
Generolais nebebus.

Ko delsia ?
Audringa karjera.
Kur gi jie buvo?

mėme nežinoję.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metame 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Peipingo radijas sako/ kad 
liaudiškoji Kinija pasiruošus 
užmegsti ryšius ir vesti biznį 
SU kiekviena šalimi.

Čiango valdžios jau nebėra. 
Yra tik likučiai. Bet ją tebe
laiko pripažinusios 
lys. Tai nesveika 
turai u.

Pradžia turėtu
liaudiškosios demokratijos. Jų 
delsimą nelengva suprasti.

Po ' penkiolikos audringų 
metų Gerhart Eisler sugrįžo 
savo tėvynėn. Jis profesoriaus 
Leipcigo universitete. Jis bus 
nariu rytinės Vokietijos žmo
nių seimo. Tapo priimtas ir 
pasitiktas kaip kovose išban
dytas didvyris.

Už žmones jis kovojo prieš 
Hitlerį. Už žmones Ispanijo
je jis kariavo prieš generolą 
Franco. Už žmones jis kal
bėjo ir rašė mūsų šalyje po 
prievarta sulaikytas ir neiš
leidžiamas.

Man
Skaitau

tdi nesuprantama, 
sąrašą, kas išleido ir 
prelatą Krupavičių ir 

“viešpatį” Sidzikauską. Išly
dėtoji! sąrašas labai ilgas. Bet 
jame nesurandu mūsų brolių 
menševikų. Kodėl nebuvo 
Buivydo su Glavecku ? Ne
jaugi jiems nebebuvo leista 
prelatui dar kartą Juodon 
barzdon pabučiuoti. Kas taip 
negražiai pasielgė?

Visi važiuokite į Romą. 
Kviečia pats šventasis Tėvas, 

fe , Ir šimtai tūkstančiu-tikinčiųjų 
važiuos ateinančiais metais. 
Tai bus šventieji metai. Kiek 
to biznio bus katalikų bažny
čiai ir 
lijonai 
tikano

jos dvasininkams! Mi- 
d oi erių suplauks Į Va
izdą.

susilaukėme dar vieno 
generolo. Po Černiaus 

pribuvo ir ge- 
Jis irgi kei-

Tai 
aukšto 
ir Musteikio, 
nerol as Raštikis,
kia bolševikus. Jis tiesiog sa
ko, pasak Draugo, kad “tik 
jėga tebus galima suvaldyti

Baisi nelaimė: turime gene
rolus, bet neturime armijos. 
Kiekvienas jų norėtų muštis 
su bolševikais, bet ką gi jie 
be vaisko darys? Jie patvs 
muštis nemoka ir nenori (jie 
netoki kvailiai), jie tik ko- 
mandavoti moka.

Ir Černius, ir Musteikis, ir 
Raštikis buvo paklusnūs Sme
tonos žmonės. Jie buvo
bingi” žmonės. Mužikus 
dvarus valdė.

Visko 
pikta ?

Vienąs 
tie vyrai
Kuris bėgdamas iš 
neprisivogė užtenkamai, 
nai turės duoną sau užsidirb
ti. Už tai jie tiems bolševi
kams neatleis, kol gyvi bus.

ne

Ši-

grupės, partijos 
sauvališkus są-

pas ser- 
Partijos 

Z. Foste-

liu- 
šni-
me-

London. — Anglijos sei
mas užgyrė bilių, pripažįs
tantį Airijos , Respublikai 
pilną nepriklausomybę.

dalykas aiškus: 
generolais nebebus.

Lietuvos
čio-

gar
iu

neteko. Argi

London. — “Socialistų” 
valdžia laužo Škotijos gele
žinkeliečių streiką,, lėktu
vais gabendama krovinius 
ir keleivius.

taipgi laužo 
konferencijos

vė! smerkė a-

Labai dėkui kunigui K. A, 
Matulaičiui. Dabar žinosim, iš 
kur atsirado šventoji Dvasia. 
Jis rašo: “Kai Ananija» ir 
Sapira pamelavo apaštalui Sv. 
Petrui, jis pasakė Ananijui: 
‘Kam šėtonas sugundė tavo 
širdį, kad meluotume! Šven
tajai Dvasiai*.(Draugas, 
geg. 28 d.)

Nuo to ir prasidėjo šventos 
Dvasios pripažinimas ir garbi
nimas. Pagal kun. Matulai
čio mokymą, jeigu Ananijas 
ir Sapira būtų nemelavę, Pe
tras nebūtų išsitaręs apie 
šventąja dvasia ir svietas apie 
jos buvimą nebūtų nieko gir
dėjęs. Vadinas, bent jau šia- 

’me atsitikime melas kam nors 
išėjo .ant gero.

I
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J. LEWIS REIKALAUJA 
ĮSTATYMU SUSTABDYT 
M.AIM ER IU ŽUDYNES
Per 19 Mėty Angliakasyklose Pavojingai Sužalota bei 
Užmušta 1,259,080 Mainieriy dėl Kompanijų Godumo

Washington. — Mainie
rių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis, kalbėdamas 
senatorių komisijai, šaukė 
užgirti bilių, kuris siūlo už
tikrinti saugumą darbinin
kams angliakasyklose.

Lewis priminė, jog per 
paskutinius 19 metų buvo 
sunkiai sužeista bei užmuš
ta 1,259,081 angliakasis to
kiose nelaimėse, kurių būtų 
išvengta, jeigu kompanijos 
būtų įvedusięs tinkamas ap
saugas.

Per pusantrų pirmųjų 
pastarojo karo metų ameri
kinėse angliakasyklose bu
vo užmušta daugiau mai
nierių, negu kareivių mū
šiuose, pridūrė Lewis.

Jisai reikalavo išleisti to
kį įstatymą, kad šalies vai-1 nys vis dar pabrango.

Bolivijos Valdžia Tebešaudo 
Jankių Kasyklų Streikierius

La Paz, Bolivija. —Val
džios pasiųsta kariuomenė 
vėl puolė mainierius, strei
kuojančius prieš Patino ci- 
nos kompanijos kasyklas. 
Dar 2 streikieriai nušauti 
ir keli sužeisti. 1

Didžiausi tų kasyklų sa
vininkai yra amerikonai 
Morganai ir Rockefelleriai.

Naujesnės žinios teigia, 
kad susikirtimuose tarp 
kariuomenės - policijos iš 
vienos pusės, ir streikierių, 
iš antros pusės, užmušta 
bent 50 asmenų.

Valdžia paskelbė griežtą 
karo stovį trims mėne
siams; pasakoja, kad Re
voliucinė Darbininkų Parti
ja ir Revoliuciniai - Tauti
nis Judėjimas iššaukę šį 
streiką, siekdami nuversti 
esamąją valdžią.♦

Fordo Streikieriai 
Nusivylę Grįžta Dirbt

Detroit. — Pranešama, 
jog pradeda grįžt darban 
Fordo automobilių streikie- 
riai.

Eina derybos tarp unijos 
vadų ir kompanijos del pa
rinkimo “bepusiško tarpi
ninko”, kuris spręs, ar For
das iš tikrųjų pasmarkino 
paskubą darbe.' \

Kompanija sutiko priimt 
darban trejetą tuzinų dar
bininkų, -kuriuos buvo iš
braukus streiko metu.

65,000 Fordo darbininkų 
streikavo 25 dienas, reika
laudami sumažint paskubą, 
grąžint tokį darbo lygį, 
kaip pirm 12 mėnesių, i

Dešinysis unijos pirmi
ninkas Reutheris ant* grei
tųjų sušaukė palyginti ne
didelį streikierių susirinki
mą, kad užgirtų jo pasiūly
mą dėl vadinamo “bepusiš
ko sprendėjo”, kas liečia 
paskubą. Dauguma darbi
ninkų jaučia, kad Reuthe
ris išdavė jų streiką. 

džios inspektoriai galėtų 
uždaryti pavojingas kasyk
las, iki savininkai įves rei
kalingas gyvybei ir sveika
tai apsaugas.

Dabartinis federalis ka
syklų įstatymas toks silp
nas, kad kompanijos nesis
kaito su jo patarimais, ir 
siekdamos vis didesnių pel
nų, žudo mainierius.

“Jų taisyklė yra: Geriau 
žudysime, negu apsaugas 
įvesime,” padarė išvadą 
Lewis, smerkdamas tokias 
kompanijas “amžinam pra
garui.”

Washington.— Darbo de- 
partmentas pranešė, kad 
mažiau dirbinių pagamina
ma, bet gyvenimo reikme-

Tikrenybėje streikas kilo 
dėl to, kad valdžia -arešta
vo ir Čilėn ištrėmė 26 mai- 
nierių vadus. Pamatinis7 
streikierių reikalavimas te
bėra sugrąžinti tuos vadus.

Užjausdami mainierius, 
sustreikavo geležinkeliečiai 
ir tūlų kitų pramonių dar
bininkai.

Associated Press prane
ša, kad streikieriai suėmė 
ir laiko kaip įkaitus kelis 
jankius, kasyklų pareigū
nus. Du amerikonai inžinie
riai (streiklaužiai) buvo 
nukauti.

Jungtinės Valstijos siun
čia du lėktuvus, kuriais ga
bens savo piliečius iš Boli
vijos.

(Bolivija yra Pietinės A- 
merikos respublika.)

Atominiai Ragangaudžiai 
Kvočia D. Lilienthalį

Washington. — Bendras 
senatorių ir kongresmanų 
komitetas pradėjo kvost 
Davidą Lilienthalį, valdi
nės Atomų Jėgos Komisijos 
pirmininką.

Republikonas senatorius 
B. B. Hįckenlooperis, ko
miteto narys, reikalauja pa
šalint Lilienthalį. Pasako
ja, kad Lilienthalis “bai
siai blogai”- vedęs atomi
nius reikalus, nesaugojęs se
kretų, pateikęs nužiūrimus 
“raudonuosius”' atominiuo
se darbuose.

Prez. Trumanas ir Ame
rikos Mokslininkų Sąjunga 
užgyrė Lilienthalį ir smer
kė jo persekiotojus. '

Dabartinių kvotimų tiks
las yra — atimt atominę 
žinybą iš civilių žmonių ir 
pervest ją kariniams va
dams.

i

. Lilienthalis dar ir todėl 
kandžiojamas, kad jis “se
kąs” Roosevelto politiką.

Graikijos Partizanai Prakirto 3 TALKININKAI ATMETĖ
VOKIEČIŲ LIAUDIES 
KONGRESO DELEGATUS

Monarcho-Fašistų Eiles
Athenai, Graikija.—Grai

kų partizanai smarkiai už
puolė monarcho - fašistų 
armiją Patomoj, Grammos 
kalnyno srityje, ir prakirto 
monarchistų eiles, kaip 
praneša Graikijos fašistų 
komanda. Sako, partizanai 
ypač norėjo pasigrobt gin
klų ir amunicijos iš monar
chistų.

Monarchinė valdžia gra
sina įvesti kietą cenzūrą 
politinėms žinioms, todėl,! 
jog įvairūs laikraščiai pri- ’ 
tarė sovietiniam siūlymui, 
kad didieji talkininkai tai
kytų Graikijos monarchis- 
tus su partizanais.

(Anglijos užsienio reika
lų ministras Bevinas prita
rė šiam pasiūlymui, bet

LIAUDININKAI ŠANCHAJUJE 
UŽSALDO VAGIŠKI AUKS.J

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų vy
riausybė Šanghajuje “už
šaldė” - uždare tautininkų 
vadų bei šmugelninkų auk
są ir dolerius, padėtus ban
kuose ir- slaptai' 
bankinėse dėžėse.

Pirmoje vietoje 
šaldyti pinigai. 
Čiangų, Koongų 
kitų viešpatavusių 
ninku šeimų. Tie ponai ir 
artimieji jų bendradarbiai 
daug turto teikė bankuose, 
prisidengdami viso kiais 
slaptvardžiais. Jie grobė ir 
milionus dolerių, kuriuos 
Amerikai davė kaip pašalpą 
žmonėms.

Iš Komunistų Teismo
New York. — Federalis 

apskrities teisėjas Harol
das Medina atmetė svar
bius parodymus, kad komu
nistų vadai neragino jėga 
bei prievarta nuverst Ame
rikos valdžią. Tie parody
mai — tai komunistų karo 
veteranų sąskridžio proto
kolas ir pareiškimas. Sąs- 
kridis įvyko 1947 m. gegu
žės 8-i9 d.

Suvažiavusiems ten k ko
munistams veteranams pir
mininkavo John Gates, Dai
ly Workerio redaktorius, 
vienas teisiamųjų komunis
tų vadų. )

T?o i sąskridžio priimtas 
pareiškimas, tarp kitko, sa
ko: . , .

— Mes remiame ameri- 
* kines demokratijos laimė
jimus ii- pasižadame kovoti 
prieš bet kokius bandymus, 
siekiančius sunaikinti dar
bininkų ir liaudies teises. 
Mes taipgi kovosime prieš 
bet kokios 
ar šaikos 
mokslus.

i Teisėjas atmetė ir skai
tymą pastabų, kurias John 
Gates padarė, pirmininkau
damas minimam veteranų 
sąskridžiui.

Teisėjas leido kaltinamų
jų advokatai Sacheriui tik-, 
tai perskaityti džiūrei tų 
veteranų užgirtą programą, 
būtent: z ■

Kohiu'nistų Partija vado

Amerikos valstybės sekre
torius Dean Achesop atme
tė jį. .
kad monarcho-fašistai 
lų gale, “sumuš 
nūs”.

(Užsieninis Sovietų mi
nistras Andrius Višinskis 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoj Paryžiuje siūlė:

Suruošti laisvus Graiki
jos seimo rinkimus, ku
riuose lygiomis teisėmis da
lyvautų ir partizanai ir ki
tos demokratinės partijos;

Paskelbti politinių baus
mių atleidimą - amnestiją.

Tuos rinkimus turėtų pri
žiūrėti tarptautinė komisi
ja, kurioje taip i pat privalo 
dalyvauti Sovietai ir arti
mieji jų kaimynai.)

Tautininkai, bėgdami iš 
Šanghajaus, suprantama, 
išsinešė, kiek paspėjo, to 
vagiško turto.

Liaudies vyriausybė taip
gi savo žinybon perėmė au
dyklas ir kitus didžiuosius 
Šanghajaus fabrikus.

