi 28.

čia išeina gana stambus re- 
publikonų laikraštis ^“Eliza
beth Daily Journal,” £ai per 
tą bosų laikraštį pradėjo ra
šinėti anonymiškus laiškus 
(žinoma, unijos griovikai), 
pasirašant “Mother,” verkš
lendami, kaip jų vyrams yra 
laužoma asmeninė laisvė 
(suprask, būti ar tapti streik
laužiu), net turėdami arogan
tiškumą patariant kvitinti 
7,000 darbininkams iš Singe
rio kompanijos, kad keli de- 
moralizatoriai galėtų dirbti. 
Kad jos, girdi, nenorinčios 
gyventi iš almužnos.

į tuos laiškus gana gerai 
atsakė streikierio žmona Mrs. 
R. Blumenthal ir E. Frank 
ir kiti pasirašydami savo pa
vardes. j

Mrs. Blumenthai pareiškė, 
kad dėl paskubos darbo įjos 
vyras neteko vieno piršto.

M. Villa; parašė, kad jis 
per dieną dar- pirma įvedi
mo “standard” paskubos sis
temos padarydavo 24,000 
adatų, o dabar jam pridėta 
padaryti dar keletas tūkstan
čių. Visgi benorima grįžti 
prie senų laikų, kur buvo 50 
ar 69 valandos darbo savaitė.

Kitas peckelis, pasirašęs 
“A Longer Peace,” apkaltino- 
unijos vadovybę, kad slepia
ma nuo streikierių Singerio 
kompanijos pasiūlymas pakel
ti alg'as 8 c. į valandą ir kad 
unijos vadovybė slepia finan
sinės išlaidas.

Kitą dieną tas “pisorius” 
prispirtas prie sienos turėjo 
atšaukti tą visą melą. Jis pri
sipažino, kad unijos vadovybė 
neturėjo jokių pasiūlymų apie 
algų pakėlimą iš kompanijos 
pusės. Jis viską tą rašė 
remdamasis ant skleidžiamų 
paskalų. Tas “Retraction” 
buvo skaudus antausis kompa
nijos šuneliams .

“Elizaljethietis.”

z Rengia Dienraščio Laisves
Jubiliejaus Minėjimui Komitetas

ĮVYKS

Sekmadieni, Gegužės 29 May, 1949

Cleveland, Ohio
Iš Streiko Lauko

Nepaprastai daug visur yra 
diskusuojama ir peikiama 
Fawick kompanijos niekšiškas 
atsinešimas prieš organizuotus 
darbininkus ir jų unijas; taip
gi apskrities teisėjo J. C. Con
nell, kuris ne tik biauriai pa
sielgė su streikieriais ir jų 
simpatikais, bet Connell spren
dimai itin yra griežti.

Tenka pažymėti, kad Con
nell gavo pilną užtarimą Ohio 
vyriausio teisėjo Carl V. Wey- 
gandt. Connell yra Clevelan- 
do švento Vardo Draugijos 
prezidentas. Daug unijos na
rių yra katalikai ir vargiai jie 
užtars tokius teismo sprendi
mus jų vado prieš savo drau
gus darbininkus, unijų narius. 
Vietinių laikraščių atsinešimas 
prieš fawick arba šiaip orga
nizuotus darbininkus itin be
gėdiškas. Gėda taip tavo 
skaitytojus niekinti.

Auto Mechanikų Streikas

Pereitą savaitę 2,000 auto 
mechanikų išėjo į streiką rei
kalaudami aukštesnių mokes
čių. Unija sako, kad savi
ninkai gali mokėti aukštesnes 
algas, nes garadžių biznis ei
na pilnu greitumu. Bet vis 
to negana; darbo daugiau, o 
mokestis mažėja, todėl ir pra
šo 5% pakėlimo. Fordo agen
tūros ‘darbininkai reikalauja 
15% daugiau. šis streikas 
uždarė virš ketvirtą dalį 203 
agentūrų apskrityje. Dalis tų 
garadžių nepriklauso prie šios 
unijos.

Darbdaviai sako, kad mo
ka darbininkams labai aukš
tas algas ir todėl jie stoja 
prieš unijos reikalavimus, nes 
tas nepaprastai pakeltų patar
navimų mokesčius kostumie- 
riams, kurie sako, kad ir da 
bar jau yra peraukštos.

Kadangi speed-up sistema 
įvesta visoj auto industrijoj, 
tai įi yra įvesta ir WhPe Mo
tor Co., kur produkcija yra

PHILADELPHIA, PA.

ŠV MARIJOS NEPRIGULMINGOS PARAPIJOS

IŠVAŽIAVIMAS
ĮVYKS sekmadienį

Geg.-May 30, Decoration Day 
Ant Šv. Marijos Kapinių 

BUCKS COUNTY w

Prašome visus draugus dalyvauti šiame išvažiavime. Ku
rie norite kartu su mumis važiuoti ir parvažiuoti, turite 
greit užsiregistruoti, šaukite FU. 9-8295 vakare. Važiuoti 
ateikite 9 vai. ryte, 331 Reed St.

KOMITETAS.

tokia pat, nežiūrint, kad apie 
pusė darbininkų atleista paly
ginus su pereitu (1948) pa
vasariu. Negana to, kompa
nijos yra pasiryžusios atimti 
daugelį privilegijų, kurias 
darbininkai buvo išsikovoję 
karo metu.

Triplex Screw Co., 5317 
Grant Ave., S. E., greitai su
sitarė su savo darbininkais, 
apie 350 narių lokalo 1853 
CIO-USA. Gerai kompanijai, 
kad darbininkai sutiko su 5 
centų valandai pakėlimu ir 
trim apmokamom šventėm.

John Hancock Mutual Life 
Insurance Co. agentai išbalsa- 

,vo eiti po CIO United Office 
& Professional Workers uni
ja. šis kontraktas apima virš 
5,800 agentų, 83 Clevelande. 
CIO išlošė, kuomet darbinin
kai išsireiškė prięš AFL uniją 
ir reikalavo balsavimų.

LDS Kliubas
Mūsų kliubas jau baigia sa

vo augimo sopulius ir neužilgo 
bus geresniam stovyje, negu 
dabar yra. Finansiniai stovi 
nekaip, nes atremontavimas 
labai daug atsiėjo, tuo pačiu 
laiku ekonominiai nėra ge
riausi laikai. Taipgi nauja 
vieta, prie kurios daugelis na
rių dar nepriprato.—

Vidus kliubo gražiai pri
ruoštas, labai linksma vieta.. 
Dabar įsigijo television setą, 
kuris patenkins ypač jaunes
nius kliubo narius. Senesni 
gali klausytis 1 savo mylimų 
polkų ant “jute-box,” ir “good 
time can be had by all, young 
or old, at the club.”

Tie draugai, kurie dar nėra 
atsilankę, ateikite ant sekan
čio penktadienio “fish fry.” 
Mūsų moterėlės duoda “fish 
fry” penktadienio vakarais; 
šeštadieniais sutaiso skanų 
užkandį. Girdėjau, kad at
eity sutaisys pietus sekmadie
niais, kas ištikrųjų paskatintų 
daugelį mūsų narių atsilanky
ti tankiau ir linksmai praleis
ti pietus su savo šeimyna. O 
čia kainos yra ne dėl pelno, 
tik patenkinimo savo kostu- 
merių.

Kliubo valdyba yra dėkinga 
pasišventusioms moterėlėms, 
kurios taip sunkiai dirba, kad 
kliubas eitų geriau. Aš ma
nau, kad tai yra didelis pa-, 
vyzdis ir mums, draugams, 
stoti darban su visu ūpu.

Draugas.

GINČAS DĖL SOVIETI
NIŲ IR VAKARINIŲ 

MARKIŲ
Paryžius. — Sovietų už

sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis siūlė pri
pažint lygių vertę sovieti
nėms markėms, kaip ir 
amerikonų - anglų - fran- 
cūzų markėm. Pranešamų, 
kad Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniniai mi
nistrai atmetė Višinskio 
pasiūlymą. •

i

BIRUTA SENKUS
Soprano iš Minersville, Pa., kuri 
dabar New Yorke lanko konserva
toriją ir yra puikiai išsilavinusi 
dainininkė.

ST. KUZMICKAS
baritonas iš Shenandoah, Pa., 
dalyvaus programoje. Puikus 
dainininkas ir geras Laisvės 
patriotas.

S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja Šioje programoje.

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. ŠALINAITĖ-SUKASKIENĖ

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet Šokiai nuo 6:30 vai. vakare
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko duos įdomią operetišką programą. 
Bus soty, duetų ir visas choras.

