
Klerikalų Konferencija.
Sunku Suprasti.
Geras Patarimas, Bet Jo

Niekas Neklauso.
Motiejui Baltrušaičiui.

Rašo R. MIZARA

š. m. gegužės 23 d. New 
Yorke Įvyko lietuviu klerikalu 
konferencija. kurioje sakė 
kalbas toki tūzai, kaip pre
latas Krupavičius, vyskupas 
Brizgys. prel. Balkūnas ir 
kun. Vasys, “Kunigu Vieny
bės” pirmininkas.

Buvo ten, ir svietiškių, jų 
tarpe p. Laučka.

• South Bostono “Darbinin
kas” skelbia minėtos konfe
rencijos “padarytas išvadas”:

“1. Sudaryti lietuvybei gai
vinti specialus organas.

“2. Aiškiai paremti Lietu
vos katalikiškosios politikos 
pastangas. <

“3. Siekti sudarymo bendros 
katalikų spaudos agentūros. 
' “1. Gaivinti ir stiprinti ka

talikiškas organizacijas ALRK 
Federacijos, rėmuose.”

★ ★ ★
Tikėsit, ar ne, du pirmieji 

punktai man yra “neįkanda
mi.”

Kokį specialu organą kle
rikalai galėtų sudaryti lietu
vybei palaikyti ?

Gal jie mano sudaryti kokį 
komitetą, kuris draustų lietu
viškų parapijų bažnyčiose an
gliškai. pamokslus sakyti ir 
kunigams neleistų su parapi
jiečiais kalbėti kitaip, kaip 
lietmiskai ?

TokĮp dalyko, iš anksto ga
lima tvirtinti, vyskupai nepri
pažintų. \

Katalikų vyskupai Ameriko
je daugiausiai yra airių kil
mės žmonės, jie airiškai kal
bėti nemoka, — jie kalba tik 
angliškai, todėl nori, kad in 
visokių tautinių grupių žmo
nės juo greičiau -ištautėtų, 
“suanglikėtų.”

★ ★ ★
O ką reiškia 2-rasis punk

tas ?
Kas yra, ką reiškia “Lietu

vos katalikiškoji politika”?
Ligi šiol ’mes ją supratome 

taip: visur patiems būti val
dovais, neįsileidžiant bedievių 
ir bepoterių; netoleruoti tų, 
kurie nuolankiai nesilenkia 
kunigams.

Mums atrodo, jog klerikalai 
neužilgo pradės griežtesnę 
kovą prieš tautininkus ir so
cialistus. čia tai ir bus “Lie
tuvos katalikiškosios politikos 
pastangų” rėmimas.

'Na, o kiti du punktai ne
pasako nieko naujo.

★ ★ ★
“Todėl dirbkime sielai, o ne 

kūnui. Išsižadėkime viso to, 
kas gali pririšti mus prie šio 
pasaulio tuštybių, . Ko dau
giau atsitolinsime nuo žemiš
kų dalykų, to laisvesni būsime 
apmąstyti savo sielos reika
lus. . . augsime dvasiniame 
gyvenime ir tinkamai prisi
ruošime tai dienai, kąda ,mes 
garbingai būsime pakelti į 
dangų, kur amžinai gyvensi
me su Kristumi.” (“D-kas,” 
š. m/, geg 27 d.)

Neblogas, rodosi, kunigo ku
nigams patarimas. .

Deja, abejojame, ar yra 
bent vienas Įs visų Amerikos 
lietuvių kunigų, kuris šio pa
tarimo paklausytų!

Kiekvienas nori brangesnio 
rūbo, gardžiau pavalgyti, pa
ūžti, automobilio, na, ir pi
nigų juo daugiau, bankan įsi
dėti.

Dangaus ir dūšios reikalą 
kunigai, kaip ir • kiekvienas 
griešninkas, palieka “Dievo 
valiai.”

★ ★ ★.
Motiejus Baltrušaitis, gyve

nąs Seattle mieste, Washing- 
tono valstijoje, yra ilgametis 
Laisvės bendradarbis ir vietos 
pažangių lietuvių veikėjas.

,, Dabar jis sunkiai susirgo 
akių liga.