Šanghajaus uostas tapo 
atidarytas prekybai sveti
mų kraštų laivams.

Keli Amerikos ir Holan- 
dijos laivai plaukė su kro
viniais tautininkam į Šan- 
ghajų. Bet kad Šanghajus 
užimtas liaudininku - ko
munistų, tie laivai pasuks į 
tautininkų “tvirtovę” For- 
mozos salą arba į anglų ko
loniją Hong Kongą.

vau j a kovai už lygias tei
ses negrams veteranams. 
Komunistai stoja už 10,- 
000,000 gyvenamųjų namų 
pastatymą su valdžios pa
rama per 5 metus. Komu
nistai veteranai, kaip ir jų 
partija, reikalauja pagerin
ti pensijas kritusiųjų ka
reivių našlėms, duoti $4,500 
bonus tarnavusiems užjū
ryje veteranams ir $3,500 
bonus tarnavusiems Jung
tinėse Valstijose.

Gates, penktą dieną 
dydamas, sumušė FBI 
pės Angelos Calomiris 
lą, būk komunistai ,vūdai 
1947 m. vasarą slaptai- pla
navę įkurti Progresyvių 
Partiją. Šis melas nukreip
tas prieš dabartinį Progre
syvių Partijos vadą Henry 
A. Wallace’ą.

Teisėjas Medina pasiuntė 
Wall S try to advokatą Ma
soną H. Bigelow 
gantį Komunistų 
pirmininką Wm.
rį, kad statytų Fosteriui 
klausimus ir paimtų atsa
kymus. Bigelow pripažino, 
jog Fosteris, vienas kalti
namųjų, per sunkiai serga; 
todėl negalėtų atsakinėti.

Kongresas Atstovavo Ištisos Vokietijos Partijas; Dar 
Nėra Vilties Susitarti dėl Vokietijos Suvienijimo

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, užsieninis Sovietų 
ministras, prašė, kad Ketu
rių Didžiųjų konferencija 
leistų atvykti Vokiečių 
Liaudies Kongreso pasiun
tiniams ir išdėstyti savo 
nuomones apie Vokietijos 
sutvarkymo reikalus.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson at
metė prašymą. Achesoną 
parėmė užsieniniai Angli
jos ir Franci jos ministrai, 
Bevinas ir Schumanas.

Vokiečių Liaudies Kong
resas įvyko Berlyne, praei
tą sekmadienį. Jame daly
vavo 2,000 delegatų iš įvai
rių politinių partijų.

Višinskis nurodė, jog tie 
delegatai buvo ne.tik iš So
vietų kontroliuojamos *ry-

Uždraudė Pensijas Ind 
Mainieriam už Gedulas

Indianapolis, Ind. —.Uni
jiniai Indianos angliakasiai 
reikalavo išmokėti jiems 
bedarbiškas pensijas už dvi 
streikuotas savaites. Tas 
streikas buvo Mainierių U- 
nijos paskelbtas, kaip ge
dulo švente — apgailėti sa
vo narius, bereikalingai žu
vusius kasyklinėse nelaimė
se per metus.

Aukščiausioji Indianos 
nedarbo pensijų komisija 
atmetė tokias pensijas. Ko- 

| misija yra gubernatoriaus 
paskirta.

Įvairios kitos valstijos 
pripažįsta nedarbo pensijas 
ir streikieriams.

4,000 Policininkų Ieško, 
Kas Pašovė Vik. Reutherj

Detroit. — 4,000 polici
ninkų ir detektyvų ieško 
piktadario, kuris iššovė a- 
kį Viktorui Reutheriui, 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos švietimo direkto
riui. Viktoras buvo pašau
tas namie pro langą nak
ties metų. ' •

Komercinė spauda kar
toja šmeižiančius spėlioji
mus, kad gal, girdi, koks 
“raudonasis” mėginęs nu
šaut jį.

Viktoras Reuther yra 
brolis Watterio Reutherio, 
Auto. Darbininkų Unijos 
pirmininko. Pernai, šūviu 
pro langą pavojingai per
šauta Walteriui ranka, taip 
pat n^mie. Dar tebeieško
ma ir pernykščio šoviko.

Washington. — Važiuo- 
tės Saugumo Konferencija 
atrado, jog automobiliai 
naktį keturis kartus dau
giau žmonių užmuša, negu 
dieną.

tinęs Vokietijos. x Kongrese 
dalyvavo atstovai ir visų 
politinių partijų iš vakari
nės Vokietijos, kuri užimta 
anglų - amerikonų ir fran- 
cūzų.

Achesonas taip nukalbė
jo, kad Liaudies Kongre
sas, girdi, atstovavęs “tik
tai sovietinę politiką.”

Nebūsią Politinio 
Susitarimo

Trys vakariniai talkinin
kai lemia, kad dabartinė 
Keturių Didžiųjų konferen
cija nesusitars dėl politinio 
visos Vokietijos suvieniji
mo. Bet esą tikimasi su- 
megsti prekybos ryšius 
tarp vakarinės ir rytirfės 
Vokietijos.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai atmetė Sovietų 
pasiūlymą atsteigti tokią 
visų Keturių Didžiųjų poliy 
tinę kontrolę Ištisai Vokie
tijai, kur kiekvienas turėtų 
teisę vetuoti - atmesti dau
gumo tarimus, pagal Jal
tos ir Potsdamo konferen
cijų nuostatus.

Višinskis taipgi 
kad Berlynui turėtų būti 
atkurta visų keturiu val
dyba - kommandatūra su 
veto teise kiekvienam. Tuo- • 
met galima būtų surengti 
rinkimus dėl vienos vokie
čių valdybos visam Berly
nui.

Anglai - amerikonai ir 
francūzai sutiktų atgaivin
ti tiktai pakeistą komman- 
datūrą, kur būtų panaikin
ta veto teisė ir klausimus 
spręstų paprastas daugu- • 
mas balsų. Atmesdami veto 
teisę Berlyne, vakariniai 
talkininkai 
Potsdamo 
nutarimą.

Višinskis 
merikonų, francūzų ir ang
lų steigiamą vakarinę Vo
kietijos valstybę, • atskirai 
nuo rytinės. Jis kaltino 
juos už norą kuo ilgiausiai 
palaikyti savo armijas Vo^ 
kietijoj ir atidėlioti' taikos 
sutartį.

y
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Prasidėjo Teisinas 
Prieš Alg. Hissą ,

New York. — Federalis 
apskrities teismas pradėjo 
tardyti Algerį Hissą, buvu
sį valstybės departmento 
valdininką ir Carnegie’o 
Tarptautinės Taikos Fondo 
pirmininką.

Hiss kaltinamas už “krei
vą priesaiką.” Mat, šnipas 
Whittaker Chambers pasa
kojo, būk Hiss nešdavęs

(jam “slaptus” valdžios do
kumentus, girdi, kad Cham
bers'juos perduotų vadina
miem “Sovietų agentam”, o 
Hiss po priesaika užsigynė.

Graikijos monarchistai 
praneša, kad smarkėja jų 
mūšiai su partizanais.

ORAS. — Giedra, šilčiau.
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Pirmasis, Šiemet ?
28 mėtų amžiaus negras Califf Hill Jr., buvo govėdos 

išplėštas iš Wilkinson apskrities kalėjimo (Georgia val
stijoje), išgabentas į užmiestį ir ten žiauriai nužudytas, 
nulinčiuotas. Baltųjų govėda šį žmogų nuteisė, nusmer- 
kė ir tuojau įvykdė savo “nutarimą”.

Califf Hill buvo uždarytas kalėjimai! dėl mažmožio, 
dėl susirėmimo su šerifu ar su kuo kitu viename saliū- 
ne. Bet baltųjų govėda to nepaisė: ku-klux-klaninin- 
kams svarbu linčiuoti ir jie savo darbą atliko “pasek
mingai”!

Ar Georgia valstijos viršininkai dės pastangų piktada
riams sugauti ir nubausti, sunku pasakyti. Atrodo, jog 
ne. Atsiminkime, kiek toje valstijoje įvyko negrų linčia- 
vimų ir nei karto nebuvo piktadariai atitinkamai nu
bausti !

«Tuskegee Instituto (Alabama valstijoje) vedėjai skel
bia, jog šis linčiavimas esąs pirmas šiemet. Bet šis Insti
tutas nepasako to, kiek jau yra nulinčiuota negrų “lega
liai”; jis, matyt, skaito linčiavimą linčiavimu tik tuo
met, kai govėda atlieka žudymą.

Bet atsiminkime, jog yra ir “legalių” linčiavimu.
Štai, Martinsville miestelyj (Virginia valstijoje) lau

kia mirties septyni jauni negrai. Jie buvo nusmerkti mir
ti neva už pasikėsinimą ant baltos moters. Su jais cere
monijų nebuvo daryta: suimti, — kažin kas pasakė, būk 
jie kalti, — na, ir apskrities teismas tuojau nusmerkė 
juos mirti. Jie bus nužudyti sekamą mėnesį, jei visuome
nė netars savo žodžio, jei jų byla nebus iš naujo perna- 
grinėta.

Tai yra Scottsboro dalyko pakartojimas.
Tai siekimasis atlikti legalus linčiavimas, kuris nėra 

nieku žmoniškesnis už govėdos linčiavimą.
Visuomenė privalo sukrusti ir reikalauti naujo šitiems 

jauniems žmonėms teismo, — bešališko teismo, kuris vi
sapusiai g'ąlėtų visą reikalą ištirti ir savo sprendimą be
šališkai padaryti. .

Tolydžio visuomenė privalo reikalauti, kad 81-masis | 
Kongresas kuogreičiausiai priimtų anti-linčiavimo įstaty
mą, pagal kurį federalinė vyriausybė galėtų įsikišti į 
linčiuotojų sugavimą ir jų pabaudimą, kuomet valstiji- 
niai teismai ir valdžios tai atsisako daryti.

Tai turėtų būti atlikta dar šioje 81-moje Kongreso 
sesijoje, nes tai žadėjo atlikti prezidentas Trumanas, tai 
žadėjo atlikti demokratų partija, kuri Kongrese sudaro 
daugumą atstovų.

Gamyba Mažėja, Bet Gyvenamąją Produktą 
Kainos Kyla

United Press skelbia . įdomią žinią iš Washington©. 
Valdiškais duomenimis, sako žinių agentūra, šiuo metu 
pramoninė gamyba mūsų krašte mažėja, krautuvės ma
žiau parduoda visokių daiktų, mažiau darbininkų dirba, 
nedarbas didėja, tačiau pragyvenimo produktų kainos 
pastaruoju metu pradėjo kilti aukštyn, užuot mažėjus!

Kad taip yra, mato ir jaučia kiekvienas žmogus, turįs 
akis ir galįs galvoti.

Kodėl gi taip yra?
Todėl, kad milžiniškas sumas pinigų mes turime su-

savu

Thii

* šž;

mokėti (pavydale visokių taksų) valdžiai, kuri 
ruožtu, tas sumas išleidžia karo reikalams.

Bilijonai dolerių išleidžiami Marshallo planui, gink
lavimuisi, nauji bilijonai dabar <taikomi Atlanto Paktui. 
Visa tai, atsiminkime, turi būti sumokėti iš kišenių tų, 
kurie dirba.

Todėl klaidą daro tie žmonės, kurie mano, būk neužil
go pragyvenimas palengvės, būk viskas bus “okei”. Pra
gyvenimas negalės pas mus palengvėti tol, kol nebus su
mažintas tasai įkarštintas eikvojimas bilijonų dolerių 
karo reikalams ir Europos buržuazijai gelbėti, — pavy
dale Marshallo plano ir Atlanto pakto. •

Norint gyvenimą palengvinti, taigi, visuomenė, pir
miausiai darbininkai, turi kovoti prieš leidžiamus bilijo
nus dolerių “šaltajam karui” palaikyti ir ruošimuisi prie 
karštojo karo.

.Nauja Reakcinė Banga Prieš Svetur girnius
■ Amerikoje prasidėjo nauja banga prieš sveturgimius, 

nepiliečius, bet, žinoma, ji palies ir piliečius.
Kalifornijoje federalinė “didžioji džiurė” nutarė už

vesti bylą prieš Harry Bridges, žymų darbininkų 
vadovą, reikalaujant Bridges’ą nupilietinti, atimt? iš jo 
pilietybę, ir išdeportuoti. Girdi, jis įgijo pilietybę “nele-

New Yorke yra įkalintas graikų tautybės amerikietis, 
Petras Harisiades. Jis išgyveno Amerikoje vi r š^ 30 mėtį 
turi Amerikoje gimusią žmoną, du čiagimiu vaiku; jis 
pats troško patapti Amerikos piliečiu, bet jam pilietybe 
nebuvo suteikta. Dabar šis žmogus yra suimtas ir ne
paleidžiamas po jokia belą, po jokia kaucija.

Reakcininkai ruošiasi tą patį padaryti ir su kitais ne- 
piliečiais, kurie jiems nepatinka. Ir jie tai padarys, jei 
visuomenė tylės.

.'Jungtinių Valstijų Kongrese yra įneštas taip vadinai 
mas Hobbs Bilius (H. R. 10). Pagal šį bilių, kiekvienas
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
twin—

Nedarbas Didėja
ŠAUKIA KRYŽIAVOTI 
UNIJOS VADĄ

Kunigų Draugui labai 
patinka, kad CIO jūrininkų 
unijos vadą Harry Bridges 
iš naujo užpuolė valdžia 
persekiojimu. Girdi, “kaip 
atrodo, šį kartą Bridges ir 
du jo asistentai pakliuvo ir 
vargu nub bausmės išsi
suks.” Ir toliau: “Pažymė
tina, kad 1939 m. ir 1940 m. 
buvo užvestos bylos prieš 
Harry Bridges jį deportuo
ti. Bet jis išsisuko. Bandys 
išsisukti ir dabar. Bet ar 
pavyks — tenka rimtai a- 
bejoti” (D., geg. 27 d.).