TRYS ASMENYS, KURIE SUSIRŪPINĘ PROGRAMA
George Kazakevičius rūpestingai mokina Aido Chorą šio koncerto programai. Walter Žukas pa

reiškė, jog jis paruoš Sietyno Chorą''su operetišku aktu, kuris bus nepaprastai įspūdingas. Bronė 
Sukaskienė (Šalinaitė) akompanuos solistams. — Būtinai pamatykite ir išgirskite šį nepaprastai 
gražų koncertą.

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

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

Frank Balevičius
duos piano solų

AIDO CHORAS
vad. Geo. Kazakevičius

r t

Geo. Kazakevičiaus
Orkestras gros šokiams

Šis koncertas yra rengiamas sukėlimui fon
do išleisti dienraščio Laisvės jubiliejinės laidos. $ 
Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 30-ties metų 
jubiliejų.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio 
Centro restauracija bus atdara per visą dieną. 
Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die
nos šventė. Tai bus proga iš toliau atvyku
sioms pasilsėti.

i

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Geg. 27, 1949
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M< WTREAL, CANADA

Vokiečiai stačiai lyg sekė mus: vos tik- 
mes užėmėm gynimosi poziciją ir apsi
kasėme, tuoj prasidėjo paruošiamasis ar
tilerijos šaudymas. 'Turiu prisipažinti, 
kad šio artilerijos puolimo, pirmojo ma
no gyvenime, aš neišlaikiau. Priešui ati
dengus stiprią ugnį, aš atbulas išlindau 
iš individualinio apkasėlio ir, nežinia ko
kiu būdu, atsidūriau kažkur vidury lau
ko, matyt, rinkdamasis sau “komandos 
punktą” arčiau kaimo.

Kiekvieno kareivio gyvenime būna 
toksai krizės momentas, kada nulemia
mas jo likimas kare:,ar jis dalyvaus ja
me kaip bailys, ar kaip pramuštgalvis 
drąsuolis, ar tiesiog kaip paprastas do
ras žmogus.

Tokį štai krizės momentą išgyvenau ir 
aš pirmame savo mūšyje.

Vykdamas į savo paskyrimo vietą pla
čiu keliu, kuris ėjo per burokų daigyną, 
ir vis spartindamas žingsnius, aš pama
čiau gilioj ir labai siauroj duobėj jau 
pažįstamo man politvadovo galvą. Kiek 
pasikėlęs, jis man pasakė:

— E-ech, drauge būrio vado padėjė
jau, aš jumis pasitikėjau daugiau, negu 
kuo kitu. Jūs gi vis dėlto inteligentiškas 
žmogus.

Tuo metu priešo pulkų minosvaidžių 
baterija vėl atnaujino šokinėjančią ug
nį, apdorodama mūsų priešakinį kraštą. 
Aš atsidūriau griovelyje, kurį kolekty
vinio ūkio valstiečiai buvo iškasę apsau
goti burokams nuo pelėdėlės. Atsimenu, 
kad man buvo labai sunku įsprausti sa
vo režisierišką pilvuką į šį siaurą grio
velį. Bet vis dėlto aš šiaip taip jame įsi
taisiau. Po dešimties minučių vokiečiai 
pradėjo puolimą. Iš šono mus ėmė lenk
ti automatininkai. Kažkuris iš mūsų bū
rio kovotojų sukliko:

— Vadą užmušė!
Ir čia aš supratau, kad mano vieta 

kartu su būriu, bet staiga pamačiau, kad 
būrys pakilo iš savo vietų ir dumia per 
burokų lauką.

Šią minutę aš išvydau pirmąjį vokie
tį-

Viena automato serija prašvilpė visiš
kai arti pro mane. Sprogstamosios kul
kos supyškėjo čia pat, batvinlapiuose. 
Vokietis, jaunas vaikinas, savo darbo 
slepiamuoju kostiumu iš lapų, pririštų 
prie apsiausto - palapinės, su automatu 
rankose, šliaužė į mane. Vieną diską, 
matyt, atsarginį, jis laikė įsikandęs. Man 
tada pasirodė, kad tai kinžalas ar ap
skritai kažkas baisu. Bet vokietis manęs 
nepastebėjo. Jis ėmė apšaudyti mūsų bė
gantį būrį, ir aš pamačiau du ar tris 
kritusius kovotojus. Aš žvilgterėjau į tą 
vietą, kur turėjo būti politvadovas, bet jo 
ten nebebuvo. Ir čia man švystelėjo min
tis: “Kare negalima bėgti. Net traukian
tis reikia būti veidu atsisukus į priešą.” 
Vienas autorpatinųikas mano akyse šau
dė į visą nugarų būrį. Kai vokietis buvo 
jau tik kelis žingsnius nuo manęs, aš at
siminiau, kad dabar esu šito būrio va
das, kadangi vadas užmuštas.

Mūšyje būna akimirkų, kada sąmonė 
pranyksta. Turiu pasakyti, kad ir se
kančiuose mūšių šimtuose man teko iš
gyventi panašią būseną. Štai ir per šį 
mano pirmąjį mūšį aš neatsimenu, kas, 
būtent, atsitiko su manim toliau. Tiktai 
atsimenu, kad vokietis automatininkas 
gulėjo negyvas, o aš stovėjau šalia jo. 
Bet ir dabar aš nesu galutinai tikras, 
kad tai aš jį nudėjau. Atsipeikėjęs tik 
tada, kai vokietis pavirto lavonu^ aš pa
siėmiau jo automatą, mano pirmąjį tro- 
fėją, pasivijau būrį ir priverčiau žmo
nes manęs klausytis. Įsakiau jiems gulti, 
atsišaudyti, paskui pagal komandą 
trauktis, vėl gulti ir vėl šaudyti. Tai tru
ko, gal būt, iš viso keliolika minučių, rei
kalingų mums tam, kad galėtume nubėg
ti šimtą — šimtą penkiasdešimt metrų 
ir sulįsti į apkasus, esančius kaimo pa
krašty.

Mes sulindome į apkasus ir pradėjome 
varginantį, monotonišką gynybos mūšį, 
kuris iš tikrųjų yra tik šaudymasis.

Kas dar liko mano atmintyj'iš pirmo
jo mūšio? Kažkokie žmonės burokų lau
ke, pakeltom rankom, slinko vokiečių 
kulkosvaidininkų kryptimi, kurie taip

pat pakilo nuo žemės ir ėjo šiems prie
šais. Tų žmonių buvo penketas. Vokie
tis buvo vienas, o toli užpakaly jo kiūti
no antrasis jo numeris. Sprendimas atė
jo savaime. Aš įsakiau būriui, jau visai 
manęs klausančiam, šauti, ir viena keb
lių rankinių kulkosvaidžių bei šautuvų 
serija mes juos visus iškirtome: ir tuos, 
kurie norėjo pasiduoti, ir tuos, kurie 
rengėsi paimti belaisvius.

Taip pasibaigė mano pirmasis mūšis. 
Dar dvi detalės, kurios pasiliko atminty 
po mūšio: skambesys ausyse nuo begali
nių šūvių ir baisus troškulys.

Mes įsitaisėme gintis apkasuose. Atė
jo naktis. Aš išstačiau sargybas ir ste
bėtojus. Laisvieji kovotojai, sukritę nuo 
nuovargio apkasų dugne, 'miegojo. Aš 
negalėjau užmigti, ir štai tuomet, naktį, 
supratau, galutinai įsisąmoninau, kad 
kare negalima į priešą atgręžti nugaros. 
Karys, atgręžiąs į priešą nugarą, suke
lia jame įsitikinimą pergale ir, be to, 
yra puikiausias taikinys. Rytą mes ilgai 
kalbėjomės apie tai su kovotojais, ir se
kančiuose mūšiuose, kurie įvykdavo kas
dienį aš pamačiau, jog jie iš tikrųjų tei
singai mane suprato . . .

Tai buvo naktis prieš 1941 metų rug
pjūčio 3 dieną.

Tą naktį Maskvoje, griaudžiant zeni
tinėms, atmušančioms orinį vokiečių sos
tinės puolimą, gimė mano sūnus Eugeni
jus.