Draugė Kavaliauskienė tre-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Sovietai Reikalauja 
Pilnos Veto Teises
Berlyno Valdybo
Vakariniai Talkininkai Spiriasi Aprežt Veto Teisę

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras An
drius Višinskis siūlė atkur
ti bendrą Keturių Didžiųjų 
kontrolės x tarybą — kom- 
mandatūrą visam Berlynui, 
kur kiekvienas tarybos na
rys turėtų pilną teisę ve
tuoti - atmesti 'daugumo 
nutarimą.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijoj rei
kalavo aprėžti .veto teisę. 
Achesoną parėmė Anglijos 
ir Francijos ministrai.

Achesonas sakė, galima 
būtų palaikyti veto teisę

Anglijos Valdžia Pradeda 
Tartis su Streikieriais

London. — Anglijos “so- 
cialistų”-darbiečių valdžia 
pradėjo derybas su Geležin
keliečių Unijos vadais.

Geležinkelių darbininkai 
streikuoja arba tyčia per lė
tai dirba, kad priverstų val
džią pakelti jiem algą po 
$2 savaitei.

Valdžia mėgino lėktu
vais laužyti streiką,, gaben
dama oru keleivius ir svar
biausius krovinius.

Vakarų Vokietijoj Yra 
300,000 Komunistų

Berlin. — Vakariniame 
Vokietijos ruožte, užimta
me anglų - amerikonų ir 
francūzų, yra 300,000 vo
kiečių Komunistų Partijos 
narių.

Anglai įkalino trims mė
nesiams komunistų vadą 
Reinmanną už tai, kad jis 
kritikavo anglus - ameriko
nus, kaip nacių pataikūnus.

Kiny Tautininkai Bandysią 
Apginti Čangšą

" '■ T~

Kanton, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija iš šiaurės 
ir rytų maršuoja artyn 
Čangšos miesto, geležinke
lių mazgo,. 400 mylių į šiau
rę nuo Kantono, naujosios 
tautininku “sostinės.”

Tautininkai sutelkė dide
lę arini ją ir kasa apkasus, 
už 30 mylių nuo Čangšos.

WALL STRYTO ŠERŲ 
SMUKIMAS

New York. — Vis smun
ka piemenių Šerai Wall 
Stryte. Per 12 paskutinių 
dienų tų šėrų vertė nupuo
lė viso 3 bilionais dole’rių.

ORAS. — Giedra, šilčiau.
čiadienio Laisvėje teisingai 
sergančiojo draugo apgailes
tauja.

Mes taipgi, drauge Kava
liauskiene, labai jo apgailes
taujame ir labai nuoširdžiai 

/linkime, kad draugas M. Bal
trušaitis pilnai ir greit pa
sveiktų.
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tiktai kariniuose ir “saugu
mo” klausimuose. Jis pir
šo, kad visus kitus klausi
mus spręstų paprastas dau
gumas balsų.

Višinskis pareiškė, jog 
amerikonams visuomet bū
tų užtikrintas daugumas; 
tad jie savaip ir spręstų.

Višinskis pastebėjo, kad 
Sovietų armija užkariavo 
Berlyną ir tik įsileido ang- 
lus-amerikonus pagal pir
mesnes sutartis. Achesonas 
atsakė, jog vakariniai tal
kininkai turėjo teisę ateitį 
į Berlyną, nes naciai buvo 
nukariauti bendromis visų 
Keturių Didžiųjų jėgomis.

Graikų Monarchistai 
Įsakė Šaudyt “Silpnus” 
Savo Kareivius

London. — Graikijos ži
nių agentūra pranešė, jog 
vyriausias monarcho - fa
šistų komandierius genero
las Papagos įsakė vietoje 
Sūšaudyti tokius savo ka
reivius ir oficierius, kurie 
parodys silpnumą bei svy
ravimą mūšiuose su parti
zanais.

Įsakymas dejuoja, kad 
“tūli jų oficieriai ir karei
viai neturėjo drąsos, todėl 
partizanai laimėjo” prieš 
monarchistų armiją.

NEDARBAS AMERIKI- 
' NIAME VOKIETIJOS 

RUOŽTE
Berlin. — Taip didėja 

nedarbas amerikinėje Vo
kietijos dalyje, kad karinė 
jankių vyriausybė planuoja 
atidalyti bedarbiams pašal- 
pinius statybos darbus.