Kuo gi šis kovingas dar
bo unijų vadas kunigų 
Draugui taip sunkiai nusi
dėjo? Atrodo, niekuo. Bet 
tokia jau to •’laikraščio dva
sinė fizionomija: jis turi 
visur ir visuomet paremti 
reakciją. Jis karštai vei
kiausia sveikintų, jeigu ku
rią baisią dieną pakiltų fa
šizmas ir nušluotų visas 
darbo unijas, o jų vadus 
sudegintų elektros kedėje. 
Dar nėra buvę niekur to
kios šalies, kurioje klerika
lai ir katalikų bažnyčia ne
būtų stovėję išnaudotojų ir

vo įrodyta, kad Komunistų 
Partija skelbia spėkos ir 
prievartos vartojimą. Prie
šingai, anais laikais 'toje 
pačioje Californijoje buvo 
bandoma atimti iš Komu
nistų Partijos žymaus vei
kėjo Schneidermano pilie
tybę už tai, kad jis yra ko
munistas. O komunistai, 
girdi, skelbią spėkos varto
jimą. Atsimenate, Schnei- 
dermaną gynė Willkįe. Bu
vo nueita net iki Aukščiau
sio > Teismo. Aukščiausias 
Teismas valdžios pusės ne
palaikė ir Schneidermano 

j pilietybė nebuvo panaikin- 
ta.

JO nelaime, kad 
JO NIEKAS NEKLAUSO

Gerhart Eislerio laimė, 
kad dar yra pasaulyje žmo
nių, kurie nesiskaito su 
Naujienų redaktoriaus au
toritetu. Už vėliausį pa
vyzdį galima paimti anglus. 
Kaip žinoma, anglų teis
mas Eislerį pripažino poli
tiniu pabėgėliu ir atsisakė 
sugrąžinti Amerikon per
sekiojimui.

Bet anglai taip “negra
žiai”, matyt, pasielgė tik

kas

tironų pusėje. Ar tai caro < todėl, kad nebuvo susipaži
nę su labai “autoritetingu” 
Naujienų redaktoriaus pa
tarimu.

Gegužės 27 d., 
pačia dieną, kai 
teismas paleido 
Grigaitis išpiškino 
reikalu ilgiausį editorijalą. 
Ten jis su žeme sumaišė 
visus, kurie nors paabejojo 
apie mūsų vyriausybės pro
cedūros prieš Eislerį teisin

laikais Rusijoje, ar fašiz
mo laikais Lietuvoje, .ar 
hitlerizmo laikais Vokieti
joje, — visur dvasininkija 
ranka rankon ėjo su tifo
nais ir budeliais prieš liau
dį, prieš paprastuosius 
žmones.

Tas pats šiandien Ameri
koje. Kas tik pasimoja 
prieš liaudies sąjūdį, kur 
tik pakelia galvą juodoji 
reakcija, katalikiškoji dva- . 
sininkija be jokios išimties 
atsistoja liaudies priešų 
pusėje.

Kame Harry Bridges ' 
prasižengimas? Kuomi jis : 
yra kaltinamas?- Jis yra . 
kaltinamas, kad jis 1945 m., 
priimdamas pilietybę, pada- j “neturi pagrindo’
- «1 • • '•! 11 __ X__ ((____ ..Xre “kreivą priesaiką”.
Kaip ir kodėl?.Mat, yra 

reikalaujama, kad žmogus 
pasisakytų, ar jis priklauso 
prie kokios nors organiza
cijos, ■ kuri skelbia spėkos 
vartojimą prieš Amerikos 
valdžią. Aišku, kad Brid
ges pareiškė-, jog jis prie 
jokios tokios organizacijos 
nepriklauso. Bet valdžia 
dabar teigia, kad buk Brid
ges iki 1945 metų priklau
sęs prie Komunistų Parti
jos.

Šis kaltinimas yra falšy- 
vas dviem atvejais,. Viena, 
juk jau pirmiau buvo ban
doma įrodyti, kad Bridges 
esąs Komunistų Partijos 
narys >ir norėta buvo tuo 
pasiremiant jį išdeportuoti, 
bet įrodyta nebuvo, Bridr 
ges nebuvo išdeportuotas. 
Teismai valdžios parody
mui atmetė, pripažino ne
pagrįstais.

Antra, niekur dar nebu-

kaip tik 
Londono 

Eislerį, 
tuo visu

gumą. Jis sakė:
“Komunistai rėkia, kad 

Eisleris esąs .politinis kali
nys ii’ kad todėl Britanija 
pasielgtų neteisingai ir ne
žmoniškai, jeigu ji išduotų 
jį Jungtinėms Valstybėms.” 
Bet “šitas riksmas”, girdi, --------------nes jįs 

kokį poli- 
už kreivą 
kongreso

1 nubaustas “ne už 
tinį darbą, bet 
priesaiką ir už 
paniekinimą.”

Savo įkaitime 
redaktorius pamiršo 
nesužinojo tokio paprasto 
dalykėlio, jog “kreiva prie
saika” ir “kongreso panie
kinimas” gali .būti ir, šiame 
atsitikime, buvo politinis 
veiksmas. Pavyzdžiui, kai 
Grigaitis bėgo iš Rusijos, 
jis ir melavo, ir kreivai pri
siekė ir falšyvą pasportą 
pasidarė. Visa tai caro val
džios akyse buvo krimina- 
liškas prasižengimas, bet, 
jeigu neklysime, Grigaitis 
tai skaitė politiniu valdžiai 
nusidėjimu, save laikė/ne 
kriminalistu, bet politiniu 
prasikaltėliu. Ar ne taip? 
Tai kodėl Eislerio bėgimas 
nuo valdžios, kuri privertė 
jį prieš jo norą ir valią 
Jungtinėse Valstijose už
kliūti, paskui neišleido jam

Naujienų 
v i arba

is čionai išvažiuoti ir per
sekiojo,. Grigaičiui pavirto 
kriminališku nusidėjimu?'

. Dar daugiau, Naujienų 
redaktorius reikalauja tuo
jau nubausti lenkų laivo 
“Batory” kapitoną ir net 
patį laivą konfiskuoti! 
Nors Grigaitis laivo kapi
tonu, kiek mums žinoma, 
savo gyvenime i nėra buvęs, 
tačiau jis daug “daugiau” 
nusimano apie kapitono pa
reigas, negu pats kapito
nas. Jis tiesiog ir rašo: 
“Batory kapitono pareiga 
buvo tuojau pranešti apie 
Eislerį, kai tiktai jisai buvo 
užtiktas laive... ir rūpintis, 
kad pabėgėlis būtų kaip ga
lint greičiau sugrąžintas 
atgal.” Tuo tarpu kapito
nas pardavė Eisleriui tikie- 
tą ir padarė jį laivo pasa- 
žieriumi. Už tai Grigaitis 
kapitonui negali dovanoti.

Bet mes atsimename, kad 
kaip tik taip Amerikon at
bėgo lenkas Mikolaičikas. 
Jis irgi slaptai įsigavo lai- 
van, paskui pasisakė,
jis yra, laivo kapitonas pa
darė jį pasažieriumi ir at
gabeno Amerikon. Grigai
tis ne tik neprakeikė to lai
vo kapitono, ne tik nerei
kalavo jo laivą konfiskuoti, 
bet dar karštai Mikolaičiką 
sveikino už tokią gudrybę.

Ar begalima įsivaizduoti 
didesnį veidmainį, kaip 
Grigaitis?

Anglai dabar irgi turės 
gauti nuo Grigaičio kailin, 
nes jie jo irgi nepaklausė. 
Tam pačiam editorijale jis 
jiems išdėstė jų tokias pa
reigas: “Jungtinės Valsty
bės turi teisę ne tiktai rei
kalauti, kad pabėgėlis būtų 
išduotas, bet ir kad britai 
nubaustų ‘Batory’ kapitoną 
ir kartu Eislerį už jūros 
įstatymų, laužymą ir už są
mokslą šiame nusikaltime.”

Bet, jei neklystame, “Ba
tory” kapitonas su visu lai
vu jau laimingai pasiekė 
Gdynią, o Eisleris, kaip jau, 
Visi žino,'paleistas: Kas ir 
kaip dabar turėtų nubaus
ti anglus už tokį mūsų 
menševikų' laikraščio re
daktoriaus paniekinimą?

Sovietų Ambasadorius Ki
nijai Išvyko Maskvon

Kanton, Kinija. — N. V. 
Rosčinas, Sovietų ambasa
dorius Kinijai, išvyko Mas
kvon pasitarti.

Užsidarė sovietinis 
sulatas šanghajuje. 
dies Armija užėmė 
hajų praeita savaitę.

reakcinihkarps nepatinkamas nepilietis turėtų būti įka
lintas, įmestas į koncentracijos stovyklą ir- ten laikomas, 
— neišleidžiamas nei po jokia bėla. Šis bilius taipgi sa
ko, jog kiekvienas suimtasis nepilietis gali būti išdepor
tuotas į bent kokią šalį, kuri tik sūtiktų priimti. Sakysi
me, anti-fašistas kovotojas, nors jis būtų ir ne ispanų 
tautybės, gali būti išdeportuotas į Ispaniją ir ten, žino
ma, nugalabintas.

Prieš šį bilių sujudo protestuoti visos pažangiosios1 
darbo unijos, taipgi kitos organizacijos, reikalaujant, 
kad Kongreso juridinė komisija jį atmestų. Nes tai bi
lius, aiškiai mindąs po kojomis mūsų krašto ,konstituci4 
ją, Teisių Bilių. &

Visuomenė privalo subruzti, siųsti Kongreso juridinei 
komisijai protestus, reikalaujant šį bilių atmesti.

Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti šaukia 
specialę minėtiems ateivius liečiantie.ms 
reikalams apsvarstyti konferenciją, kuri įvyks ketvirta
dienį, birželio 2 dieną, 2:30 v. po pietų 206 W. 15th St. 
(netoli 7-tosios’ Ave.) New Yorke.

Lietuvių organizacijos raginamos 
atstovus.

pasiųsti tenxsavo

/

kon- 
Liau-

Auto Workers prezi-United 
(lentas Walter P. Reuther, su
tikęs 60,000 automobilistų* 
darbininkų sugrąžinti Fordo 
dirbtuvesna be- prašalinimo 
paskubos, prieš kurią darbi-' 
pinkai buvo sustreikavę. Rei
kalas pavestas arbitratoriui.

Jau eilėje industrijų 
skaudžiai kenčia darbo 
Žmones' iš priežasties be
darbės. Naujoji Anglija su 
savo tekstilės industrija 
skaudžiai nedarbo plaka
ma. Vien Lawrence mieste 
yra labai daug bedarbių, jų 
'tarpe ir lietuvių. Nepaisant 
karinio įkaitimo, didelio ap
siginklavimo, ir vario in
dustrija paleido desėtkus 
tūkstančių darbininkų iš 
darbo.

Dabartinis sekretorius 
visų .apsiginklavimo jėgų 
Mr. Johnson susirišęs su a- 
viacijos industrija. Jo įta
koj yra skiriama vis dau
giau pinigų karinių lėktuvų 
gamybai, tuo kartu “pa
miršta” pridėti karo laivų 
statybai. Milžiniško lėktu
vų vežiko “United States” 
statymas sulaikytas. Eilės 
kitų karo laivų statybos 
kontraktų pasirašymas ati
dėtas. Liepos mėnesį de
šimt karo laivyno prie
plaukų, kaip tai Bostone, 
New Yorke, Philadelphijoj, 
Norfolke, San Francisco ir 
kitur paleis 10,000 darbi
ninku iš darbo, v

Bedarbių Armijos*
Pabaigoje gegužės fede- 

ralės vyriausybės Darbo 
Departmentas paskelbė, kad 
galimybė darbus gauti la
bai sumažėjo. “The Bureau 
of Employment Security” 
sako, kad 1949 metais, ge
gužės mėnesį, jau yra 1,- 
000,000 ,bedarbių daugiau, 
kaip jų buvo ' 1948 metais 
tuo pat laiku. Sako, kad 
vien balandžio mėnesį 350,- 
000 fabrikų darbininkų ir 
darbininkių neteko darbo. 
Dabar yra didžiausias ne
darbas mūsų šalyje bėgyje 
dešimties pastarųjų metų.

Direktorius “The Fede
ral Security Agency’s Bu
reau of Employment Secu
rity” Mr. Robert C. Good
win pareiškė, kad vien ne
darbo apdraudą imančių 
dabar yra 2,051,000 piliečių. 
Jis patsai gi pripažįsta, kad 
labai daug yra tokių, kurių 
prašymai paduoti, bet dar 
pašalpos negauna. Dar dau
giau yra tokių, kurie laiki
nai ir dalinai dirba ir be
darbės pašalpos neprašo.

Kaip rašo United Press 
žinių agentūra, tai Wa
shingtone nusiminimas, kad 
jau septyni mėnesiai ne
darbas vis didėja, bedarbių 
įkaičius auga, o darbų ma
žėja. Labor Department© 
daviniais, jeigu pereitais 
metais į mėnesį buvo gali
ma gauti 1,500,000 darbų, 
tai dabar jau yra tik apie 
700,0Q0.

Komunistai Sake Tiesą
Taigi, dabar jau turi pri- 

pažinti, kad Jungtinės Val
stijos susiduria su nedarbo 
krize ir .tie, kurie pirmiau 
tvirtino, kad nedarbo ne
bus. Pamename, kaip ko
mercinė spauda juokus da
rė iš komunistų išvadų, kad 
nedarbo krizė ateina. Tie
sa, ši krizė dar yra kiek 
prilaikoma pagalba baisaus 
apsiginklavimo, išmetimo 
apie $15,000,000,000 į m'e- 
tus vien Jungtinių Valstijų 
apsiginklavimui, 
000,000,000 
Marshallo 
“pagalba” 
nuo krizės
smūgius jau 
arkliui Apsiginklavimas ir 
Marshallo planas, Trumano 
pagalba valdonams kitose 
šalyse ir turčįų pastangos 
padaryti daugiau pelnų (Ji- 
dina infliaciją, kelia kainas 
ant pragyvenimo reikmenų, 
mažina mūsų šalies masių

arti $6,- 
prav ėdimui 
plano. Bet ši 

išsigelbėjimui 
panaši į botago 

parkritusiam

perkamąją galią įsigyti sau 
reikmenų.

Fordo darbininkai strei
kuoja prieš nesvietišką pa
skubos sistemą. Paskuba 
visur, nes fabrikantai sie
kia, kad jos pagalba pasi
gaminti daugiau tavorų. 
Paskuba neša jiems pelnus, 
bet ji ir greičiau užverčia 
rinkas tavorais.