II
Mūšiai Stepancų kaimo pakraščiuose 

kasdien vis didėjo ir žiaurėjo. Per kele
tą dienų įvyko ne mažiau kaip dešimt ar
šių susirėmimų ir daugybė nežymių kau
tynių; man teko juose visuose dalyvauti, 
ir aš jaučiausi jau esąs senas karys. Bū; 
rys, kuriam vadovauti buvau pradėjęs 
pirmomis mūšių dienomis, smarkiai pra
retėjo, lygiai kaip ir kuopos bei batalio
nai. Per keliolika dienų aš spėjau išeiti 
praktišką būiio vadovavimo stažą, vė
liau kuopos, padirbėjau bataliono štabe, 
po to vėl vadovavau kuopai, o dešimtą 
mūšių dieną vadovavau batalionui, susi
dedančiam beveik iš šimto žmonių. Mes 
stovėjome gindamiesi vis toje pačioje vie
toje; į užnugarį gabeno sužeistuosius; 
aplink mūsų pozicijas išaugo daug nau
jų kapų kalvelių. O pačiame kelyje, gre
ta bataliono štabo, buvo kapas politvado
vo, padariusio mane kareiviu.

Pirmojo, ypatingai atmintino man 
mūšio metu politvadovas dingo ma*n iš 
akių, ir tik mūšiui pasibaigus sužinojau, 
kad kovotojai matę jį burokų lauke; jam 
buvusi sužeista gerklė. Naktį mes, kele
tas žmonių, nušliaužėme į tą vietą, rado
me jį, bet jau nebegyvą. Tada nunešėme 
atgal, į priešakinę liniją, ir palaidojome.

Batalionas, kuriam man teko vadovau
ti po keturių vadų, pasikeitusių per tas 
kelias dienas, susidėjo iš šimto kovotojų, 
užsigrūdin usi ų nopal ia u j amose kautynė
se.

Mūsų gynyba į’sitaisė kairėje ir deši
nėje magistralinio kelio, kuris ėjo' nuo 
Mironovkos stoties iki persikėlimo per 
Dnieprą šalia Kanevo. Mironovka buvo 
vokiečių rankose, Kanevas'— mūsų. Mū
sų batalionas dengė šitą kelią. Palei jį 
priešas atkakaliai ir žiauriai puolė.

Perėmęs batalioną, aš tučtuojau per
kėliau jo štabą ir savo komandos būstinę 
į galinį Stepancų kaimo namą. Aš gal
vojau, kad jeigu štabas bus nuošaliai 
nuo kelio, tai kovotojai supras tą daly
ką kaip vadovybės stengimąsi .laikytis 
toliau nuo priešo puolimo ašies. Štabo 
perkėlimas — paprastas manevras — 
įdiegė kareiviams pasitikėjimo jausmą. 
Jie pamatė, jog vadovybė nesiruošia ati
duoti kelio priešui,'- jog ji pasiliks čia 
kartu su jais ir nuo kelio nepasitrauks.

Bet tuomet mano būta vien tik drąso- 
ko kareivio, ir aš tik nesąmoningai nuvo
kiau, kad dar nesu vadas; bet mokytis 
buvo jau per vėlu, tai turėjo būti atlik
ta anksčiau.

Ir, štai, dėl šito aš labai susigėdau, ta
čiau divizijos vadovybės ir net dar aukš
tesnės vadovybės tai kažkodėl buvo įver
tinta, kaip koks žymus įvykis, heroizmas, 
ar kas panašu.

Paremkime Darbo 
Žmonių Kandidatą

Dabar eina prisiruošimas 
federaliams rinkimams, šios 
kolonijos progresyviai darbo 
žmonės stato savo kandidatą 
Cartier distrikte — Harry 
Binder. Už išrinkimą šio kan
didato teks gana sunkiai pa
sidarbuoti jo šalininkams. 
Darbas jau yra pradėtas. Jis 
lėšuos ne tik daug darbo jė
gos, bet tai]) pat ir finansų.

Lietuviai nuoširdžiai yra 
kviečiami _ paremti darbu ir 
finansais šią taip svarbią 
kampaniją. Jau didelis skai
čius lietuviu gana gražiai pa
rėmė šią kampaniją. įlinki
mai ivvks birželio 27 d.

A
Supiltas Naujas Kapas

Gegužės 9 d. užgeso am
žinai Albinas Uoselis, sulau
kęs vo^ 30 metu amžiaus. Jo 
sveikata jau iš pirmiau buvo 
pakirsta, bet pastaruoju lai
ku buvo smarkiai susirgęs ii 
nebuvo galimybės giltinės pei
lį sulaikyti.

Dideliame nuliūdime paliko 
tėvą, sesutę, tris brolius Mont- 
reale ir vieną brolį Ameri
koje.

Karstą puošė daug gėlių. 
Palaidotas 12 d. gegužės. .

Ilsėkis ramiai, Albinai, o 
artimiesiems didelė užuojau
ta šioje liūdnoje valandoje.

★
Turėjo Operaciją

Gegužės 5 d. turėjo nosies 
operaciją drg. Ieva. Balsienė. 
Operacija pavyko gerai. Li
gone randasi' savo namuose. 
Draugai ir artimieji neužmirš
kite ligonę atlankyti.

Nuo savęs linkiu greitai pa
sveikti.

Susilaukė Dukters

Gegužės 7 d. dd. J. ir K. 
Pilkoniai susilaukė dukters. 
Motina ir duktė abi sveikos. 
Tėvai patenkinti šia gražia 
“garnio” 'dovana.

Linkiu daug laimės.

Rengiasi Sukurti
Šeimyninį Gyvenimą

Plačiai žinoma kai]) veikli, 
simpatiška ir maloni jaunuo
lė Ne lie K ie laite, progresyvių 
tėvų dukrelė, savaitė atgal 
pažadėjo savo širdį dėl ameri
konuko, taipgi vieno iš vei
klių .jaunuolių meno ir kitose 
srityse — Harry Mitkus. Jų 
šutuktuvės- įvyks rugpjūčio 6 
dieną.

Didžiausios laimes linkiu 
Tau Ne lie!

Labai Gražiai Pagerbė 
Būsimas Jaunąsias

Gegužės 11 d. Vytauto Klu- 
Į bo svetainėje buvo didelis mo
terų sąskridis pagerbimui bū
simos jaunosios D. Tamošiū
naitės. Moterys ir merginos 
besiruošiančiai į “moterystės 
stoną” Danai, sunešė daug 
“kraitelio,” o rengėjos, kurio
mis buvo Danos sesutė ir A. 
Mačernytė, labai puikiai pa
vaišino susirinkusius.

Gegužės 13 d. buvo ket
virtas surprizas dėl Birutės 
Ju raitytės. Tai buvo ketvir
ta iš eilės “Shower Party.” 
Suruošė jos būsimo gyvenimo 
draugo sesutės. Šioj partijoj 
jai buvo suneštas nemažas 
“kraitis,” tai virtuvės reikme-

nos. Birutė jaučiasi apsvai
gusi šia laime, gavus net ke
turis “Showers.”

Abi jaunosios labai gražiai 
pagerbtos ir gausiai apdova
notos. Tos didelės pagarbos 
abi pilnai užsitarnavusios. 
Kaip Dana, taip Birutė, abi iš 
jaunų dienų įsitraukusios į vi
suomeninį darbą, ypač meno 
srityje. Ilgametės Vilijos 
choristės.

Birutės vestuvės įvyks šį 
šeštadienį, o Danos birželio 
18 d.

Abiems jaunuolėms linkiu 
sukurti laimingą šeimyninį gy
venimą.

Lietuvaitė Vertėja

Šiuo laiku Monikai Ben- 
džaitytei tenka garbė būti 
kartu su Argentinos Ambasa
dorium, kuris lankosi Mont- 
reale. Ji yra kaipo vertėja, 
žinanti ispanų kalbą. Jai te
ko ir per radiją vertimus da
ryti. Ji dirba kokiam tai Ar
gentinos Institute..

Korespondentas.*
Gardner, Mass.

Biskis Apie Saulėtą Floridą

Man teko laikraščiuose skai
tyti, kad žmogui gerai susti
printi savo sveikatą pabūnant 
saulėtoje Floridoje. Ypatin
gai ilgai dirbusiam dirbtuvėse. 
Todėl ir sumaniau nuvažiuoti 
į taip išgarsintą Floridą.

Tiesa, gamta, oras geras, 
ypatingai žiemos laiku. Kada 
pas mus, šiaurėje, būna apie 
25 laipsniai šalčio, tai ten apie 
80 laipsnių šilumos, šiaurėje 
sniego priversta, o ten' gra
žu, žalia, gėlės žydi, šilta, tai 
ir malonu, ypatingai jau suau

4 pusi.
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gusiam žmogui.
Bet iš kitos pusės, jeigu 

sutaupų daug neturi, neturi 
pinigų maišo, tai geriau pa
miršk apie saulėtą Floridą ir 
sveikatos taisymą, nes ten vis
kas yra brangu...

Ten nemažai ir lietuvių ap
sigyvenusių. Nemažai jų ap
lankiau.