Kinų Liaudies Armija 
Užėmė dar 2 Miestus

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija atėmė iš 
tautininkų Fengua ir Či- 
kov miestus, Čekiango pro- 
vmcijoj. /

Čikove pirmiau Įgyveno 
buvęs Kinijos dikiatorius 
Čiang Kai-šekas po $o, kai 
jis sausio mėnesį “pasi
traukė iš valdžios.”*

--...........

Atlanto Paktui Siūloma 
Ginklą, už 10 Bilionu Dol.

Washington. — Trumano 
valdžia pakartojo Kongre
sui reikalavimą, kad pas
kirtų apie $1,300,000,000 
Atlanto pakto kraštams 
ginkluoti per metus.

— Bet kuomet Amerika 
siunčia ginklus savo drau
gams vakarinėje Europoje, 
tai dolerio vertę skaito tik
tai dešimtuku, — sako New 
Yorko Daijy News veda
majame straipsnyje.

Taigi Atlanto pakto šalys 
gaus bent 10 bilionų dole
rių vertės ginklų, jeigu 
Kongresas užgirs tą val
džios reikalavimą.

GRAIKŲ PARTIZANAI VĖL 
SMOGĖ MONARCIIISTUS

Athenai, Graikija. — De
mokratiniai graikų partiza> 
nai, atakuodami valdžios 
monarcho - fašistus per 11
valandų, užmušė 291 jų

Plečiasi Bolivijoje Darbininkų 
Streikas prieš Karinį Terorą

La Paz, Bolivija. — Bent 
8,000 sostinės La Paz dar
bininkų sustreikavo, reikš
dami užuojautą cinos mai- 
nieriams, kuriuos terorizuo
ja kariuomenė ir policija.

Užuojautos streikai išsi
vysto ir kituose miestuose 
Visuotinas geležinkeliečių 
streikas suparalyžiavo 
traukinių judėjimą visoje 
Bolivijoje. Geležinkeliečiai 
taip pat metė darbą, rem
dami streikuojančius cinos 
mainierius ir smerkdami 
valdžią už tų mainierių 
šaudymą. Kariuomenė ir 
žandarai nukovė bent 40 

{

Šanghai Atidarytas Prekiniams 
Svetimų Kraštų Laivams

Šanghai, Kinija, — Kinų 
komunistų - ‘ liaudininkų 
vyriausybė davė leidimą 
prekiniams kitų kraštų lai
vams plaukioti į Sanghajų; 
kartu atidarė tokiems lai
vams plaukiojimą Yangtze 
upe iki Hankovo ir Whang- 
poo ir Sančia upėmis į įvai
rius miestus.

Liaudies vyriausybė už
draudė tiktai kariniams 
svetimų šalių laivams 
įplaukimą į Kinijos upest 
Tai dar pirmą kartą per

Gręsia Indžionkšinas prieš Angliakasių 
Streiką Plieno Kompanijų Kasyklose

Washington. — Jeigu nuo 
birželio 30 d. sustreikuos 
mainieriai angliakasyklose, 
priklausančiose plieno kom
panijom, tai., valdžia reika
laus teismo drausmės - in- 
džionkšino prieš Mainierių 
Unijos 'pirmininką Johną 
L. Lewisą ir kitus vadus.

Indžiohkšįnui .priekabė 
randama tame, kad unija 
nepranešė 60 dienų iš ank
sto, jog rengiasi streikuoti,

Iš Komunistę Teismo
New York.—John Gates, 

Daily Wbrkerio redakto
rius, šeštą dieną iš eilės liu
dydamas, parodė, jog A- 
merikos komunistai neragi
no ir neragina jėga ar prie
varta nuversti Amerikos 
valdžią.