Gegužės 21 d. United 
Press žinių agentūra pra
nešė iš Washingtono, kad 
1948 metais didžiulės kor
poracijos turėjo $11,500,- 
000,000 pelno, arba jų pel
nai paaugo, lyginant su 
1947 metais, ant 14%. Gi 
tabako gamintojų pelnai 
paaugo net 50 nuoš.

Perkamosios Galios 
Sumažėjimas

Na, o kaip su pakėlimu 
darbininkam algų? Kur tik 
darbininkai jų pareikalavo/ 
tai visur buvo sutikti di
džiausiomis atakomis. Prieš 
juos buvo fabrikantai, ko
mercinė spauda, radijo ko
mentatoriai, vyriausybė, 
na, ir daugelyje atsitikimų, 
reakciniai unijų vadai. Šim
tai įvyko visoj šalyje ’’ne
autorizuotų” arba “kačių” 
streikų, tai yra, kada dar
bininkai prieš reakcinių 
unijų vadų valią buvo pri
versti skelbti streikus, kad 
nors kiek apginti savo tei
ses.-

Kaip matome, tai fabri
kantų pelnai auga, gi dar
bininkų uždarbis iš prie
žasties nesvietiškos pasku
bos ir pragyvenimo bran
gumo tikrumoj sumažėjo. 
Per du pastaruosius mėne
sius pragyvenimas pabran
go Vienu nuošimčiu, kaip 
pripažįsta patys; Federates 
vyriausybės žmonės.

Prėzidentas-’ Trumanas 
pereitą sausio mėnesį, ra
portuodamas t Kongresui, 
sakė, kad labai sumažėjo 
piliečių įdėliai į bankus. Ir 
kaip piliečiai dės pinigus į 
bankus, kad jiems algų vos 
užtenka pragyvenimui?

Prie tokios padėties dar
bo žmonių įperkamoji galia 
mažėja — daugelis negali 
nusipirkti reikmenų tiek, 
kiek jiems jų reikia. Tavo
rų kiekis auga sandėliuose 
ir krautuvėse. •

Vyriausybės Politikos 
Kalte

Prie nedarbo padidėjimo 
prisideda ir Trumano ad
ministracijos užsienio poli
tika — “šaltasis karas” 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudies demokratines res
publikas. Washingtono po
litikai visokiais būdais var
žė tavorų išvežimą į Sovie
tų Sąjungą, į Lenkiją, Bul- 
gariją, Vengriją,' Rumuniją 
ir kitas demokratines šalis. 
Ta vyriausybės politika pa- 
akstino visokias reakcinin
kų grupes piiketuoti Tary
bų Sąjungos ir demokrati
nių šalių laivus.

Todėl tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų i Sąjun
gos bei liaudies demokrati
nių respublikų prekyba la
bai nupuolė, štai, gegužės 
mėnesį, 1948 metais, į Ta
rybų Sąjungą iš Jungtinių 
Valstijų buvo išvežta ’ tik 
už $200;000 tavorų. Gi be 
tarybinio mangano, kro- 
miumo ir kitų reikmenų 
neapseita, ir ta. pat mėnesį 
iš Sovietų Sąjungos atvež
ta už $7,000,000 tavorų į 
mūsų šalį.

Lazda su Dviem Galais
Pasitvirtino posakis, kad 

“lazda turi du galus”. Re
akcininkai bijo, kad Tary
bų Sąjunga ir liaudies de-

(Tąsa 4-me pusi.)
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nuoširdžiai 
mokytojas

ir pavasa-

Potvynio vandenys didelėje Fort Worth, Texas, miesto 
dalyje buvę apsėmę net stogus, paliko mažiausia 6 
mirusiais ir 13,000 benamių, taipgi didžius turto nuo
stolius. IŠ oro matosi Montgomery Ward pastatas. 
Staiga išlijus 12-ką colių vandens, potvyniai pralaužė 

' 4 neva “saugius” tvenkinius.

jaunučiukai lietu- 
Bruklino piliečiai, 
kalbos mokyklėlės 

viešai pasirodė.

Jonas Kaškaitis

Brukliniškiai Lietuviukai Pasirodė
Taip, 

viukai, 
Lietuvių 
mokiniukai. 
Pasirodė su trupučiukais savo 
lietuviškų pasiekimų. Tai bu
vo savingai įdomus įvairumų 
spe ktakliukas (“Variety 
show”), labai skirtingas nuo 
įprastinių standartinių kon
certų bei teatrų, kurie perio
diškai žybčioja ant mūsų Kul
tūrinio centro pastolio.

Bendromis gražiomis LKM 
mokiniukų ir mokytojų ir ben
dradarbių pastangomis, sek
madienio popietį, 1949 m. ge
gužės mėn. 15 d., lietuvių au
ditorijoj, jaukioj Ričmond h ii 
lygumėlėj, įvyko metinis jau
nukų spektakliukas.

Mokyklėlės mokiniukai pa
rodė publikai, ką jie spėjo 
išmokti lietuviškai kultūriškai 
per tas trumputes šeštadienių 
valandėles. Kutnu ir įdomu 
buvo tėmyt. Ne vienam su
gužėjusių mokyklėlės prijau
tė jų laikotarpiais net savai
minga ašara prisirpo akyse, 
nebyliai, bet iškalbingai liu
dydama apie kniktelėjusį šir
din susijaudinimą 
rišką džiugesį.

Bet pirma mūsų 
atsidavęs LKM 
Juozas Byronas paaiškino apie 
programą, apie krupulingą 
prisirengimą, apie prijautėjų 
pasišventusią talką.

Na, ir prasidėjo iš eilės. Ir 
ko čia tik nebuvo! Dainos, 
dainelės lietuviškos ir angliš
kos, šokių šokiai — lietuviški, 
suomiški, ukrainietiški, rusiš
ki, amerikietiški, deklamaci
jos — visa jų virtinėje, panto
mima, teatrinis vaizdelis, pra
kalbėt . . .

Pat pirma išsirikiavo visos 
mokiniukės ir mokiniukai, vi
si tautiškai lietuviškai pasirė
dę. Berniukai — vasariškai 
kaimiškai, su baltom palaidi
nėm, su gražiom rainuotom 
juostom. Mergytės su kaspi
nėliais, su kasytėm, su juodu- 
tėm liemenėlėm, su baltučiais 
žiurstukais — su klosteliais, 
su spurgeliais, su spalvotais 
sijonėliais. Prie piano Aldu
tė Žilinskaitė - Andersonienė. 
Gyvai ir skardžiai pagiedojo 
visi Amerikos ir Lietuvoj him
nus.

Padrąsinti gausių katučių 
pliaukšėjimo, jaunukai ūmai 
išsispaistė, laukdami savo pa
skirties.

Šokiai. Lietuviški šokiai ir 
visokie šokiai. Mūsų ištiki
moji akordionistė Florųte Ka
zakevičiūtė griežia taktą, o 
jaunukų porelės kad jau su
kasi, tai sukasi, kad jau trep
si, tai trepsi! Tik žiūrėk svei-

ant

kaip
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eikite 
nusi
gavo

apsileidiipą, 
stropiai visį
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Nekurie jau 
o kai kurie 
tarė skam- 

čia, 
gera

Unijos paskirtasis mūrininku čampionu, Charles G. 
Adams, 19 metų, iš Little Rock, Arkansas, esąs žymiau
siu iš 13,000 pradinių unijistų mūrininkų. Čampionu 
jis paskirtas pirmame AFL mūrininkų konteste, įvy
kusiame Clevelande. Pranešime nesakoma, kokiu su
metimu tie kontestai rengiami. Nejaugi jais norėtų 

pagreitinti paskubą?

ii

žemyn nuleistą 
plonu-

kiltis ir gėrėkis. šoko bent 
keliais atvejais, pakaitomis 
kitoms programos dalims, šo
ko ir su gyva įmantrios kelia- 
eilės armonikos muzika, šoko 
ir su rekorduota plokštelių 
muzika, šoko pilni jaunučio 
umaro ir šišo, galvytes kryp- 
teldami, akytėm mirkteldami, 
lūpytėm šypteldami.

Na, ir spėjo juos išmuštruot 
mūsų mieloji Elenutė Bručie- 
ne! Pati amerikonuke, bet 
taip vešliai prasisiekusi lietu
viškai, ji sugebėjo ir trečiąją 
lietuviukų kartą kultūriškai 
pralavinti. Garbė ir padėka 
širdinga!

Įdomūs buvo mokiniukų šo
kiai, bet įdomios buvo ir jų 
deklamacijos . Rūpėjo tėmyt, 
kiek ir kaip kas spėjo pra
mokt lietuviškai, ištart mūsų 
nelengvos kalbos žodžius.. Čia 
visaip buvo. Nekurie mažu
liukai darė pradines pastan
gas lietuviškai prasimušti, iš 
viską stelbiančios amerikietiš
kos atmosferos,
gerokai pasistiepę, 
ir visai apylaisviai 
bu lietuvišką žodį, 
daug padėjo tėvų
žiūra ir rūpestis, ne tik 
mokyklėlės pamokos.

Su nuolaidžių, paguodžiamu 
šypsniu šefuoja pats LKM mo
kytojas Juozas Byronas. Prie 
garsiakalbio beveik bėgte pri
bėga, pati jauniausioji lietu
viuke, gal vos penketo šešeto 
metukų Dolorutė Agurkytė. 
Linkteli kukliai galvukę pu
blikai, klupteli kojytėm ir, vos 
pasiekdama
garsiakalbį, pabarstė 
čiu balseliu lietuviško eilėraš
čio posmelį. Katučių sprak- 
telėjimas išlydi ją, net pasibė
gėjusią, į šalutinį kampelį, į 
meilų Elenutės Bručienės prie
globstį.

Jau drąsiau ir įgudžiau pa
sirodo su deklamacija pana
gesnis Dagių Edvardukas.

Beveik to pačio amžiaus 
Feiferių Alfredukas jau gan 
laisvai, kaip namie, susidoro
jo su savo deklamacija.

Truputį vyresnis paauguojis 
Briedžių Bilingutis irgi be
veik panašiai. Netoli nuo jų 
skyrėsi ir Norvaišių Joanutė 
ir Vincukas Kulikutis.

Savingo įvairumo įnešė vi
krutė Graunų Lelijėlė, būk 
ir jaunutės meilės stygas de
klamacijos žodžiais pajudinu
si, ir čia pat paguodžiamai ir 
užtikrinamai ją sutiko laiku 
priskubėjęs Kulikutis, įteikda
mas jai kuklutę rožytę — ir 
ją net pabučiuodamas .

Tikrai buvo malonu ir įdo
mu ! <

Neapsakomai gražiai paį-
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vairino programą pribuvusi 
jaunutė viešnia artistė, net iš 
Livingstono (N. J.) čiuberkių 
Dorute. Kokios jos esama ta
lentingos smuikininkės! Kaip 
ji puikiai prasisiekusi su ši
tuo galingu instrumentu! Iš
ėjo sau kuklutė, mandagiai 
apsitaisiusi, kaip ir jos piano 
palydovė, ir stebėtinai gražiai 
pademonstravo savo jaunutį 
artistinį sugebėjimą. Išprusu
siai lanksčią smuiko solo me
lodiją ji išpildė, kaip išpuola 
kokioj didelėj koncertų sa
lėj.

Dabar kas tokio nepapras
to. Pantomima. Vaidinimas 
be žodžių, vien tik. judesiais 
ir veido nebylia iškalba. Pan
tomimai tekstą ryškiai, iš reto 
skaito pats mokytojas Byro
nas. Skaito jaunuoliams skir
tą Kazio Binkio eilėraštį 
“Dirbk ir baiki,” kur Vaizduo
jamas Dominykas darbinin
kas. Prasideda šitaip:
Dominykas—darbininkas,—

Tai visi jau žino:' 
Niekuomet nesėdi dykas,

Vis ką nors gamina. 
Dirba lovą, dirbą kėdę,

Dirba kartais stalą. . . 
Niekuomet tuščiom nesėdi,—

Piaūna, skuta, kala... 
Reikia ratų, reikia ienų

Ir malūno reikia... 
Dirba jis per kiaurą dieną,

Dirba, bet. . . nebaigia. . .
Mokytojas skaito, o moki

nys — Dagių Edvardukas — 
tik paukši, tik taukši, tik pul
dinėja su pinklu, su plaktuku, 
nuo vieno daikto, prie kito, 
trečio. Sumizgęs ir nuvargęs,
drimba jis lovelėn, — ir’pri- pradinukų mokyklėlei, 
sisapnuoja jam sapnas* pamo
kinantis sapnas. Tą jo sap
ną apčiuopiamai pavaizduot 
padėjo dailininkas Robertas 
Feiferis, kurs nupiešė Domi
nyko sapno vaizdus. O čia su 
savo aparatu Jurgis Klimas 
atmuša ant palos tuos sapno 
paveikslėlius, kur pats Domi
nykas sapnuoja' save dirbant 
ir užbaigiant pradėtą darbą, 
paskui jau dirbant iki užbai
gos kitą ir tt,

Net iš lovelės išvirto ant 
šono kryptelėjęs Dominykas. 
Atsituokėjęs, jis jau varo ki
taip, kaip sąpne mate. Su
kaustė, sukabinėjo gražiai kė
dę, na ir linksmai j on atsi
sėdo . . .

Čia įvyko, visai vietoj, spon
taniškas jumoro gabalėlis. Tos 
jo kėdės, matyt, būta neper- 
stipriausiai sukaltos, tai, ge
rai Dominykui pasimuisčius, 
blinkt kėdė ir suiro, ir Domi- 
nykiukas nuvirto ant aslos — 
ir prajukdė visą publiką. .’.

Trumputė pertraukėlė, o 
paskui — teatrinis vaizdelis 
“Neprausta puikybė.” Vaidina 
visa mokyklėlė, visas mišrus 
jos būrelis.

l4ūk tai koks pamokų kam
barys. Aplink stalą šurmu
lingai apstoję mokiniai, žiū-

ri į didžiulį' žemėlapį. Kaip 
čia būtu geriausia nuvažiuot 
į tą ar kitą miestą. Vienas 
taip, kitas taip, o pora išdi
džiai pasipūtusių paaugesnių- 
ir turtingesnių mokinių, pamo
ję ranka, girdi, — kam čia 
dar tos geografijos ir tų že
mėlapių, kad gali pasisamdyt 
vežiką tai vežikas ir nuveš...