Patyriau, kad Floridoj už 
namus taksai visai maži. Jei 
pirkai namą $5,000 vertės, tai 
mokėsi tik $25, /o kas turi 
brangesnius, tai moka dau
giau. bet taksai maži. Pas 
jeigu namas įkainuotas $5,- 
000, tai taksų moka $300.

Bet rendų skirtumas didelis. 
Pas mus į mėnesį moka $19, 
o Floridoj vakacijų laiku už 
to Irius pat rūmus ima po $40 
ir $50 ir net iki $180 į mė
nesį ... P. M. D.

Nuo , Redakcijos. Mes jū
sų rašinėlį žymiai sutrumpino
me. Florida žiemos laiku yra 
vakacijų valstija, o kur vaka- 
cijos leidžiamos, ten visada 
būna labai brangu. Laikraš
tyje tų dalykų išrišti negali
ma, o diskusijos būtų berei
kalingos.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho lietuviai turės 

iškilmes ant Lietuvių Tautiškų 
Kapinių gegužės 29 dieną.

Nors pagerbimas mirusių 
turėtų būti gegužės 30 dieną, 
bet dėl visų yra parankesnė 
diena nedėldienis, todėl pa
gerbimas mirusių įvyks 29 d.

Būtų gerai, kad kiekvienas 
Pittsburgho lietuvis atvyktų į 
šią iškilmę. Taipgi galėtų 
persitikrinti, kiek yra gražaus 
darbo atlikta ant Lietuvių 
Tautiškų Kapinių. J.

19 pusvalandinių televizijos programų
Devyniolika žvaigždinių televizi- • 
tik už'penktuką elektros vertės.jos programų

Televizija yrą tik vienas pavyzdys, kokią 
didelę vertę jūs gaunate kiekvieną sykį, ka
da atsisukate elektrą. Elektros kaina nepaki
lo į padanges su kitais daiktais, nors beveik • 
viskas, ko reikia pristatymui jums elektros'— 
kuras, algos, taksai, medžiagos — daugiau 
mums lėšuoja.

Mes žvelgiame į ateitį taip pat.. Žmonės vi

sur perką naujus televizijos imtuvus, šaldy
tuvus, skalbiamąsias mašinas ir kitus naujo- 
vinius prietaisus. Statoma nauji namai ir 
steigiama nauji bizniai visame mieste.

Kad galėtume, pateikt daugiau reikalingos 
šviesos, šilumos ir jėgos, dabar mes ryžtingai 
vykdomo 435 milionų dolerių programą savo 
įąiončm paplatinti. Mes tikimės duoti New 
Yorkiečiams vis daugiau ir daugiau^ didelės 
vertės už jų pinigus.

*pagal teįevizijos veikimo apžvalgą mūsų srityje.

CONSOLIDATED EDISON SYSTEM

Geriausias jūsų pirkinys—elektra ir gesas
lUUUMUUMa ■MB
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TELEPHONE 
STAGG 2-6043

Telefonas
E Ver green 4-9407

Illi- 
rin-

Per 
bosai 
melus 
teko

kai- 
prof.

vie- 
ato-

yra 
pasaulyje 
yra loja-

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

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas atmetė 
valdžios siūlymų pakelti 
aukštiems karininkams al
gas.

Kabul, Afganistan. — 
Seimo rinkimus laimėjo de
mokratiniai kandidatai 
prieš karaliaus kandidatus.

jo-
ge-

Pats 
kad net 
ti apie 
gramos, 
draudos
šioje Kongreso sesijoje, 
didieji demokratų ir Truma- 
no prižadai, iškilmingai sudė
ti lapkričio mėnesio rinkimuo
se, palošti po stalu.

1

kaip 10 pikie- 
radiją ir turčių 
ir jų pakalikai 
apie streiką;

patirti, tai uni-r.

mount Ave. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Prot. Rast.
P.-Walantienė-

LDS 5 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 8' d., 
7:30 vai. vakare, 735 Fair-

Chicagos Universitetas 
vienas iš žymiausių 
mokslo įstaigų ir jis 
liškas...”

Springfield, III.
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALIST^!.

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

Tel. EVergreen 7-6238
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Baltimore, Md

Toj vietoj,

9

I

rašomąją j ra mnSų tarnai.

Direktorius

S. Petraitis.

Detroit, Mich
Susirinkimas ir Išvažiavimas

i

iš anksto.
įvyks Lietuvių
Front St., New

MONTELLO, MASS.

susirinkimas ir iš
gurai pavyko. Ne

AUTOMOBILIAIS: Eastern 
Ave. iki Ponca St., po dešinei 
iki Holabird Avė., į kairę iki 
pikniko vietos.

Užkviečia Rengėjai.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Toplar 4110

Miami, Fla.

apsėmė aplinkines far- 
Didžiuma žmonių nesu- 
pabėgti, apart to, ne- 

kur bėgti, nes „ žemė

Tas
paliktas kuopos

ir / kapinių 
malonėkite daly- 

nes yra svarbių,, dalykų, .su 
Komitetas 
kelią, ku- 
komitetas 
susipažin- 
L. K. D. 

(123-4)

NEW HAVEN, CONN
Matysite, ko dar nesate matę 

girdėję—drama “Mūsų Gy
venimo Žaizdos” Mūsų 

Scenoje.

Noriu, kad kiekvienas New 
Haveno lietuvis įsidėtų sau 
galvon tai, jog pas mus se
kamą sekmadienį, gegužės 29 
dieną, atvažiuos iš Brooklyn, 
N. Y., LMS 111-čiosios apskri
ties aktoriai suvaidinti naują, 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
dramą “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos.”

Aktoriai visi parinktiniai, 
jiems vadovauja režisierius 
Jonas Valentis, todėl dramos 
suvaidinimas bus puikus, tai

galiu pasakyti
Vaidinimas 

Salėje, 243 N. 
Haven, Conn.

Vaidinimo pradžia 3 vai. 
po pietų.

Šis vaidinimas, šis spektak
lis New Haveno lietuviams 
bus istorinis dalykas.

Bet aš kviečiu dalyvauti ne 
tik visus New Haveno lietu
vius, — aš kviečiu atvykti ir 
iš kitų Connecticut valstijos 
miestų lietuvius, trokštančius 
pasigėrėti gera drama ir pui
kiu jos suvaidinimu. Kviečiu 
Hartfordo, W a t e r b u r i o , 
Bridgeport©, taipgi kitų, ma-

30-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Gegužes - May 29 ir 30
Savame Parke

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

Muzikalę programą duos: 
LIUOSYBĖS CHORAS, iš Montello ir 

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

ART MASON’S ORCHESTRA
Gros šokiams abi dienas

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

CHARLES J. ROMAN

•
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.

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 2of N. Y,

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

telefonuokite:
SĮIoreroad 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, 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 šeiiųom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Ą

žesnių lietuvių kolonijų lietu
vius.

Rengia LLD 32-roji kuopa.
Pasimatysime sekmadienį, 

gegužė? 29 dieną, Lietuvių 
Svetainėje! J. K.

ISTORIŠKOS ŽINIOS
Pastaruoju laiku turėjau 

progą pasiskaityti visokių is
toriškų vadovėlių ir su paiše
liu pasižymėti, kas man įdo
mu ir žingeidu, ypač kas link 
M/iamės miesto.
kur dabar stovi garsusis Mia
mi, seniau buvo nežinomas in- 
dijonų kaimelis. Pirmųjų is
panų žiniomis šita vieta buvo 
tuokart vadinama T'ekvesta. 
Čiabuviai gyventojai buvo 
nuogi, tiktai iš priešakio ne
šiojo iš paimu lapų padarytas 
prijuostes, o moterys prisi
dengdavo samanomis, kurios 
čia kabo nuo med-žių šakų, 
kaip ilgos pilkos barzdos.