Gates, vienas teisiamųjų 
komunistų vadu, tarp kit
ko, pašiepė , FBI šnipuko 
Baimes Hidalgo kvailybę. 
Hidalgo pirmiau pasakojo 
teismui, būk tūlas Komuni
stų Partijos vadas sakęs 
1948 m., kad komunistai už-, 
imtų New Yorko miestą, 
jeigu čia turėtų 10,000 na
rių.

kareivius ir oficierius ir 
suėmė 177. Per tas kauty
nes, Grammes kalnų srity
je partizanai atėmė iš fa
šistų Patoma miestelį, 
svarbią karinę poziciją.

mainierių.
Cinos mainierių streikas 

pradiniai kilo dėl to, kad 
valdžia suėmė ir Čilėn iš
trėmė 26 jų vadus.

(Cinos kasyklas kontro
liuoja daugiausia jankiai 
kapitalistai. Tad ir prieš 
juos išsivysto darbininkų 
bruzdėjimas.)

Valdžia sako, jog tie strei
kai darosi “pilietiniu -ka
ru;” todėl įvedė aštrų karo 
stovį šalyje ir mobilizuoja 
armijon visus tinkamus vy
rus nuo 19 iki 50 metų am
žiaus.

paskutinius 100 metų ne
bus svetimų karo laivų tose 
upėse.

Jau plaukia į Šanghajų 
ir Hąhkovą keli prekiniai 
Amerikos laivai. Hankove 
jie pirks kroviniu^ svar
baus tung aliejaus. ,

Šanghajun atplaukia ir 
vienas Holandijos laivas.

Penkios amerikonų ir ki
tų svetimšalių lėktuvų 
kompanijos prašė liaudies 
vyriausybę leisti joms iš 
naujo veikti.

kada išsibaigs dabartinė 
sutartis su kompanijomis, 
birž. 30 d. Tokio pranešimo 
reikalauja Tafto - Hartle/o 
įstatymas.

Valdinė Darbo Santykių 
Komisija pastarosiomis die
nomis įsakė panaikint pil
ną unijos pripažinimą mi
nimose kasyklose, kur dir
ba apie 60,000 mainierių. 
Komisija atrado, kad toks 
pripažinimas peržengiąs’ 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

— 1 Komunistų Partija 
New Yorke turi daugiau 
kaip 25,000 narių, bet jūs, 
be abejo, matote, kad jie 
neužėmė *šio miesto, — pa
stebėjo Gates y ir sekamai 
dėstė komunistų politiką:

Mes stengėmės suda
ryti bendro fronto sąjungą 
tarp darbininkų,. negrų, 
vidurinės klasės žmonių ir 
tosx kapitalistų klasės -da
lies, kuri mato reikalą su- 
mušt pasinešimus į karą ir 
fašizmą.’ Mes stojome užjš- 
rinkimą prieškarinės, prįeš- 
fašistinės valdžios, kad ga
lima būtų aprėžti monopo
linio kapitalo galą, — bet

Nutarta Deportuot, 
Bet Dar Sulaikoma 
Eislerio Žmona
Eislerienė Reikalauja Leist Jai Europon Grįžti

New York. — Čionai ti- 
niai ateivybės valdininkai 
nusprendė deportuot Len
kijon Hildę ’Eisleripnę, 
žmoną vokiečio prieš-rtaciš- 
ko kovotojo Gerharto Eisle
rio. Bet “teisingumo” de- 
partmentas dar nepatvirti
na to sprendimo; taip Eis
lerienė ir laikoma kaip be
laisvė Ellis Islando ateivy
bės stotyje.

Jos vyras pabėgo Lenki
jos laivu iš New Yorko nuo 
pelitinių persekiojimų A- 
męrikoje. Kuomet laivas 
staptelėjo Southamptone, 
Anglijoj, tai anglų policija, 
pagal Ameikos reikalavimą,

Vakariniai Talkininkai 
Svarsto, ar Pripažint 
Kiny Liaudies Valdžią

Washington. — Laikraš
čių reporteriai užklausė Ja- 
mesą E. Webbą, Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotoją, ar ši šalis pripa
žins liaudininkų - komunis
tų vyriausybę Kinijoje. 
Webb atsakė, jog kinų ko
munistai dar nėra oficialiai 
įsteigę savo valdžios; todėl 
dar peranksti būtų pasa
kyti, kokius diplomatinius 
ryšius Amerika galėtų su 
jais sumegsti.

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos diplo
matai svarsto, kokios ben
dros politikos tie trys kraš
tai turėtų laikytis linkui 
Kinijos komunistų valdžios 
—ar pilnai ją pripažinti ar 
tik dalinai.