Tai porai — berniokui ir 
mergiotei — išėjus iš kamba
rio, mokiniai susitarė juos du 
pamokyt saviškai, praktiškai, 
kad jie taip įžeidžiai skiautu- 
rės nęriestų. “Užprovijo” jie 
išvalytą, perpus perplautą 
obuolį, prikrėtę į vidų mėly
nių 
žiai 
kitų

uogų virinio, obuolį gra
vel krūvon sudėjo, virš 
obuolių lėkštėj.
pučiamą pudros dėžutę

primaišė suodžių ir padėjo 
komodės.

Kai tie du pasipūtėliai, 
trukus, ir vėl įėjo, tai kiti
mokiniai nuduotai gražiai su 
jais apsieina ir pakviečia ber
nioką imt obuolį — mes, gir
di, taipgi imsim. O mergiotei 
įteikia pudros gražią dėžę. 
Tik spustelk, tai ir be tapšno
jimo tau pudra nubaltins ka
kliuką ar nosytę, štai pro šitą 
skylelytę. Mergiotė tuoj spūst 
—ir juodai apsipurkštė veidą, 
o berniokas krimst obuolį —♦ 
ir apsiterliojo juodom uogom 
ir pirštus ir terlę. . .

Visas būrys pratrūko juo
kais... Na, -tai dabar 
judu abudu ir gerai 
prauskite, nuprauskite 
puikybę.

Vaizdelis išėjo visai 
išpuola tokiai jaunamėčiukų

LKM pirmininkas, gabus, 
daug žadąs jaunuolis Juozu
kas Dagis pasakė lietuviškai 
visai vykusią prakalbėlę, at
siliepimą į publiką remti ir 
didinti Lietuvių kalbos moky
klėlę.

O remti ir didinti ją labai 
reikia. Tai bendrai visų mū
sų tiesioginė prievolė — ir 
kiekvieno paskirai tiesioginė 
prievolė. Būtinai turime pa
dėti mūsų, jaunajai kartai 
pritapti prie bendro lietuviško 
kultūrinio, židinio. Tai svei
kiau bus visam mūsų pažan
giajam judėjimui ir lietuvių 
kultūrai čia ilgiau palaikyti.

Džiaukimės, kad turime to
kį pasišventusį, tokį nuoširdų 
LKM mokytoją Juozą Byroną 
ir' būrelį mokyklos talkininkų 
ir auklėtojų — Elenutę Bru- 
čienę, Robertą Feiferį, Jurgį 
Klimą, Merkevičienę; Zeikie- 
nę, Ventą ir kitus. Džiaug
tis ir prijausti — gerai, bet 
reikia ir daugiau ko. Rei
kia didesnės paramos moky
klai, reikia jai daugiau moki
nių. Tolesnis mokyklos pa
laikymas priklauso nuo mūs 
pačių. Neišsisukinėkime, nę- 
sitėisinkime už 
bet sukruskime 
talkon.

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenes. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžine. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

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

Speciale Laida Atžymejimui 
30 Mėty Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

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

/ >

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

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

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

'. ' * *
Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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Sau aš pasidariau išvadą: iš apsupi
mo reikia išeiti greitai, arba visiškai nei
ti. Pirmąją bėgimo iš apsupimo dieną 
man ir mano draugui pagelbėjo arkliai, 
kurie nunešė mus penkiasdešimt šešias
dešimt kilometrų pirmyn. Po to kelią pa
stojo prakeiktas gilus Sulos upokšnis: 
per jį niekaip nenorėjo eiti arkliai. Tai 
buvo klampus, stačiais krantais -ir ra
maus, tačiau nelaimę lemiančio vandens 
upelis. Už jo — apleisti negyvenami kai
mai, o už jų — arba nelaisvė, arba mir
tis. Per Sulą buvo tiltas, bet jį subom
bardavo “Junkersai.” Aš sėdėjau ant nu
vargusio arklio ir galvojau: “Dešinėn 
eisi — galvą prarasi, kairėn eisi — gar
bę prarasi, tiesiai eisi — žirgą prara
si ...” — ir pasirinkau šį pastarąjį.

Paspaudęs ranką ukrainiečiui kolek
tyvinio ūkio valstiečiui, pas kurį ką tik 
buvau sočiai papietavęs, aš sušukau: 
“Ūkininkauk, Ivane!” — ir atidaviau 
jam arklį.

Ivanas nusitempė arklį pašiūrėn, pa
keliui nutraukdamas nuo jo balną.

Iš kito galo į kaimą ėjo vokiečių tan
kai ...

Greitai sutemo, ir mes, be nuotykių 
persikėlę valtimi per upę, nuėjome į Sen- 
čos stotį. Į dangų pakildavo įvairių spal
vų raketos. Kai kurios ilgą laiką kabojo 
ore, mane labai stebindamos. Šliaužte 
perėję geležinkelį, mes artinomės prie 
Kliušnikovkos kaimo. Mes — tai buvau 
aš, mano draugas ir dar septynetas rau
donarmiečių, pritapusių prie mūsų pa
karę. Du iš jų buvo šoferiai, vienas — 
iš aviodesantinės brigados, o likusieji iš 
nežinomų man kariuomenės dalių. Septy
niems žmonėms atiteko du rusiški Šatu 
tuvai, vienas lenkiškas ir dvi vokiškos 
granatos-plūktuvėliai.

Į Kliušnikovką mes įėjome daržais. 
Kraštutinė pirkia pasirodė tuščia, ir jos 
durys buvo atdaros, antroje niekas ne
atsiliepė, iš trečios į mūsų beldimąsi išė
jo moteris.

— Oi, sūneliai, kur gi jūs einate? Kai
me gi vokiečių pilnų pilniausia . ..

— O kiek jų yra? — paklausiau.
— Tankų bus gal dešimtis, o motocik- 

listų daugiau kaip šimtas ...
— O kur gi mums eiti? — klausinė

jau aš.
— Taigi, eikit, gal būt, į Gadečių vieš

kelį. Gal ir prasimušit. Ten vakar mū
siškiai ėjo.. .

Gadečių vieškelis... Jau pasukus į 
daržus, žengdamas pro saulėgrąžas, ne
gyvai tūnojančias prie tarpukaimės ke
lio, aš vis stengiausi atsiminti: “Gadečių 
vieškelis, Gadečių vieškelis . .. Kur aš 
anksčiau esu apie jį girdėjęs? .. .” bet 
taip ir negalėjau atsiminti... Tik žinau, 
kad tais keliais vaikščiojo mūsų protė
viai — Zaporožiečiai, čia žygiavo Bogda
no Chmielnickio pulkai...

Mes jau artinomės prie vieškelio ir 
būtume tiesiai į jį išėję, kaip staiga prie
šais suurzgė vokiečių tanko motoras. 
Mes sprukome į saulėgrąžas. Tankas 
praėjo keliu pirmyn ir atgal, po to ap
švietė lauką ir patį save visa serija ra
ketų, pasuko bokštelį, paleido kelias se
rijas iš kulkosvaidžio; paskui landa už
sisklendė, ir tankistas, matyt, užsnfido 
pusvalandžiui, kad vėliau vėl pademons
truotų mums apsupimo akivaizdumą.

- Prasigavę tokios pertraukos motu per 
vieškelį, mes atsidūrėme atvirame lauke 
tarp kūgučių šiaudų, paliktų kombaino, 
kuris vos prieš kelias dienas buvo valęs 
tą lauką.

Čia mes pamatėme, kad daugelis kū
gučių juda. Sustoję ties vienu iš jų, mes 
išgirdome Šnabždesį. Iš po šiaudų išlindo 
keletas žmonių ir pranešė mums, kad ei
ti nebėra kur — visur vokiečiai, mes ap
supti. Daugelis tų žmonių buvo su “rom
bais,” kai kurie su “pabėgiais,” ir man 
buvo baisiai skaudu .. . Kaip šie kariš
kiai drįsta manyti, kad laiko faktorius, 
apie kurį mums tiek kalbėjo mokyklose, 
esąs visai nereikšmingas, abstraktus da
lykas: štai, dabar jie vėl atidavinėjo jį 
j priešo rankas. . . Eidami toliau, mes, iš 
tikrųjų, iš raketų įsitikinome, kad ap
linkui vokiečiai. Ištyrę raketų pasirody
mo laiko ritmą ir pasirinkę momentą 
tarp dviejų šūvių, mes patraukėme į ra
ketų liniją, šliaužte slinkdami aukšta

rugiena ir apmirdami prieš kiekvieną ei
linį pokšterėjimą; pagaliau linija pra
šliaužta, mes — anapus jos. Atrodo, taip 
turėtų pasielgti vilkas, jei jis turėtų 
žmogaus protą, kai medžioklėje jis ap
supamas raudonomis vėliavėlėmis.

Bet kodėl taip vilkiškai nesąmoningai 
elgėsi mūsų žmonės, išsigandę raketų, 
man nr iki šiol tebėra nesuprantama.

Įsitikinę, jog šviečiančių raketų lini
ja be vargo pereita, įsidrąsinę, mes nu
ėjome, kupetų dengiami, atgal ir. . . pa
matėme vieną vienintelį vokietį. Jis sė
dėjo ant aukštos kupetos ir kas dvi trys 
minutės svaidė į dangų raketas, o kai 
jos užgesdavo, jis griebdavosi už pilvo ir 
žvengdavo.

Man atrodo, jis matė, kaip judėjo ku
petos, ir jam buvo labai smagu gąsdinti 
šimtus ginkluotų žmonių viena vienintele 
raketine. Jo dešinėj buvo krūva iššau
dytų tūtelių, kairėj — krūva paruoštų 
raketų.

Mes priselinome prie jo, vienas iš ka
rių metė ploną diržo kilpą, ir mes, bend
rom jėgom pasmaugėme vokietį, jausda
mi ne mažesnį pasitenkinimą, negu jis 
pats, kai žvengdamas tyčiojosi iš mūsų. 
Po to, paspartinę žingsnį, mes iki aušros 
nuėjome kokias dvi dešimtį kilometrų, 
visą laiką laikydamiesi netoli Gadečių 
vieškelio.
Auštant mes buvom šalia nedidoko kai

melio, suluošinto aršaus priešo bombar
davimo, vykusio dieną prieš tai. Iš ko
lektyvinio ūkio valstiečių mes sužinojo
me, kad nakčiai kaime liko tik viena vo
kiečių mašina ir motociklas, tačiau vo
kiečių mašinoj esą mažai. Sekdami vo
kiečius, mes rytą pamatėme, kad trys iš 
jų išvažiavo motociklų, o prie mašinos 
pasiliko tik du.

Sprendimas atėjo greitai .. . Tai buvo' 
mano pirmasis partizaninis antpuolis. Ii> 
štai, vokiečiai sunaikinti; vieną mūsų 
kovotoją — šoferį mes aprengėme vokie
čių uniforma, sėdome į dengtą kabiną ir 
visu greitumu išrūkome į Gadečių vieš
kelį.

Pirmąjį pusiaudienį, iš tolo pamatę 
praeinančias vokiečių tankų kolonas, mes 
buvome pasiruošę kiekvienu momentu 
mesti mašiną. Į pavakarę, apsipratę su 
mašina ir su mūsų nepaprasta padėtimi, 
mes tiek įsidrąsinome, jog išvažiavę į 
vieškelį, einantį Zinkovo - Bogoduchovo 
link, važiavome keliu, kartais aplenkda
mi pavienias priešo mašinas, kartais pra
leisdami einančias iš priešais kolonas.

Tomis dienomis priešas, matyt, per
grupavo stambias savo jėgas, kadangi 
kariuomenė judėjo ne tik fronto link, bet 
ir priešinga kryptimi, o taip pat ir kito
mis magistralėmis, einančiomis išilgai 
fronto.

Jau sąulė nusileido, ir prietemoj atslū
gus nervingai įtemptai savijautai, kuri 
neapleido manęs visą dieną, aš pagalvo
jau, kad mums vis dėlto pavyks ištrūkti 
iš apsupimo vokiškąja mašina. Taip, iš 
tikrųjų, būtų ir buvę, bet čia mus ištiko 
naujas netikėtumas: mašina smarkiai 
užsikirto ir sustojo. Aš pakėliau brezen
tą ir dirstelėjau. Priešais, artėjančios 
nakties prieblandoję, buvo matyti tankų 
kolona. Mes įvažiavom beveik į pačią jos 
uodegą ir būtume galėję toliau judėti 
kartu su ja, bet ji stovėjo, atrėmusi gal
vą į kitą koloną, einančią skersai mūsų 
kelią.

Šoferis jau norėjo patylomis įjungti 
atbulinį bėgį, bet tuo momentu nuo pas
kutinio tanko atsiskyrė vienas vokietis ir 
artėjo prie mūsų mašinos. Mūsų šoferis, 
aprengtas vokiečiu, išjungė motorą. Ap
sikniaubęs ant vairo skritulio, jis apsime
tė miegąs. Vargu ar mes, visi septyni 
žmonės, mokėjome bent dešimt vokiškų 
žodžių. Mes paruošėme kovai dvi savo 
granatas ir tris šautuvus. Priėjęs prie 
kabinos, vokietis kažką pasakė. Šoferis 
neatsakė. Tada vokietis pravėrė dureles, 
palietė šoferio alkūnę. Šoferis kažką su
mykė, neva pro miegus. Vokietis pasi
traukė keletą žingsnių atgal, pankui ap
ėjo aplink mašiną, norėdamas, matyt, 
pažvelgti į kabiną, bet susimąstė. Pasto
vėjo susimąstęs, palenkęs, kaip pūdelis, 
galvą į šoną, paskui, traukdamasis, nu
ėjo prie kolonos, nepagalvodamas, kad 
tuo išgelbėjo savo gyvybę.

(Daugiau bus.)

CIO vykdančiosios tarybos posėdyje, Washingtone, 
smagiai pasikalba viršininkas Philip Murray su au

tomobilistų viršininku Walter P. Reuther.

ALDLD Reikalai
DĖKUI Už AUKAS!,

Į Centro Komiteto prašymą 
paremti Knygų-Apšvietos Fon
dą tūlos kuopos gražiai atsi
liepė. Gavome sekamai au-

137 Kp., Montreal, 
parengimo, $52.
198 Kp., Oakland, per

LLD
pelnas

LLD
K: B. Kaross, $30.

LLD 126 Kp., Vancouver, 
per A. Grinkus, $29.65.