Pirmu kartu baltveidžiai eu
ropiečiai čia įsikūrė 1566 me
tais; tai buvo Ispanijos jė
zuitų misija. Bet po kelių 
metų jie turėjo bėgti iš čia, 
nes indijonai pasidarė pavo
jingi. 1745 metais ispanai 
jėzuitai išnaujo buvo čia iš
lipę indijonų krikštyti, tačiau 
šį kartą čiabuviai dar griež
čiau jų misijai priešinosi, ir 
jėzuitai galvotrūkčiais susėdo 
į laivus ir pabėgo į Kubą. 
1820 metais į čia atvažiavo iš 
S. Carolines tūlas Fitzpatrick' 
ir užveisė medvilnės ūkį, ku
rį jis tvarkė negrais vergais. 
Bet neilgai ir jam čia sekėsi— 
.indijonai pradėjo deginti jo 
pastatus ir ugnimi naikinti 
pasėlius. Po šešių metų Fitz
patrick paliko savo gaspadą 
federališkos kariuomenės prie
žiūrai, o pats išnešė kudašių— 
pabėgo.' Armija pastatė čio
nai tvirtovę Fort Dalias ir 
pradėoj medžioklę ant indijo
nų. 1895 metais ponas Flag- 
leris pravedė geležinkelį' į 
Fort Dalias. Džiaugsmo apim
ti, gyventojai nutarė tuč-tuo- 
jau inkorporuoti Fort Dalias 
kaipo miestą ir pakeisti jo 
vardą į Miami. Tais pačiais 
1895 metais Miami turėjo tik
tai 490 gyventojų. Dėka ge
ležinkeliui miestas pradėjo 
šuoliais augti, bujoti. 1900 
metais buvo jau ĮJOO gyven
tojų, o 1920 metais—29,500, 
1930 metais—110,640, o pa
staruoju laiku priskaitoma 
daugiau kaip 200,000 su kau
pu gyventojų.

Uraganų Siautimas
Saulėta Florida būtų lairpin-, 

gas pasaulio kampelis, jeigu 
ne pragaištingi uraganai. Per 
30 metų >ji yra turėjus 56 
u raganus-vėtras. Jie visuo
met pridaro žalos sodyboms, 
pastatams ir • žmonių gyvy
bėms. Beveik nėra tokių me
tų, kad Florida nebūtų už
gauta stipresnio ar mažesnio 
uragano. Tyrinėjant ir. ieš
kant žinių, baisūs vėsulai bu
vo 1926 metais, kuomet pašė- 
lusti audra supiškino ir nu
vertė jūron '170 mylių gelež- 
kcliY), kuris buvo pravestas 
per sąlas ir tiltus iki Key 
West. Antras pragaištingas 
viesulas buvo 1928 metais, 
kuęmet audra išvarė iš Okičo
bi - Oceechobee ežero vande-
nį ir 
mas. 
spėjo 
buvo 
plokščia, kaip stalas, ir van
duo apsėmė šimtus keturkam
pių mylių plotą. Taigi tame 
potvinyje pražuvo > nemažiau, 
kaip 2,000 žmonių. Kartu žu
vo jų gyvuliai, namai ir kitokį 
pastatai, ūkių pasėliai laukuo
se. Po tokios baiaios kata
strofos federalinė armija su
pylė aplink Okičobi ežerą py
limą, kuris kainavo daugiau 
kaip $20,000,000. Tai tokius 
šposus kamta krečia mūsų 
saulėtoj Floridoj.

V. J. Stankus.

Atydžiai temykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

DIDELIS. PIKNIKAS

Sekmadienį, 29 d. gegužės, 
Slovakų Tautiškame Parke, 
6526 Holabird Avė. atsibus 
didelis piknikas paramai dien
raščio Laisvės. Pradžia JO 
vai. ryto. Įžanga tiktai 25 c. 
ypatai. Gros J. Venckaičio 
orkestras lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

lietuvių pareiga da- 
šiame piknike, kad 
finansines paramos 
liaudies dienraščiui 
Visi žinome, kad 
gina liaudies demo- 
ir darbininkiškus

Šiame piknike kal-

Gerbiami lietuviai! Mūsų 
visų, kaip skaitytojų, taip ir 
bendrai 
lyvauti 
sukėlus 
lietuvių 
Laisvei,
dienraštis 
kratinius 
reikalus.
bes D. M. šolomskas, Laisvės
redakcijos narys.

Vieta graži. Jeigu gam
ta ir būtų rūsti, tai tenai yra 
užtektinai vietos gražioj sa
lėj. Taigi visus ir visas kvie
čiame atsilankyti.

KELRODIS: Važiuojant iš 
Philadelphijos ir kitų vietų 
keliu US 40 iki miesto, pirma 
gatvė Kresson St., Traffic 
šviesoms ir iškaboms į Balti
more Airport. Sekite iškabas 
iki Holabird Avė. tiesiai iki 
pikniko vietos.

BUSA1S: . Nuo W. Balti
more St. No. 20 Camp Hola
bird.

Prof. Urey Storai Pasmerkė 
Broyles Komitetą

Prof. Harold C. Urey, 
pas iš septynių architektų
minės bombos, buvo vyriausiu 
liudininku Broyles raganų ko
miteto tyrinėjimuose.

Jis buvo, pašauktas su kitais 
4 Chicagos Universiteto pro
fesoriais pel’kamantinėjimui 
jų apie asociaciją sū “komu
nistų fronto” judėjimu. Urey 
rodė didelę panieką komisijai 
jos visam tyrinėjime savo 
balso tonacijoje-, gestuose ir 
žodžiuose.

“Kodėl aš čia esu?,” jis rūs
čiai klausė, žvelgdamas sen. 
Broyles, kai pradėjo liudyti. 
“Aš čia įskųstas, kaipo sub- 
versyvis profesorius ?”

Broyles jam pradėjo aiš
kinti, kad tokio skuncįo nėra 
prieš jį ir komisija kviesdama 
manius gausianti informacijų, 
kurios būsią naudingos komi
sijai ir universitetui.

Prof. Urey pasakė, ką jis 
mano apie Generalį Prokuro
rą Tom Clark, jo pastangas 
suskirstyti grupes į subversy- 
vius judėjimus ir apie tokius 
legislatūroje tyrinėtojus, kaip 
Broyles, kurie lenda į akade
minį mokslo lauką.

Kai raudonėdis J. B. Mat
thews bandė jo klausti: tai 
tos, kitos organizacijos sužy
mėtos prokuroro surašė, 
po subversyvės, 
Urey jam drėbė:

“Tokie Generalio Prokuroro 
nurodymai yra vieni iš pavo
jingiausių Amerikos gyveni
me.” Ir pridūrė: “Aš tebe
tikiu, kad piliečiai yra bosai 
ant valdžios, ir prezidentas ir 
kiti visi pareigūnai dar tebė-

LDS 48 kp. piknike, pas 
drg. Deltuvą, Honoveryj, bu
vau pasiskolinęs 
plunksną nuo S. Povilaičio ir
kaž pas kuriuos draugus liko. 
Prašau ją grąžinti—

S. Povilaitis, 34 S. Fulton 
Ave., arba man: „

B. Petraitis, 1421 W. Lum- 
bard St.

Būsiu už tai labai dėkingas^

Balandžio mėnesį LLD 52 
kuopos susirinkimas neįvyko, 
nes tik keli nariai atsilankė. 
Du valdybos nariai, matydami 
tą, kad nariai nesilanko į sve
tainę, tai nutarė turėti susi
rinkimą tyrame ore. Prita
riant kitiems ir nutarta šauk
ti susirinkimas ir kartu laikyti 
išvažiavimas pas dd. Smitrevi- 
čius, jų ūkyje.

Tyrame ore dalykas visai 
buvo kitas. Skirtu laiku bu
vo visi valdybos nariai įy jau 
šešis kartus tiek rtarių, kaip 
svetainėje.. Keli ir nauji ‘į 
kuopą įsirašė.

Nors nebuvo jokio laiško, 
bet iš spaudos žinant, kad 
LLD 10-tos apskrities suvažia
vimas šaukiamas Grand Ra
pids mieste, gegužės 29 d., tai 
pakeltas ir šis klausimas. Ant 
vietos išrinkta trys delegatai 
ir pavestą finansų raštininkui 
suteikti įgaliavimas tiems, 
kurie dar norės dalyvauti ta
me suvažiavime. Kurie sutik- 
tute nuvykti į apskrities su
važiavimą, tai pašaukite te
lefonu kuopos fin. sekretorių 
J. Pantą, TE 42698. Jis iš
duos jums mandatą.

Kalbėta, kur ląikyti 
lio mėnesio susirinkimą, 
klausimas 
valdybai.

Bendrai 
važiavimas
vien turėjome gerą susirinki
mą, gavome naujų narių, bet 
ir pelno liko. Nogėčiau ma
tyti daugiau narių1 atydos į 
kuopos reikalus. Kaip būtų 
gerai, kad mes visi nors per 
pus kiekvienas tiek darbo at
liktume, kaip drg. Jakštiene. 
Ji visada veikia, ji visada pa
deda, 
vinie 
karo.

Ir pereitame išvažia- 
daug dirbo iki pat va- 

Pasekime jos pavyzdį.
Korespondentas-

“Ir sakau, kad 
Universitetas neužšitarnavo 
nuo Illinois žmonių, kaip kad 
šitas tyrinėjimas.”