Associated Press teigia, 
kad francūzai ir anglai sto
ja už ankstyvą kinų komu
nistų valdžios pripažinimą.

Formoza Jankių Saujoj, 
Sako Maskvos Spauda

Maskva.—Sovietinis lai
kraštis Naujasis Laikas 
kaltina amerikonus, kad jie 
užvaldė Kinijos salą For- 
mozą; sako, jog amerikonai 
ginkluoja tą šąlą, ruošdami 
ją panaujintam karui prieš 
Kinijos liaudies valdžią.

Naujasis Laikas sveiki
na kinų komunistus - liau
dininkus, kad jie taip pla
ningai ir gabiai užėmė Šan
ghajų, didžiausią Kinijos 
miestą.

tai dar nebūtų socialistihė 
valdžia.

O kad Wall Stryto reak
cininkai negalėtų nuvergti 
prieškarinę, priešfašistinę 
valdžią -jėga ir prievarta, 
tai ta valdžia turėtų daryti 
griežtus žingsnius, kad pa
čiai išsilaikyti, o sunaikinti 
trustų - monopolijų galybę.

Mes manome, kad Wall 
Stryto monopolistai nau
dotų jėgą ir prievartą, ban
dydami savo galybę išlai
kyti.
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išplėšė jį iš laivo ir įmetė 
kalėjiman, iki teismo. Bet 
Londono teismas atmetė a- 
merikonų reikalavimą iš
duoti Eislerį grąžinimui į 
Jungtines Valstijas. Tad 
Eisleris ir perskrido iš An
glijos į Čechoslovakiją.

(Ketvirtadienį pranešta, 
kad Eisleris jau sugrįžo 
Vokietijon (į Sovietų kon
troliuojamą ruožtą). Leip
cigo Universitetas jau se
niai kvietė Eislerį į profe
sorius. Ųemonstravo uni
versiteto studentai, ’reika
laudami, kad Amerika leis
tų Eisleriui namo grįžti.)

Eislerienė jau 19 dienų 
išlaikyta kaip kalinė Ellis 
Islando stotyje, besiruo
šiant valdžiai ją deportuo
ti, esą, dėl to, kad Eisle
rienė “ilgiau išbuvo Ameri
koj, negu leista.”

Tai keistas aiškinimas iš 
valdžios pusės.

Eislerienė dėl to pareiš
kė:

— Aš patekau į Jungtin. 
Valstijas 1941 metais, kada 
keliavau per šią šalį tik į 
Meksiką. Ir aš buvau su
laikyta ir priversta pasi
likti Jungt. Valstijose. Aš 
kartotinai prašiau leisti 
man išvykti iš šios šalies, 
bet vis buvau sulaikyta.

Jeigu mane laiko kaip de
portavimui, kodėl tad ne
leidžia man pačiai išvykti 
Europon pas savo vyrą?

Nelaimėse per Šventes 
Žuvo 413 Amerikiečių

New York. — Nelaimin
guose atsitikimuose per 
šventes ryšium su Memo
rial - Decoration diena žu
vo bent 413 amerikiečių, 
kaip rodo Associated Press 
žinios.

Automobiliu nelaimėse 
užmušta 253, nuskendo 87, 
gaisruose sudegė 73 ir 1.1.

. ------ ip------------------------------------

Washing t ono Motelis 
Neįsileido Dr. Bunche

Washington. — Ward- 
man Park viešbutyje buvo 
ruošiamas susi rinkimas, 
kur būtų kalbėjęs dr. Ralph 
Bunche, negras Jungtinių 
Tautų tarpininkas taikyti 
Izraelio -valstybei su ara
biškais kraštais.

Viešbutis atsisakė par- 
samdyti susirinkimui salę, 
jeigu ten kalbės negras. .

Turkija “Perka” Tuzinus 
Laivy iš Jungt. Valstijų

New York. — Turkų ži
nių biuras pranešė, kad 
Turkija “pirks”. 29 naujus 
prekinius - keleivinius lai
vus už $18,297,872 ameri
kinius dolerius.