LLD 19 Kp., Chicago,
P. šolomskas, $15.

LLD 68 Kp., Hartford, 
Y. Johnson, $12.

LLD 100 Kp., Timmins,
T. Kukta. $11.30.

Po .$10 aukavo LLD 
Kp., Los Angeles, per M. 
kis; LLD 51 kp., Burton,

per

per

per

145

per 
J. Rūbas; LLD 45 kp., St. Pe
tersburg, per K. J. Tashalis ir 
LLD 37 kp., Lawrence, per S. 
Penkauskas. LLD 36 kp., La 
Porte, per M. Bacevičius $5.- 
50. LLD 21 kp., Windsor

I kalauja, kad visi nariai duo- 
klės pasimokėtų iki 1 dienai 
liepos . Atlikite tas savo par
eigas.

Platinkite Brošiūras
Kanadiečiai išleido gerą 

brošiūrą: “Ar Taika Yra Ga
lima?” Jie tos brošiūros pa
siuntė LLD kuopoms platini
mui. Platinkite ją. Pinigus 
galite atsiteisti ir per LLD 
Centro Komitetą, Mes atmo
kėsime, jeigu jums tas paran
kiau.

Dienraštis Laisvė išleido la
bai svarbią brošiūrą: “Kinija 
Žengia j Laisvę.” Dabar viso 
pasaulio -akys nukreiptos į Ki
nija. žinokite tos milžiniš
kos^ šalies istoriją, jos padėtį 
ir tą reikšmę, kurią taikos iš
laikymui suteikė Kinijos liau
dies laimėjimai.

Parsitraukite šios brošiūros 
platinkite visur.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
LLD CK Sekretorius.

Po $5 aukavo : LLD 55 kp., 
Ridgewood, per P. Babarskas; 
LLD 110 kp., Rochester per 
L. Belt is ir LLD 8-ta Apsk., 
per K. Pakšienė.

Ypatų aukos: M. Grinius, 
Cleveland aukavo $3; T. 
Brodsky, Elm, W. Va., $1.50 
ir L. Nakvidavičius, Brooklyn 
aukavo $1. Visiems širdingai 
ačiū už aukas. Prašome ir 
ateityje paremti knygų ir ap- 
švietos reikalus.

Naujų Narių Reikalai
Nors vajus už naujus narius 

oficialiai baigėsi su 1 d. gegu
žės, bet prašome visus narius 
darbuotis ir toliau toje srityje. 
Kiekviename piknike, išvažia
vime pasirūpinkime gauti nau
jų narių. Taip gražiai naujų 
narių gavo nariai LLD 52 kuo
pos Detroite savo išvažiavime. 
Padarykite ir kitos kuopos tą 
pat.

Šiemet naujų narių vajuje 
stokavo kuopų tarpe lenkty
nių. Vienok Centro Komite
tas nuteikia dviems kuopoms 
po dovaną už naujus narius, 
tai -LLD 19 kp., Chieagoje, 
kuri gavo 13 naujų narių ir 
LLD 52 kp. Detroite, kuri ga
vo 11 naujų narių . Abi kuo
pos gaus po rašomąją plunks
na su A.L.D.L.D. vardu, i.

Daugiau Garbes Kuopų
Į garbės kuopų surašą 

jo sekamos kuopos:
Kp.

2
, 15 

22 
36

Miestas
So. Boston 
Port Arthur 
Cleveland 
l^a Porte 
Lowell
St. Petersburg 
Timminis 
White Plains 
Vancouver.

ir

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Great Neck, N. Y

yra gana 
prasilavi- 
srityje ir

jsto-

gar

45 
100 
118 
126
Pirmiau turėjome 45 

bes kuopas. Dabar jau bus 
54. Kurios sekamos kuopus 
įstos į šį surašą? Atminkite, 
lead i garbės kuopas. bus 
įtrauktos tik tos, kurios sumo
kės pilnai duokles iki Į U. lie
pos. Mūsų Konstitucija rei-

S ■'TsSS -Pa • n v:

Paskutinis Pakvietimas
Great Necko lietuvių darbi

ninkiškų organizacijų rengia
mas koncertas įvyksta Šį sek
madienį, birželio (June) 5 d., 
A. J. Kasmočių svetainėj-par- 
ke. Programos išpildyme da
lyvauja Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., po vadovyste 
Walterio Žuko.

Kadangi choras 
aukštai prasisiekęs, 
nęs meno ir dailės
turi savo eilėse artistų-lošėjų, 
duetų, solistų, smuikininkų, 
todėl Sietyno Choras yra pri
sirengęs duoti nepaprastai 
puikią ir žavėjančią progra
mą. Tad mes kviečiame vi
sus dalyvauti šiame koncerte, 
o ypatingai kreipiamės su 
prašymu į mūsų kaimyniškas 
kolonijas, kaip tai, Maspetho, 
New Yorko, Brooklyno ir ki
tų kolonijų draugus, kad ne
pamirštų aplankyti ir paremti 
mus, nors sykį į metus.

Apart Sietyno Choro, būtų 
labai malonu matyti ir dau
giau draugų iš N. J. valstijos. 
Mes pasitikime, kad mūsų 
prašymas bus išpildytas ir vi
sų skaitlingas dalyvavimas bus 
aukštai įkainuotas.

Mos iš savo pusės darysime 
viską, kad užganėdinti visus, 
kaip tai gražia programa, ge
ra.orkestrą šokiams (G‘. Ka
zakevičiaus), išalkusius geru 
maistu, linksma ir draugiška 
nuotaika, pagaliaus puiikia 
gamta ir tyru oru, ir tt. Par
kas ir svetainė atdara 3 vai., 
koncertine programa 5 val.

P. B.

NEDARBAS DIDĖJA
.(Tąsa nuo 2-ro pusi. I 

mokratinės respublikos, nu- 
sipirkdamos Amerikoj reik
menų, greičiau užgydys ka
ro žaizdas ir ten žmonių1 
gyvenimas pagerės. Todėl 
daro visokias skerspaines 
prekybai su tomis šalimis. 
Gi Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratinės respub
likos yra milžiniški kraštai, 
turi apie 300,000,000 gyven
tojų, galėtų daug pirkti 
Amerikoj reikmenų, su
teiktų milijonams Jungti
nių Valstijų darbininkų 
darbus.

Suprantama, "kad Tarybų 
Sąjungai ir liaudies demok
ratinėms ^šalims yra sun
kiau negaunant amerikinių 
mašinų ir kitų tavorų. Bet 
mūsų šalis yra industrinė, 
ji turi išvežti daug tavorų 
į užsienį ir pati pastodama 
kelią sėkmingai prekybai 
su liaudies demokratinėmis 
šalimis, tik didina pas sa
ve nedarbą — krizę.

Tuo kartu, kada Wash
ington politikai trina ran
kas iš pasitenkinimo, nes 
mano, kad jie “pastojo ke
lia komunizmui”, tai net 
tos šalys, kurios gauna 
Marshallo “pagalbą”,- kaip 
Anglija, Belgija, Holandija 
mielai parduoda savo tavo
ms Sovietų Sąjungai ir 
liaudies demokratinėms re
spublikoms.

Kapitalistinėje sistemoje, 
prie taip išvystytos indus
trijos, kokia yra Jungtinė
se Valstijose ^ekonominė

s Įuaisvės 
dar ne, 

nes jūsų 
, nori 

me išspausdinti jubiliejine 
j e laidoje.

Ar jąu aukojote 
sustiprinimui? Jei 
tai nesivėlinkitę, 
vardą, kaipo rėmėjo,

krizė nėra išvengiama. Ta
čiau tą krizę dar daugiau 
didina “kieta politika”, 
“šaltasis karas”' ir nuolati
nis kiršinimas ir aštrinimas 
tarptautinių santykių. Il
giau bus laikomasi tos po
litikos, dar daugiau didės 
mūsų šalyje nedarbas, kuris 
kankins darbo žmones ir jų 
šeimas.

Valstiečio Sūnus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Visasąjungine Premija Kino 
Mechanikui A. Liseckui

VILNIUS, vasė 10 d.—TSRS 
Kinematografijos Ministerija 
paskelbė Visasąjunginės kino 
teatrų apžiūros rezultatus. 
Apžiūroje pasižymėjo eilė 
Tarybų Lietuvos kino teatrų 
bei kinofikacijos darbuotojų.

Trečioji premija ir Garbės 
raštas paskirti Pasvalio kil
nojamojo kino mechanikui A. 
Liseckui.

Garbės raštais apdovanoti 
Klaipėdos kilnojamojo kino 
mechanikas Jerukaitis, Kauno 
“Laisvės,” “Lyros,” “Švytu
rio,” Kėdainių “Svajonės” ir 
Telšių “Šatrijos” kino teatrai.

TAURAGĖ, vas. 10 d. — 
Naują gyvenvietę statyti pra
deda Karolio Požėlos vardo 
kolektyvinio ūkio (Šilalės 
valse.) nariai, 
ji partija statybinės 
gos — 150 kietmetrių 
Vyksta matavimai ir 
rengiamieji darbai.

P. Gailys.

ūkio
Gauta pirnio- 

medžia- 
medžio. 
kiti pa-

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Piknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
sekmadienį

Rudan’s 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.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove

East Hąrffovd, Conn.
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Cleveland, Ohio
VISI Į DARAŠKŲ SODĄ
Sekantį sekmadienį, birže

lio 5, draugų Daraškų sode 
įvyks Progresyvių Partijos 
Lietuvių Kliub'o išvažiavimas. 
O kas iiečia orą ir tykią at
mosferą, Daraškų vieta yra 
patogiausia išvažiavimui—toli 
nuo miesto dūmų, dulkių ir 
triukšmo, kur teka upelis su 
didelėmis pakriaušėmis, ir tuo 
patim kartu patogi privažia

vimui ir tiems, kurie neturi 
automobilių.

šis Progresyvių Partijos Lie
tuvių Kliubo išvažiavimas yra 
pirmutinis ir todėl kliubo ko
misija yra prisirengusi paten
kinti kiekvieną atvykusį į iš
važiavimą, kuriame bus įvai
rių pamarginimų ir kalbės 
Progresyvių Partijos atstovas.

Šis P. P. Lietuvių Kliubo 
išvažiavimas bus paramai 
Progresyvių Partijos, kuri yra 
užsipelniusi iš kiekvieno vi
suotinos finansinės ir moralės

GREAT NECK, L. L, N. Y.

KONCERTĄ 
IR ŠOKIA
Rengia bendrai Liet. Dar b. Organizacijos

— Įvyks —
Sekmadienį, Birželio - June 5

1 9 4 9 i
A. J. Kosmočių Salėje - Parke

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 3 vai. dieną 
Koncertine Programa 5 v. v.

Programoje dalyvauja garsusis Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vadovaujant kompozitoriui Walter 
Žukui. Sietyno Choras per 35 metus yra puikiai išsi
lavinęs; duos solų, duetu* ir bus geras smuikininkas 
VITO DVARACKAS.

Geo. Kazakevičiaus orkestras gros šokiams
ĮŽANGA $1.00.

—tekviečia RENGIMO KOMITETAS.

CHARLES

* ' X t»» •&?' P*' ’V 
«

u 1 . TT. jŠ

J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti,

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

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: 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus1 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 namupse be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

paramos, nes Progresyvių Par
tija savo darbais yra Įrodžiu
si, kad kovoja už visų Ameri
kos darbo žmonių gerovę ir 
prieš visas žmonėms daromas 
skriaudas. Paimkime pavyz
džiui tik tą, ką šį pavasarį 
Progresyvių Partija jau su
mobilizavo 3 didelius masi
nius išstojimus: pirmą prieš 
valstijos seimelio ir guberna
toriaus nepaisymą Ohio vals4 
tijos žmonių teisių, o antrą ir 
trečią prieš Bartunek’o profa
šistinį bilių.

Ne vien, kad Progresyvių 
Partija sumobilizuoja didelius 
masinius išstojimus, bet juo
se dar pastato kalbėti žymiau
sius žmones, kaip O. John 
Rogge, Arnold Johnson ir ki
tus, kurie yra daugiausiai su
sirūpinę, kad išlaikyti žmonių 
ei vi les teises. Prieš tokius 
žmones mūsų valstijos senato
riams prisieina raivytis Ir. 
karščiuotis, kaip kad atsitiko 
pastarajame Progresyvių Par
tijos masiniame išstojime prieš 
Bartu neko bilių.

Kelrodis j išvažiavimą: Au
tomobiliais reikia važiuoti W. 
25-ta ir iš jos pasukti į State 
Rd. ir važiuoti iki Ingleside 
D]1., į kurią pasukus po kai
rei važiuoti" iki galui, kur bus 
išvažiavimo vieta. Arba pa
siėmus W. 25th ' State Rd. ar 
W. 25th Broadview gatveka- 
rį važiuoti iki Brook Park, 
kur paėmę State Rd. b ūsą už 
kelių minutų būsite prie In
gleside Dr., už gautą nuo gat- 
vekario transferą. J. N. S.

nis už pernykštį, o apyvarti
nės lėšos liko tokios pat. To
dėl apyvartinių lėšų, atsižvel
giant Į gamybos apimtį, trūks
ta apie 40 procentų. Fabriko 
kolektyvas išnagrinėjo visas 
galimybes, kaip apyvartinių 
lėšų apyvartą paspartinti ir 
tokiu būdu išsiversti turimo
mis lėšomis. Nustatyta, kad
dabartinėje sistemoje yra
stambių spragų. Gaminiai ju
da priešpriešinėmis kryptimis. 
Tatai pailgina gamybos ciklą. 
Siekiant likviduoti šitą rciški-’ 
nį, pabandyta kiekvieriam dar
bininkui sudaryti ne didesnę 
kaip trijų detalių atsargą, 

.įgyvendinus visuose cechuose 
šitą priemonę, gamybos ciklas 
sumažės keturiomis dienomis 
ir bus išlaisvinta 98 tūkstan
čiai rublių apyvartinių lėšų.