Ęroyles Komitetas su “pra- 
vadyrium” J. B. Matthews 
buvo pritrenktąs tuo prof. U- 
rey pasakymu. Bet ar mačys 
raudonėdžiams ? Vargiai. Jie 
yra tokios veislės, .kurie 
kios doros nesupranta ir 
dos nepažįsta.

Vienatinis dalykas lieka 
nois piliečiams, tai atėjus
kiniams iššluoti juos į sąšla
vyną. J. Sibiras.

Gegužės 16 dieną darbinin
kai SKF Industries, Ine., kuri 
randasi Front ir Erie gatvės, 
o kitas fabrikas šios kompa
nijos Tulip ir Kennedy St. 
paskelbė streiką. ;

Streikuoja 1,200 darbinin
kų. Jų kontraktas pasibai
gė 13 d. gegužės ir bosai ne
norėjo naują pasirašyti, tai 
darbininkai ir atsakė streiku 
—nėra kontrakto, nėra darbo. 
Streikieriai kovos lauke laiko
si tvirtai.

Kaip visada, taip ir dabar 
valdžia bosų pusėje, nes išda
vė pikietų draudimą (in- 
džionkšiną). Nevalia %ienu 
kartu prie fabriko vartų lai
kyti daugiau, 
tininkų. 
spaudą 
skelbia

Kiek
jos darbininkai ir vadai gerai 
laikosi . Jie nesutiks kontrak
tą panaujinti, jeigu nebus mo
kama į metus už šešias le- 
gales šventes, kaip pirmiau 
buvo, 7 susirgimo dienas. Lin
kiu darbininkams laimėti ko
va.

KRISLAI
'(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

nebetarnauja progresui
žmonių interesams. Tai yra 
legalu ir teisėta, tai sutinka 
su Amerikos Konstitucija, 
Teisių Biliumi ir visomis šio 
krašto kovingomis tradicijo
mis.

Pereitą trečiadienį New 
Yorkos komercinėje spaudoje 
tilpo labai giliai palaidotas 
mažas pranešimas iš Vokieti
jos. Jis sako, kad šiuo tarpu, 
amerikiečių ir anglų zonose 
randasi 1,200,000 bedarbių! 
Kas blogiausia, girdi, kad ne
siranda jokios vilties laikams 
pagerėti.

Nedarbas auga ir šioje ša
lyje. Nedarbas yra kapitalis
tinė rykštė plakti darbo žmo
nes.

Trumanas jau sako, 
nebeapsimoka kalbe- 
Civilinių Teisių Pro- 
arba Sveikatos Ap- 
įstatymo pravedimą 

Visi,

Kol tas susigėrė tyrinėto
jams, jis už valandėlės dadė- 
jo: “Aš pasilieku pilną teisę 
nusįspręsti apie asociaciją, 
kokia turi man būti.”

Paklaustas, ar jis turėjo ry
šiu su komitetu gelbėjimui Is
panijos loyalištų, Urey atsa
kė: TAIP. Ir palūkėjęs pa
brėžė: “Gen. Franco yra di
delis smirdėlius.”

Baigdamas liudijimą, prof. 
Urey užvežė tyrinėjimo komi
sijai sekamai:

“Aš noriu dar kai ką pa-

PRANEŠIMAI
STOUGHTON, MASS.

Stoughton Lietuvių suvienytų 
draugijų rengiamas koncertas ir šo
kiai, paminėjimui 25 metų sukak
ties, nuo atidarymo Lietuvių Tautiš
ko Namo, įvyks šeštadienį, geguž. 
(May) 28-tą, savame name, 24 Mor
ton St.

Dainuos Liuosybės Choras* iš Mon
tello, Norwoodo Vyrų ' Oktetas, ar- 
monistas Richard Baris iš Dedham 
ir bus daugiau pamarginimų. Įžanga 
75c asmeniui.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34-ta kuopa rengia pikniką 

gegužės 29 dieną, prieš “Decoration 
Day” už Laisvų Kapinių, vieta vi- 
sięfns gerai žinoma. Prašom vieti
nių ir apylinkės lietuvių dalyvauti 
šiame piknike.

Jei lytų sekmadienį, tai piknikas 
įvyks pirmadienį, gegužės 30 dieną.

Kviečia visus LDS 34-ta kuopa.
(123-4)

PITTSBURGH, PA.,
Lietuvių Kapinių Draugijos kapų 

lankymo diena paskirta sekmadienį, 
geg. (May) 29-tą, 12 vai. dieną.

Visi lotų savininkai 
draugijos nariai 
vauti, 
kuriais turite susipažinti, 
jau nutarė pravesti naują 
ris kainuos $4,500. Todėl 
kviečia visus dalyvauji ir 
ti su visais reikalais. — 
Komitetas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ‘
WOODHAVEN, N. Y. x

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

Visose dalyse miesto, 
Tel. Virginia 7-4499

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

Newark 4, N. <J. ■---------a ’ ’ '*J,V

HUmboldt 2-7964 •
» * \ r'

MATTHEW A.
J®!i ■3 JEI

BUVUS
(BUYAUSKAS) >1

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172 • 5
,S1

tra

RES. TEL.
UY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J, BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lftisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

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
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NewYorko^K^fZliiloA
Laisvės Jubiliejaus Koncertas 
ir Susirinkimai

visu įkarščiu
30
su

sa-

dienraščio 
darbuotę 

gale šios (lai

Brooklynicčiai 
pradėjo Laisvės 
metų sukakties 
gausa veiksmų 
vaitės:

Jubiliejaus Komiteto susi
rinkimu gegužės 26-tos vaka
rą (ketvirtadienį) ;

Jubiliejaus 
tos rytą, 10 vai. (sekmadie-

koncertu 29-tos 
valandą, ir šo-

Jubiliejaus 
popietį, 3:30 
kiais 6:30 vakaro.

Visi veiksmai įvyks Liberty, 
Auditorijoje, kampas Atlantic 
Avenue ir 110th St., Rich
mond Hill.
Apie Namiškius ir Svečius 
Menininkus, Programos 
Dalyvius

Dienraštis Laisvė džiaugia
si, jog čia pat, jos kaimynuo
se, randasi ir išauga, išbujoja 
naujos, jaunos lietuvių ’ meno 
jėgos ir kad jos visuomet gy
vena draugiškuose santykiuo
se su dienraščiu. Dienraštis 
gelbsti menininkams jų veiks
muose. Menininkai gelbsti 
dienraščiui. Ir šiame kon
certe girdėsime ne vieną iš 
jų:

Suzanna Kazokytė pradėjo 
eilutes deklamuoti dienraščio 
Laisvės pastogėje buvusioje 
Ateities žiedo mokyklėlėje, 
panašioje, kokia dabar veikia 
Liberty Auditorijoje, žinoma 
po vardu LKM. Ji pradėjo 
su sesute Aldona lankytis Ai
do Chore. Ir štai, mūsų kon
certuose jau grožimės aukštai 
prasisiekusia dainininke. Ji 
dainuos Laisvės jubiliejaus 
koncerte.
• Aido Choras ir jo mokyto
jas Jurgis Kazakevičius, ku
rie linksmins mus Laisves 
koncerte šį sekmadienį, taip 
pat veik nuo užgimimo gyve
na ir veikia su Laisve.

Pranas Balevičius, pianistas 
kompozitorius, nors kilęs iš 

^plieno miesto Pittsburgho, ta
čiau taip pat suėjo artimon 
pažintin su visos Amerikos lie
tuviais per dienraštį Laisvę. 
Jau aišku, jog jis bus su mu- 

. mis ir koncerte.
Walteris Žukas 

tės plačiąją sritį 
vės pastogėje, su
Jo dabar vadovaujamasis Sie
tyno Choras iš Newark o šau
niai pasirodys Laisvės kon
certo programoje Liberty Au
ditorijoje gegužės 29-tą.

Bronė Sukackienė (šalinai- 
tė) mergiščia būdama pramo
goje laimėjo Laisvę kaipo

Nuo to laika ji savo
l talentu tarnauja Laisvei, o 

Laisvė tarnauja ryšiu su meno 
mylėtojais visur. Ją matysime 
prie piano.

Stasys Kuzmickas, Laisvės 
patrijotas ne vienu talentu, 
pradėjo dainuoti Laisvei gra
žiai pasižymėjusiame Mainie- 
rių Kvartete. Talento aksti- 
namas, Laisvės padrąsintas, 
jis užtraukia ir solo. .Natūra
liai skaihbus ir galingas jo 
baritonas linksmins laisviečius 
jubiliejinės šventės proga.

Gaila, kad čia privalau ri
botis atžymėjimu tiktai šios 
programos dalyvių, kuomet 
skersai-išilgai šalį yra daug 

1 išaugusių su Laisve meno ta
lentų, Laisvei taip pat mielų ir 
draugingų, kaip čia minėtieji.

Apie Viešnią Dainininkę 
Iš Mainierią Miesto— 
Biruta Senkus

Biruta Senkus, jauna
nos žvaigždė iš .Minersville, 
Pa., gal bus tik vienatinė šios 
programos dalyvė, kuri dai
nininkės karjerą pradėjo nuo
šaliau nuo Laisvės pastogės, 
tačiau ne be Laisvės įtakos, 
nes dienraštis jos tėvų na
muose buvo ir tebėra mielas 
kasdieninis svečias.

Biruta jau žaviai pasirodė 
lietuviams prieš keletą metų, 
kuomet ji buvo dar tik prade
danti lavinti balsą paskilbu- 
sioje New Yorko Julliard 
School of Music. Laisvei ji 
dainuos pirmu kartu. Ka
dangi per tuos metus ji augo 
muzikoje-dainoje 
dainavo, vaidino 
programose, tad 
Laisvės koncertą 
nį laukia maloni

— mokėsi, 
amerikiečių 
atvykusių j 

šį sekmadio- 
staigmena.

L—te.

Kelrodis j 
Laisves Koncertą

bile kur atvykę, klaus- 
kelio į RICHMOND HILL. 

PATAISA
New Jersey automobiliais 

įvažiavę New Yorkan klauski
te kelio į Manhattan Bridge 
(ne Brooklyn Bridge), o per
važiavę tiltą ieškokite Atlan
tic Avė.

Iš Connecticut Įvažiuoti į 
Queens apskritį per White
stone Bridge ir ten klausti ke
lio j Richmond Hib.

Traukiniais iš New Yorko:
BMT Jamaica traukiniu iki 

111th St. stoties. Eiti TU-ja 
du blokai iki Atlantic Avė.

kitę

Independent Jamaica trau
kiniais iki Union Turnpike- 
Kew Gardens stoties, stotyje 

transfėrą ir sekti 
Išlipti

Avė. 'Skersai 
gatvę matosi auditorija. .

nusipirkti 
rodyklę į Q-37 busą. 
prie Atlantic

j chorvedys- 
Įžengė Lais- 
Aido Choru.

Moterys Kaltos

Gražus Bankietas Kunigui 
Howard Melish’ui Pagerbti o

Praėjusį trečiadienį City 
Center Casino salėje, New 
Yorke, įvyko gražus bankie- 
tas-pokylis, suruoštas Nation
al Council of American-Soviet 
Friendship. Jis buvo suruoš
tas pagerbimui reverend 
William Howard Melish, pro
testantų kunigo iš Brooklyno.

Kas yra kunigas Melish?
Jo tėvas per metų eilę buvo 

klebonas vienos protestantų 
episkopalų parapijos (Trinity 
Church) Brooklyne, o jis, 
William Howard, buvo jo, sa
kyčiau, ^vikaru, padėjėju.

Viskas ėjo gerai ir gražiai; 
parapi j iečiai abu 
sios
nes jie 
darbavosi 
vyrai — 
pažangūs
nasis Melish per ilgoką laiką 
buvo American-Soviet Friend
ship organizacijos pirmininku, 
nepaisant to, kad šalies pro
kuroras tą organizaciją Įdėjo 
Į “subversyvių” sąrašą.

Bet, štai, sukyla keletas mi
nėtos parapijos raudonbaubių 
ir pradeda prieš abu Melish’us 
“revoliuciją.” Jie reikalauja, 
kad jaunasis Melish atsisaky
tų savo 
o jei ne, 
senasis 
smerktų, 
padaryti,
mas savo sąžinės balso, atsi
sakė išduoti savo pažangų nu
sistatymą.

Dalykas atsidūrė vyskupo 
kanceliarijom Vyskupas nu
taria Melishus pašalinti iš mi
nėtos parapijos kunigiškų 
pareigų ėjimo!. . .

Taigi American - Soviet 
Friendship organizacijos tau
tinė taryba ir nutarė 
ti šį pokylį šiam
dvasiškiui, buvusiajam 
pirminink u i, pagerbti.

Dalyvavo keletas 
žmonių. Tostmasteriu
prof. Fairchild. Kalbėjo visa 
eilė žymių visuomenininkų, li
teratų, menininkų, 
bėjusiųjų galima 
Olin Downes, 
“Ginies” teatrinis
Mrs. Robeson (žymiojo daini
ninko - artisto Paul Robesono 
žmona) ; Arthur Miller, jau
nas dramaturgas, tarp kitų, 
parašęs dramą “Death of a 
Salesman” ; Mr. Stone, kolum- 
nistas-žurnalistas; Mrs. Gim
bel ir kiti darbuotojai, pažan- 
g-ūnai. Taipgi kalbėjo pats 
Dr. Melish, pabrėždamas, kad 
jis nuo savo principo nesi
trauks, nepaisant, ką reakci
ninkai su juo darys. Jis ragi
no visus daugiau kovoti už 
taiką ir gerbūvį darbo žmo
nėms.

Buvo ir dainų.

Mrs. Gimbel paprašius, su
dėta keletas tūkstančių dole
rių aukų darbui tęsti — pro
pagandai už draugišką tarp 
Amerikos ir T. Sąjungos žmo
nių sugyvenimą, už vienį kitų 
gilesnį pažinimą, ir tt.

Įteikta dovanų pačiam dr. 
Melish’ui, taipgi-rjo žmonai.

Tai buvo iš tikrųjų labai 
jaukus ir gražus ir labai-gra
žiam tikslui suruoštas vaka
ras. Ns.

savo dva- 
vadus mylėjo ir gerbė, 

padoriai 
Abu 

vyrai, 
Jau-

ištikimai, 
jų reikalams, 
progresyvūs 
intelektualai.

pažangiųjų pažiūrų, 
tai, kad jį klebonas, 
Melish, t viešai pa- 

Tėvas atsisakė tai 
o sūnus, klausyda-

Iš Prano Šertviečio 
Laidotuvių

Gegužės 24-tos rytą, po ap
eigų Karalienės Angelų baž
nyčioje, tapo palaidotas Šv. 
Jono kapinėse Pranas šertvie- 
tis (Frank Sherry), ilgametis 
Brooklyno gyventojas, seniau 
gyvenęs Williamsburge, o pa
staruoju laiku Ridgewoode, 
325 Stanhope St.

Į kapus palydėjo gražus 
būrys žmonių. Po apeigų, pa
lydovai pakviesti Į Nieder- 
stein’s restaurantą, ten 
vaišinti.

Šertvietis mirė gegužės 
ma, namie. Laidotuves® V 7
žiūrėjo šalinskas, 84-02 
maica Ave., Woodhavene.

Velionis buvo praktikuojan
tis katalikas, tačiau nebuvo 
užsimerkęs nei lietuvių tauti
niam visuomeniniam gyveni
mui, lankė svarbesnes sueigas, 
pramogas visų, sykiu ir pa
žangiosios srovės žmonių, su 
jais broliškai sugyveno. Jo 
duktė vaidindavo - dainuoda
vo Lietuvių Liaudies Teatro iv 
kitų grupių’ statomuose veika
luose, tūliems iš jų yra ir re
žisavusi, 
lietuvių 
mų.

pa

21- 
pri- 
Ja-

Svarbi Brooklyno 
Organizacijų 
Konferencija

dŠį sekmadienį, geg. 29 
įvyksKultūriniame Centre

Brooklyno pažangiųjų organi
zacijų bei draugijų ir kuopų 
konferencija. Visi išrinkti at

stovai privalote dalyvauti. Ga
ji dalyvauti ir 
šiaip svečiai.

Konferencijos 
čiai pasikalbėti 
Laisvės trijų dešimtų 
sukaktięs atžymejimo ir mūsų

nedelegatai

tikslas: pla- 
dienraščio 

metų

klos veikalais.
reneija prasidės 10 
j. Po konferencijos, 
restaurante pasivalgę 
galėsime dalyvauti 
jubiliejiniame kon- 

Komitetas.

ten pat

Laisves 
certe.

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE—INSURANCE

‘cold flats,” po 3 ir 4 
apart mentai. Vienas 
3 kambarių • tuščias.

j metus. No. 906.

Areštavo Prekiavusius
Narkotikais

Erooklyne-New Yorko areš
tuoti 11 asmenų, kaltinami 
p i’o k i a vus narkotikais, 
r.i iš jų gavi nėję 
nėję narkotikus 
kai, ‘o du iš jų 
vartotojams.

Daugmeniškai

Devy- 
ir pardnvi- 
daugmeniš-1 
pardavinėję

pardavinėto
jus padėjęs susekti spccialis 
valdžios agentas, kuris išbsus 
metus dirbęs pardavinėtoju 
narkotikų vartotojams (ped- 
leriu).