Toiiaū — reikia sutrumpin
ti gaminių laikymo laiką fa
briko sandėlyje trimis dieno
mis. šia priemone fabrikas iš
laisvins dar 88 tūkstančius ru
blių apyvartinių lėšų. Suma
žinant žaliavos atsargas ketu
riomis dienomis ir pagalbinių 
medžiagų atsargas 30 dienų, 
išsilaisvins dar 47 tūkstančiai 
rublių. šiomis priemonėmis 
“Lelijos” fabrikas atpalaiduos 
233 tūkstančius rublių apyvar
tiniu lė.šu.
,■ Paruošiami nauji, tobules
ni modeliai įvairiems drabu
žiams. Užsibrėžta iki vasario 
10 dienos paruošti 20 naujų 
drabužių modelių. Šį ketvirtį 
cechuose bus įrengti trys kon
vejeriai. Jau įgyvendintas bri- 
gadininkės L. Vaičienės pasiū
lymas siūlių apmetimą atlikti 
su overloku. Siūlių apmeti
mas paspartintas dviem treč
daliais. Per metus fabrikas 
sutaupys apie 8,000 rublių.

“Lelijos” fabriko kolektyvas 
sausio mėnesio bendrosios ga
mybos planą viršijo.

Ištesėjo Žodį

MAŽEIKIAI, vas. 5 d. — 
Apskrities pramonės kombi- 

| nato kolektyvas įsipareigojo 
savo jėgomis atstatyti dviejų 
aukštų mūrinį namą.

Savo įsipareigojimą pramo
nės kombinato kolektyvas 
garbingai įvykdė: iš apgriu
vusio ketursienio atstatė pui
kų namą. Pirmame namo 
aukšte, erdviose patalpose 
įsikūrė siuvyklos dirbtuvė. 
Antrame aukšte įrengtas dar
bininkams klubas su sale ir 
scena. Ig. Budys.

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, June 5 d., 11:30 vai. ry
te, pas P. Malinauską, 132 Montgo
mery PI. Visi naridi malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti. Turime išrinkti dar
bininkus dėlei pikniko, kuris įvyks 
June 26 d. bendrai su rusais, len
kais ir ukrainais. — LLD 84 kp. 
Valdyba. i .(128-9)

___ /______ ._______

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks birželio (June) 8 d., pradžia 
8-tą vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai esate kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą, užsimokė
ti duokles ir atsiveskite naujų na
rių. Šis susirinkimas yra pusmeti
nis, tad yra daug reikalų aptarimui. 
— Prot. rašt. P. Valantienė.

(128-129)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 3 d., 7:30 v. v., toj 
pačioj vietoj, kai visada.

Draugai, malonėkite visi susi
rinkti laiku, nes turėsime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Taip pat žinokite, kad pagal kon
stituciją laikas baigiasi, o dar vie- 
nas-kitas draugas nėra užsimokėjęs 
metines duokles. Tad ateikite ir už
simokėkite. — V. Z. (127-8) 
-I-, ----  -- - r ■ - —_ --- ,.p. Z ■ i

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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

■m - ii» nw>i i j, m   — „

A. S. Puškinui Skirta 
Radijo Programa

VILNIUS, vas. 10 d.—Vil
niaus radijas y ryšium su 150 
metų nuo genialaus rusų ra
šytojo Aleksandro Sergiejevi- 
čiaus Puškino gimimo sukak
ties supažindins klausytojus 
su didžiojo Pašytojo gyvenimu 
ir jo kūriniais.

Organizuojamos paskaitos: 
“Puškinas ir tarybinė poezi
ja,” “Pasaulinė Puškino kū
rybos reikšmė,“ “Puškino kū
rybos įtaka lietuvių literatū
rai.” Vilniaus' raHijo sceno
je bus pastatytos Puškino ma
žosios tragedijos: “Mocartas

“...Ir atsimink, čia nevalia čiaudėti!”

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Paspartintu Žingsniu

VILNIUS, vas. 8 d.—Auga 
pokarinio penkmečio naujagi
mis — Vilniaus “Lelijos” siu
vimo fabrikas. 1949 metų ga
mybos planas dvigubai dides-

ir Saljeri,” “šykštusis riteris,” 
“Akmeninis svečias” ir “Puo
ta maro metu,” o taip pat 
“Borisas Godunovas.”

Bus perskaitytas nemirtin
gasis Puškino kūrinys — ei
liuotasis romanas “Eugenijus 
Onieginas,” o taip pat keli 
ciklai lyrinių eilėraščių. Iš 
prozos kūrinių radijo klausy
tojams bus pateiktas “Kelio
nė į Erzerumą” montažas, iš
traukos iš “Pikų damos,” be
veik visos “Bielkino apysa
kos.” . . “Dubrovskis” ir “Kapi
tono duktė” bus skaitomi vai
kų valandėlių laidose. Valahi 
dėlių moksleiviams metu bus 
pateikiami moksleivių rašiniai 
apie Puškiną ir jo kūrybą, jie 
patys deklamuos Puškino eilė
raščius. ,

Pirmą kartą lietuvių kalba 
koncertiniame atlikime bus 
pastatytos dvi operos Puškino 
siužetais: Rachmaninovo “A- 
leko,” pagal “Čigonus,” ir 
Rimskio-Korsakovo “Morcatas 
ir Saljeri.” Numatyta keletas 
koncertų, kurių programose 
bus arijos ir scenos iš operų, 
sukurtų pagal Puškino veika
lus : “Boriso Godumovo,” “Rus
lano ir, Liudmilos,” “Caro 
Šaitano,” “Dubrovskio.”

Vilniauš radijas jau suren
gė daugiau kaip 10 laidų, 
skirtų A, S. Puškino jubilie
jui.

★ ★ ★ 
Anykščių Apskritie.* 
Kolektyviniuose Ūkiuose

I

ANYKŠČIAI, vas. 8 d. — 
Apskrities kolektyviniai ūkiai 
sparčiai rengiasi pavasario 
laukų darbams. Kolektyvinių 
ūkių valstiečiai jau baigia re
montuoti žemes ūkio invento
rių, valyti sėklas ir tikrinti jų 
daigumą.

Geriausiai vyksta pasirengi
mas pavasario sėjai Petro 
Cvirkos vardo (Troškūnų 
valsčiaus) kolektyviniame 
ūkyje, šio kolektyvinio ūkio 
nariai jau .pilnutinai atremon
tavo visą žemės ūkio invento
rių bei mašinas, išvalė ir pa
rengė sėjai sėklas. Sudary
tos grandys gausiam derliui 
gauti.. Kolektyviniame ūkyje' 
y ra taip pat agrotechnikos 
mokymosi ratelis. Jį lanko 
30 kolektyvinio ūkio valstie
čių. v.

Neblogai vyksta pasirengi
mas pavasario sėjai “Vieny
bės” (Kavarsko valse.), “Pir
myn” (Kurklių valsČ.) ir “At
eities” (Debeikių valsč.) ko
lektyviniuose ūkiuose. Čia bai
giami remontuoti plūgai, akė
čios, kultivatoriai, sėjamosios 
mašinos ir kitas inventorius. 
Lygiagrečiai remonto darbų 
sparčiai vyksta ir sėklų pa
ruošimas. Jau išvalyta ir pa
ruošta sėjai 36 tonos sėklų.

St. Karvelis.

Reikalaus Pensijų' Fordo 
Automobilių Darbininkam

Detroit. — Auto. Darbi
ninkų Unijos pirmininkas 
Walter Reuther sake, kad 
derybose dėl naujos sutar
ties su Fordo kompanija 
reikalaus įvesti $100 senat
vės pensijų darbininkams, 
sulaukusiems 60 metų am
žiaus ir dirbusiems Fordui 
bent 25 ‘ metus.

; Fordo vice-pirmininkas 
Bugas atmeta pensijas ir 
ketina reikalaut numušti 
darbininkams algas.

SOVIETAI PALIUOSAVO 
4 AMERIKOS KONSULA

TO NARIUS
Hamburg. — Sovietinė 

vyriausybė buvo per 24 va
landas sulaikius keturis A- 
merikos konsulato narius,
kurie valtim perplaukė į 
sovietinę pusę. Tie jankiai 
buvo apklausinėti ir palei
sti. Sako, jog “rusai man
dagiai su jais elgėsi, 
džentelmanai.”

kaip
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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, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLEBOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

g
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
H¥. 7-M31

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

A ☆
Cliffside, N. J. *

i

Cliffisidiečiai kviečia mus 
į savo gražų pikniką, *kuris 
įvyks sekmadienį

Birželio 5 June
Pelnas nuo šio pikniko 

yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės.

Pikniko vieta:
Rudan’s Park

207 Walker St.,
cor. Palisade Ave., * 

Cliffside Park, N. J.
I

Cliffsidiečiai yra vaišin
gi žmonės. Jų parengimai 
visada linksmus. Brookly- 
niečiai ir iš New Jersey 
valstijos traukime į pikni
ką pas cliffsidiečius.

Piknikas prasidės—
. 1-mą vai. po pietų.

Gera Muzika Šokiams.
A A A

MATTHEW A, 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

5 pusl.T-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birželio 2, 1949
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Laisviečius atlankė Vincas 

ir Anastazija Paukščiai iš 
Philadelphijos, atvykę Į sa
vo gyventąjį Richmond Hill 
pasimatyti su draugais, 
taipgi atlikti didmiestyje tū
lus reikalus. Grįždami dar 
atlankys josios dukterį ir žen
tą Beniulius su šeima, gyve
nančius Npv Jersey valstijo- 
Je* ♦

Pasikalbėjome. Gyventi 
* naujoje vietoje jau pilnai Įsi

kūrę. Aplinka patenkinanti. 
Jau spėję atlankyti daug phi- 
ladelphiečių draugų jų 
ynuose ir su daugeliu kitų 

. simatę pramogose, kurios, 
ko jie, įvyksta labai retai, 
lyginus su Brooklynu,
kas savaitę Įvyksta susirinki
mai - pramogos, o tūlomis sa
vaitėmis ir po keletą. >

Kaip sveikata?—klausėme. 
—Kartais vidutinė, kai kada 

prastesnė. Dėl to neverta 
skųstis. Geros sveikatos ne
gali nei tikėtis, artindamasis 
prie septynių, — sako d. 
Paukštys. Tačiau, kuomet 
sveikata kiek gerėlesnė, jis 
laiko neleidžia veltui, rašinė
ja spaudai.

na- 
pa- 
sa- 
pa- 
kur

Reikalauja Sustabdyti 
Šniukštinėjimą Telefonų

New Yorko kriminaliniuose 
teismuose veikiančių advokatų 
organizacija kreipėsi Į fede
ral! teismą su reikalavimu už
drausti policijai ar bile kam 
šniukštinėti, periminėti pasi
kalbėjimus telefonu. Apie 
bylos užvedimą praneša spau
dai Ilei-man Hoffman, tos 
ganizacijos prezidentas.

or-

metų
MIKE

Isabelle Grigaitis, 61
amžiaus, gyvenusi 137 Patch-
en Avė., Brooklyne, staigiai 
mirė geg. 31 d. Pašarvota S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne.

Laidotuvės Įvyks birželio 3 
d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime duktė Eu
genia, sūnūs Julius, Antanas 
ir Jonas; sesuo Julia Neck
worth ir brolis Bronius Pra- 
nevich.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius Aromiskis.

Julia Rich, 70 metų am
žiaus, gyvenusi 117 Euclid 
Ave., 'Brooklyne, mirė gegu
žės 31 d., St. Mary’s ligoninė
je. Pašarvota F. W. šalinsko 
koplyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
W o o d h a v ene. Laidotuvės 
įvyks birželio 3 d., 10 vai. 
ryto, Alyvų Kalnelio kapinė
se. Velionė paliko nuliūdi
me du sūnus, Edwarda ir -A- 
lexander; seserį Stella Sinkus, 
brolį Walter Garšvą ir dau
giau giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius Jalinskas.

MHfiai

LDS Trečios Apskrities
Metinis Piknikas

Brooklyniečiai Rengiasi 
Į Cliffsidės Pikniką

Koncerte Gausiai Apdova 
no j o Dienraštį Laisvę

Organizacijų atstovų su
rengtame koncerte'Laisvės 30 
metų ėjimo dienraščiu sukak
čiai atžymėti, Įvykusiame ge
gužės 29-tą, Liberty Audito
rijoje, dalyviai nuoširdžiai at
siliepė Į A. Bimbos atsišau
kimą pasveikinti dienraštį su 
parama jo išlaikymui ir 
prinimui. Dovanų Įteikė:
Per Povilą Ventą ir 
Heleną Feiferienę:

Po $5: J. Bimba, J. C., 
Kairys, M. Kreivėnienė, 
Žilinskienė, C. J. Anskiai,
O. Malinauskai, F. Varaška. 
J. ir N. Kauliniai $3.

Po $2: K. Sabaliauskas, J. 
Meškienė, E. Marcinkevičienė, 
J. ir S. Cedronai, E. Lauru- 
šaitienė, F. Klaston, P. Bečys, 
L Urbonas.

Po $1 : D. Repšys, D. Ma- 
žilis, P. Grigas, P. Simans, K. 
Levanas, Ch Young, Bill Ma
lin, E. Graunas, V. Tauras, P. 
Kukonis, 
žiurinskas 
Sapiega,
Green, E. Green, E. Kukėnie- 
nė.

Po $1 Jakštienė, J. Zajan- 
kauskas, V. Rudaitis, G. Lit- 
vinskas, J. Siurba, P. 
kas, O. Balčiūnienė, 
hardtienė.
‘ Viso $84.25.

Čibirkai,

sti-

B.
A.

P. Babarskas
P. Petrauskas,

J. • Padzevičius,
M.
E.

M. ir Emily Klimas, Jonas Ur
bonas.

Po $5: A. Balčiūnas, V. ir 
V. Bunkus, A. Globičius, K. 
Balčiūnas, J. Balčiūnas, K. ir 
S. Radusis.

Po $2: 
Kazlauskai.

Po $1 : P. Zurba, J. Šimaitis, 
M. Krunglienė, P. Grabaus
kas, H. Jeskevičiūtė, Geo. 
Kazakevičius. A. Švėgžda, J. 
Marcinkevičius, E. Vitartienė,- 
S. Titenis, T. Lisajus, Iz. 
Chalkis, A. Zaltauskas, 1. M., 
A. Bepirštis, J. Čepinskas, W. 
Lukminas.

Viso $91.
Ne per rinkėjus:
Geras Kaimynas $170.
Vincas Klimas iš Branch

ville, N. J., $10.
Po $5: Juozas Murmokas, 

Cvirka, Sasna.
Svečiai Sveikintojai iš 
Lawrence ir Lowell, Mass.:

Ventienės-Juškos sąraše au
kojęs $5 Į koncertą buvo at
vykęs iš Lowell, Mass.,
visa šeima—žmona ir dviemis 
dukterimis. Su jais buvo at
vykę ir D. Sukackas su žmo
na iš Lawrence, 
jie
Flush ing’e.

s u

Susivedė
Albert Peters, sūnus Ozone 

Park gyventojų Antano ir 
Frances Peters (Petrauskų), 
susivedė su Helen Garrisėy iš 
Lowville, N. Y., pastaraisiais 
keleriais metais gyvenusia Ja
maica, L. I.

Santuoka Įvyko gegužės 
28-tąr Apreiškimo bažnyčioje. 
Jaunojo palydovu blivo jau
nosios brolis Charles Garnsey, 
o jaunosios palydove—Jenne 
Higgins iš Rutland, Vt.„ taip
gi kelios poros kitų jaunų 
draugų, tėvai ir grupė kitų 
šeimos artimųjų. Atvyko ir 
jaunosios tėvas Henry Garn
sey.

Didelė-, drauginga ir labai 
vaišinga puota Įvyko Liberty 
Auditorijos salione, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Ją suruošė jaunojo tė
vai savo vienturčio draugus 
pamylėti ir jaunai' martelei 

j supažindinti su- būsimais jos 
f naujais draugais. Gėlėmis ir 
visokiais skanėsiais nukrautus 
stalus nuolat prižiūrinėjo pati 
Mrs. Peters, svečius kvietė 
vaišintis.

Sekmadienį, 12-tą dieną 
birželio, Įvyks smagus Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Trečios Apskrities metinis 
piknikas.- Vieta visiem gerai 
žinoma — Lithuanian Liber
ty Park, 340 Mitchell Avenue, 
Linden, N. J.

LDS nariai1 ir visi kiti pikni
kų lankytojai prašomi prie 
skaitlingo atsilankymo. Ap
skritis turi tik vieną metinį 
pikniką. Savo atsilankymu 
paremsite komiteto darbuotę 
ir priduosite drąsos tolimes
niam darbui/tiems, kurie dir
ba apskrityje. Bus ir kalbė
tojas, kuris sakys kalbą die
nos klausimu.

New Yorko ir New Jersey

LDS narių šeimyna skaitlinga. 
Mūsų LDS nariai ir jų prita
rėjai prašomi šį pikniką gar
sinti, patiems jame būti ir 
savus draugus, pažįstamus ir 
svečius, kurie pas jus tuo lai
ku, viešės, leis vakacijas, atsi
vesti. Vasara pačiam gražu
me, yra smagu pabūti tyra
me ore. Tie, kurie mylite 
maudytis, atsiveskite maudy
mosi siūtus; mat, čia, paėjus 
kelis mastus, randasi miesto 
maudymosi vieta.

šokiams gros A. Pavidžio 
muzika įvairius šokius. Pra
džia 1-mą valandą dieną. 
Įžanga 50 centų, taksai Įskai
tyti.

Nuoširdžiai kviečia,
Apskrities Komitetas.

Sekmadienį, 5 d. birželio, 
Įvyks didysis cliffsidiečių ren
giamas piknikas. Didelis bū
rys brooklyniečių ruošiasi da
lyvauti minėtame piknike.

Cliffsidiėčius mes žinome iš 
praeities kaipo vaišingus ir 
draugiškus žmones. TAd su 
didele ukvata rengiamės jų 
piknike dalyvauti.

Kaip girdėjau, piknikas 
Įvyks naujai Įrengtame ir gra
žiame Rudans sode, 207 
Walker St., prie Palisade 
Ave. Prasidės pirmą valandą 
diena. P.

Bieliaus-
O. Rein-

ir
Joną Jušką:

Dr. Kaškiaučius $30.
Po $5: A. Anderson, J. A. 

Stanelis, K. Senkus, J. Kunic- 
kas, R. čiulada. .G. Wareso- 
nas $3.

Po $2: A. Plioraitienė, G. ir
U. Bernotai. K. Juknys $1.- 
25.

Po $1 : P. Casper (New
ark), U. Katinas, Draugas, A. 
Misevičius, P. Roman, G. Dir- 
žuvaitis, S. Griškus, K. Ru- 
šinskienė, W. Skodis, J. Dagis, 
A. Kazakevičienė, J. K. Žu
kauskas, J. SToniskas, K. Šim
kienė, A. Mureika, Kisielius.

Viso $79.25.
Per B. Kalakauskaitę ir
V. Žilinską:

Po $5: T. Kashkevich, 
Gudzius (Philadelphia), 
Kalakau.skienė, C. Bready, 
Grabauskas (Frackville), 
Prakevičius, A. Gabrėnas, 
Danetskas.

Po $2: Bevardis, V. Žilins
kas, J. Vitkūnas, P. Višniaus- 
kas.

Po $1: O. Lukauskienė, M. 
Stensler, V. Kartonas, P. G., 
C. Bender, F. Kazokienė, J. 
Sadauskienė, A. Bėčienė, W. 
Baltrušaitis, A. Jasulaitis, 
Galinauskas, E. Liepienė, 
Vaigaliūnis.

Viso $61.50. . .
Per Aleksandrą Veličką ir 
Frances Pakalniškienę:

Po $10: Anna Phillipse 
(Stamford), A. ir D. Veličkai,

C.
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Pradedant gegužės 28-ta iš naujo pradėjusios veikti 
'Hudson Day Line ekskursinis laivas matomas plau
kiant Hudson River.

Laivas kas dieną išplaukia 9:30 ryto, nuo 42nd St., 
New Yorke. Šventėmis siunčia daugiau laivai, taipgi 
įvyks vakarinės ekskursijos, kuriose bus gera proga 
atvėsti karštais vasaros vakarais. Plauks pro Yonk
ers, Bear Mountain, West Point, Newburgh, Pough
keepsie.

Ant laivo būna filmos, televizija, asmenų aktai, 
šokiai, užkandžiams bufetas.

P.

Mass. Visi 
viešėjo pas dd. Dainius, 

D. Sukackas po 
koncerto per S. VečkĮ Įteikė
$5 ir pasakė: “Tai bus dar 
penkinė mano ir R. Čiulados 
vardu.”
Sveikino su Telegrama ir 
Dešimtine r

Sveikiname Laisvę jos 
metų jubiliejuje. Linkime 
sėkmingai gyvuoti. Gaila, kad 
šiandien negalime būti su ju
mis, 
leriu.

30 
jai

Siunčiame dešimti do

Mr. ir Mrs.
Geoide St&siukaitis.

Greenwood Lake, N. Y.
Koncerto proga viso gauta 

Laisvei piniginių- sveikinimų 
$5'16.
Pagamino Gražią ir t
Pelninga Dovaną:

Ona Čepulienė dovanojo 
gražų dailiadaiktį, savo ran
kų darbo, ii- pati pasidarba
vo jį koncerte išleisti. Pu
blika noriai kooperayo, nes 
kiekvienam norėjosi Įsigyti tą 
daugelio darbo valandų paė
musią grazną, ypač kuomet iš 
to nauda Laisvei. Surinkta 
$30.70. Dovana atiteko J. 
čibirkai iš Far Rockaway.

Draugė Čepulienė kadaise 
buvo pradėjėja mezgimo-siu- 
vimo Lietuvos žmonėms karo 
laiku. Jos sumanymas buvo 
prigijęs ne tik Brooklyne, bet 
ir visoje padorioje lietuvių iš
eivijoje. .

Linkėtina, kad rastųsi pasi
savinančių jos patentą ir 
ramos spaudai srityje.
Menininkai Garbingai 
Atliko Savo: 1

Pavasario sezoną, švenčių 
dieną, veik niekas nenori ‘lik
tis viduje, pririštas prie par
eigos. Gal būt mažiausia tam 
polinkių turi męnininkai, ku
rie iš prigimties yra jautres
ni visokiai, kartu ir pavasa
rio grožei, o labai daug dienų 
yra atbuvę salėse, teikdami • w f
organ iz a c i joms p rogramas.
Tačiau Laisvei (jie neatsisakė 
patarnauti ir savo pažadą 
Įvykdė. Gražiai ir draugiš
kai patarnavo.

Jiems, kaip kad ir visiems 
suteikusiems dovanas, taipgi 
atsilankiusiems priklauso lie
tuvių liaudies spaudos palai
kytojo garbė ir visų laisviečių 
padėka. .. R.

pa-

Buvo iškilęs gaisras 6 aukš
tų, 100 šeimų name, 800 
Greenwood Ave., Brooklyne, 
tačiau spėjo užgesinti apde
gus tik stogui.

Gera Organizacija 
Konferencija

aukštesnio 
profesijoje 

in nursing

laiku
metų

Svečių apie pusė'—lietuviai, 
kiti visokiu tautu ir rasių kil- 
mes amerikiečiai, nes jaunie
ji jau turi plačių pažinčių .

Jaunoji dirba Triboro Hos- 
pitalyje, Jamaica, mokytoja 
(teacher of nursing), o liuos- 
laikiais lanko Columbia Uni
versitetą siekiasi 
laipsnio savo 
(masters degree 
education).

Jaunasis karo 
navo tris ir pusę
nėse jėgose, metus ir 
veiklioje karo tarnyboje 
iriame Pacifike. šiuo tarpu, 
einant veterano teisėmis, lan
ko Pace College, New Yorke, 
pasiruošia sąskaitininku (ac
countant) .

Pabuvoję su linksmais sve
čiais-, prie Joe Thomas orkes
tro atšokę populiariuosius lie
tuviškus ir newyorkietiskus 
šokius, padalinę £ortą, gražiai 
apdovanoti, jaunieji išvyko 
kur nors. Sugrįžę, apsigy
vens 106-53—95th St., Ozone 
Park, -L. L, N. Y.

Linkime jauniesiems lai
mes ’. Rep.

Pereitą sekmadieni Kultū
riniame Centre Įvyko Brookly- 
no pažangių organizacijų kon
ferencija. Joje dalyvavo be
veik visų kuopų atstovai. Taip 
pat buvo atstovai Moterų Ap- 
švietos Klubo, Lietuviu Kal
bos Mokyklos, Liaudies Tea
tro ir Aido Choro.

Konferencija buvo sušauk
ta dviejų reikalų apsvarsty
mui. Ją sušaukė dienraščio 
Laisvės 30 metų atžymėjimo 
komitetas. Tuo reikalu kon
ferencijoj gražiai pasikalbėta. 
Nusitarta visiems nuoširdžiai 
darbuotis dėl dienraščio jubi
liejaus energingo pravedimo 
Brooklyne ir apylinkėje. Bus 

renkami dienraščiui
pasveikinamai. Visų šveikin- 
tojų vardai ir aukos tilps spe- 
cialėje jubiliejinėje dienraščio 
laidoje, kuri išeis rugsėjo 16 
d. Pradžia jau padaryta tos 
pačios dienos koncerte.

Kitas reikalas, kuris kon
ferencijoje buvo plačiai svars
tytas, tai pagerinimas Brook- 
lyne lietuvių organizacijų vei
kimo. Ypatingai paskutiniais 
'laikais buvo stoka tarpe . or
ganizacijų gero bendradarbia
vimo. Nebuvo tokio organo, 
kuris organizacijų parengimus 
tvarkytų taip, jog jie vienas 
kitam nepakenktų. .

Prieita prie išvados, kad

reikia suorganizuoti platų 
Brooklyno Lietuvių Veikimo 
Komitetą. Jo pareiga bus pa
dėti organizacijoms ir prižiū
rėti, kad parengimai Įvyktų 
taip, jog vienas kitam nepa
kenktų . Nutarta komitetą su
daryti iš organizacijų atsto
vų. Nuo kiekvienos organi
zacijos komitetan Įeis po vie
na atstovą. V w

Komitetas tapo išrinktas iš 
ten buvusių organizacijų at
stovų, bet kiekviena organiza
cija turi teisę savo atstovą 
komitete pakeisti savo arti
miausiame susirinkime, jei no-

Gręse Sandėlininkų 
Streikas

Valdiniai tarpininkai pa
siųsti prilaikyti nuo streiko 
apie 3,000 sandėlių darbinin
kų New Yorko ir artimų New 
Jersey miestų sandėliniuose 
šaldytuvuose, kur laikoma 
mėsa, paukštiena, žuvis, kiau
šiniai, sviestas ir kiti panašūs 
maisto reikmenys.

Darbininkai reikalauja po 
35 c. per valandą algos prie
do, daugiau atostogų, mokes- 
ties ligos laiku, apmokėti li
goninę ir bendrai gerovės pla
no. Dabar jie gauną po $1.- 
35 už valandą. Senasis kon
traktas baigėsi 31-mą.

rės ir matys reikalą.
Komiteto viršininkais išrink

ti veiklūs žmonės: pirminin
kui Vincas Čepulis, sekreto
rium J. W. Thomsonas, iždi
ninku Antanas Mureika.

Dalyvis.

ištar- plačiai , 
kari- 
pusę.

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
* ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

-------------------------------------------------------------- j--------------------------

DANTŲ GYDYTOJAS'

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: P.-12a .
į 1— 8 vakare •

/

Penktadieniais' uždaryta

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtad., birželio (June) 2, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Prašome visų na
rių pasistengti dalyvauti susirinki
me. Pasižiūrėkite į knygeles, kad 
būtų užsimokėtos j laiką duoklės, 
vengkite susispendavimo. — M. Sta- 
kovas, prot. rast. (127-8)

mašpethTn. y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. 

bendras susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, birželio (May) 2 d., Rusų 
Klube, 56-58 61st St., Pradžia 8-tą 
vai. vakare.

| Noriu priminti knygų peržiūrėji
mo komisijai, kad dalyvautumėte 
susirinkime ir išduotumėte raportą. 
Turime ir daugiau svarbių reikalų 
aptarimui, tad visi nariai dalyvauki
te susirinkime. — V. Kartonas, org.

(127-8)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. ben

dras susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, birželio (June) 2 d.( pradžia 8 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė., Šis - susirinki
mas bus svarbus, visi nariai daly
vaukite. — M.'Klimas. (127-8)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

'fc’W

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel, Evergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojant Akis,: 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERIPIĖTCS!'
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Trr :DD‘C r? A I? 411 GRAND STREET 
LLlI ū J>AIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS 
\ • 9 .

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Birželio 2, 1949