Sakoma, kad šaika per savo 
rankas perleidusi gal miliono 
dolerių vertės narkotikų. Po
ra asmenų suimti su narkoti
kais, vertės $35,000 vokuo
jant vartotojams pardavinėji
mo kainomis.

Narkotikus nešiojant ar ve
žiojant pastebėti sunku, 
tai smulki prekė
gaus grobio buvę tik 7 unci
jos, mažiau pusės svaro.

nes
Ir šio bran-

Paliegusių Žmonių 
Darbai Parodoje

Įvairūs rankdarbiai, paga
minti neregių, senukų ir ben
drai paliegusių asmenų išsta
tyti parodori Putnam Mansion, 
70 Willow St., Brooklyne. 
Baigsis birželio 3-čią.

Visokio rankdarbiai pabė
gusiems žmonėms, kaip yra 
pripažinta sveikatos autorite
tų, turi gydomosios vertės, nes 
teikia jiems siekį, sustiprina 
juose viltį, kad jie dar kuo 
naudingi, teikia pasitikėjimą 
savimi. O tūlose padėtyse pa
gelbsti ir stiprinti, auklėti pa
žeistus sąnarius.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su šiluma, šiltu • vandeniu ir 
su dviem langais. Pageidaujama pa
vienio vyro ar moteriškės. 228 So. 
1st St., apartment 19, Brooklyn. 
Arti restauracijų ir geras susisieki
mas su miestu. (124-6)

JOHN YUSKA

/ prizą.

Flushing Meadow brūzgy
nuose, areštuotas Edmund 
Condon Jr., 21 metų, kuris 
nukentėjęs nuo moterų nelai
mę ir negarbę. Jį kaltina 
Mrs. Bessie Rosenberg, 45 me
tų moteriškė, būk jis norėjęs 
ją išprievartauti jos namuo
se, Kew Gardens.

Į namus jis įsigavęs 
kymu, būk atgabenęs 
ro pirktus jų kiemui 
krūmokšnius. Kartą
jis pareikalavęs pinigų, o pas
kui ir dar ko. Namuose pa- 
jutusios lermą, kaiminkos pa
šaukusios policiją, o paskiau 
nešinos • špatais, grėbliais ir 
kitais įnagiais jį dasivijusios 
iki parko, iš kur jį išvedė po
liciją.

pasisa- 
jos vy

le okiu s 
viduje,

Norint išlaikyti gerame 
stovyje bile kokias uogas ar 
vaisus padėkite šaldytuve 
neplautus.

Kelios slyvos stiklinėje, 
kurioje laikote rudąjį cuk
rų, .apsaugos cukrų nuo su
kietėjimo.

suruos- 
darbščiam 

savo

šimtų 
buvo

Tarp kal- 
pažymėti: 

New York 
kritikas,

William Hartman, 61 metų 
amžiaus, gyvenęs 92 Scholes 
St., Brooklyne, mirė gegužės 
23 d. 
thew
660 Grand 
Ballas rūpinosi 
apeigomis, 
žės 25-tą, 
nėse..

Velionis
žmoną Frances, 2 dukteris, 2 
sūnus, ir tolimesnius gimines.

Pašarvotas buvo Mat- 
P. Ballas koplyčioje, 

St., Brooklyne. 
ir laidotuvių

Palaidotas gegu-
Šv. Trejybės kapir

paliko nuliūdime

ŽvaigždžiWjja Dorothy Lainoiir
• IvJLclIIIIcIIlLllt/tl Dan Dtiryea * Sterling Hayden

• Tai judamasis paveikslas, kuris tikrai jus nustebins!
Asmeniškai - Scenoje: Janet 31air * Jan Murray * Blackburn Twins 
Paul Sydell ♦ Ekstra patrauklus priedas! Bobby Sherwood ir jo Orkestras. 
PARAMOUNT, Times Square. — Vidurnaktį rodoma kas naktį

gegužės 24 
ligoninėje. 

Marcy Ave.,
J. Arthur Rank perstato “ALL OVER THE TOWN” 

žvaigždžiuoja
SARAH CHURCHILL—Premjero duktė 
NORMAN WOLLAND —tiesiog iš 

pasekmingos “Hamlet” filąios.
Pagamino Muir Mathieson 

su Royal Philharmonic Orchestra.

•PARKAVE.a'^s/

Fred Heidel, 19 metų, gy
venęs 837 Bedford Avonue, 
Brooklyne, .airė 
d., Cumberland 
Pašarvotas 354
Brooklyne, pas laidotuvių di
rektorių Paul Gustą, l$uris rū
pinasi ir- laidotuvių apeigo
mis. 
28 d
Kalnelio kapinėse, 
vus, 3 seseris ir 2

viršaus 
apatinis 
tuščias

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

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

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT 1111 h Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Bendrai — dalyvė 
liaudies meno veiks-

Liko liūdintieji velionius 
šertviečio jo žmona Tessie, 
duktė Aldona ir žentas Savi- 
čiūnai, anūkės Aldona ir Ali*- 
da, broliai Petras ir Antanas.

Jiems ir kitiems velionies 
artimiesiems reiškiame 
jautą.

QUEENS VILLAGE—$8,500
Vienos šeimos medinis, atskiras 

namas, 5 kambarių. Steam Heat.. 
Automatiškai šildomas vanduo. Ve
netian'“Blinds. Tik Trijų Metų se
numo. No. 895.
SO. OZONE PARK—$8,750
Vienos šeimos namas su garažu del 
vieno karo, medinis, aliejaus šildy
mas, Magic Chef pečius, Venetian 
Blinds, gražus, gerai užlaikytas na
mas. Randasi 123-15 145th Street, 
arti Rockaway Boulevard. No. 888.
EAST NEW YORK—$5,900 
šešių šeimų 
kambarius 
apartmentas, 
leigos $1,320
WOODHAVEN—$11,000
Dviejų šeimų medinis namas,/ 6 
kambarių apartmentas, ant 
su porčiais, 5 kambarių 
apartmentas apačioj bus
naujam savininkui. Garažas dėl vie
no karo. Dvi atskiros šildymo sis
temos. Lotas 23x100. No. 717.
5-KAMBARIŲ APARTMENTAS 
renduojasi už $48 j mėnesį. Yra ir 
šildymo sistema, kuria rendauninkas 
galės kūrenti. Jei savininkas kūrens, 
tai renda $60 į mėnesį.

Turimo naujų namų, įvairiose 
miesto dalyse, taipgi šešių ir aštuo- 
nių šeimų namų Ridgewoode, taipgi 
apartment inių namų, namų su krau
tuvėms, ir daug vienai ar dviem 
šeimom namų.

Prašome kreiptis pas mus viso
kiais Real Estate ir Insurance rei
kalais. Jeigu norite parduoti jūsų 
namų, tuojaus mums praneškite.

Orman & Michelson

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI \ PATYRĘ BARBERIAI

U ZU o-

kalėj i-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 9.—12R
į 1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Bus palaidotas gegužės
2 vai. po pietų, Alyvų 

Paliko tė- 
brolius.

Ką tik išleistas iš 
mo John Trimboli/ 17 
brooklynietis, tapo pagautas 
prie vogto auto, kurį jis su
daužė bėgdamas nuo polici
jos.

PARDAVIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Visuose namuose tuSti kambariai, 
visi su šilumą ir prie visų gara- 
džiai.

'6 kambarių’ atskirai statytas na
mas $6,000.

Dviejų šeimų, 9 kambarių, atski
rai statytas namas $8,950.

Dviejų šeimų, mūrinis, 
statytas namas, 2. metų 
$14,950.

Trim šeimom, mūrinis namas, 17 
kambarių, 6 metų senumo.

Šešiolikai šeimų mūrinis namas, 
50x100, randų neša $7,000.

Turime visokių namų, visose -da
lyse miesto ir užmiesčiuose. Prašo
me kreiptis: Zinis, RE. 9-1506.

(123-5)

atskirai 
senumo

Parsiduoda 8 šeimynų mūrinis 
namas ir vienas garacjžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros įplau
kos, $400 random j mėnesį, geras 
investmentas. Namas randasi Cy
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

Private. (121-6)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

REAL ESTATE—INSURANCE 
87-07 94th Street 

Woodhaven 21, N. Y. 
Telefonas 

Virginia 9-0842

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. x
.. . , (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

4 SavininkasI . •

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

'7TTDWQ I? 4 I? 411 GRAND STREET /_A l i 0 DAIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729 
..... .....-<----------

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

. RHEINGOLD
^EER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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