(Maskvos spauda sakė, 
Amerika pardavinėja Tur
kijai karinius laivus; stip
rina turkus jūroje prieš So
vietus.).
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Inkvizicija Lilienthal’ui
Bendrasis Jungt. Valstijų Kongreso atominės energijos 

komitetas įpareigojo senatorių Bourke B. Hickenlooper’į 
ištirti “kaip galima pilniausiai” Atominės Energijos Ko
misijos pirmininko David E. Lilienthalo veiklą.

Šiuos žodžius rašant, minėtasis “tyrinėjimas” prasi
dėjo Washingtone (trečiadienį).

Mr. Lilienthal yra gan pažangus žmogus. Atsimename, 
kai jis buvo paskirtas AEK pirmininko vietai, tūli reak
ciniai senatoriai buvo sukėlę prieš jį didelį triukšmą.

Ir po to, kai Lilienthal užėmė «ią vietą, nuolat ir nuo
lat komercinėje spaudoje pasirodė pikti kandžiojimai ir 
nešvarūs priekabiavimai, vis taikomi šiam žmogui.

Šiuo metu reakcininkams pavyko surasti didesnę prie
kabę prie Lilienthal’o. Kaip žinoma, Atominės Energijos 
Komisija turi teisę skirti stipendijas tiems jauniems 
mokslininkams, kurie pasirodė, fizikoje gabūs, kurie gali 
būti žymūs, mokslininkai ateityje. Tūlos tų stipendijų 
yra nedidelės, bet vis tik šiokia tokia pagalba trokštan
čiam mokslo jaunam žmogui.

Na, ir tarp žmonių, kuriems buvo stipendijos skirtos, 
vienas pasitaikė komunistas, — pats prie to viešai prisi
pažinęs. Tuomet ir kilo šis baisus, skandalas. Kaip, girdi, 
galima skirti valdžios stipendijos komunistams moks
lininkams, dirbantiems prie atominės energijos tobuli
nimo!

Iš čia prasidėjo dabartinis kryžiaus karas prieš Lilien
thal. Girdi, jei ne jis, tai komunistai negautų stipendijų.

Dar ir daugiau šiam žmogui primetama “griekų.” Se
natorius Hickenlooper skelbia, jog, esą, pačioje Atominės 
Energijos Komisijoje yra komunistų arba jiems artimų
jų; pats Lilienthal nesąs patikimas, perdaug “raudonas,” 
todėl senatorius reikalausiąs, kad Lilienthal iš tos vietos 
tuojau pasitrauktų arba būtų prašalintas.

Einant šitiems tyrinėjimams, galima tikėtis visokių

Šias pastabas rašau birž. 
1 d. ryte. Radijas praneša j 
kad Bolivijoje cinos kasėjų 
streikas tebeina visu smar
kumu, kad geležinkeliečiai 
ir kitų pramonių darbinin
kai stoja į užuojautos strei
ką, kad valdžia streiką pa
skelbė sukilimu ir kad jau 
penkiasdešimt žmonių už
mušta, o labai daug sužeis
ta. Tarpe užmuštųjų randa
si pora amerikiečių, kasyk
lų vedėjų. Bet didelę dau
gumą užmuštųjų sudaro 
darbininkai, streikieriai.

Kuomi šis streikas pasi
baigs, dabar dar sunku pa
sakyti. Labai galimas daik
tas, kad jis bus paskandin
tas darbininkų kraujuose.

Klausantis tų pranešimų, 
man prisiminė vaizdas 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje. Tai buvo Bolivijos dele
gacija, kuri daugiausia šau
kė nukryžiavoti Vengriją ir 
Bulgariją, kam Vengrijoje 
tapo kalėjiman pasodintas 
konspiratorius kardinolas 
Min'dszenty ir kam Bulgari
jos demokratija patupdė už 
grotų saujelę protestantiš
kų dvasininkų už dalyvavi
mą suokalbyje valdžią nu
versti. Tai buvo Bolivijos 
delegacija, kuri p’ateikė re
zoliuciją prieš tuos kraštus. 
Bolivijos delegatas keliais 
atvejais — ir Politiniam 
Komitete ir Asamblėjos pil
noje sesijoje — kalbėjo apie 
nebuvimą “civilinių lais
vių” ir “

atstovas turi kalbėti apie 
padėtį Vengrijoje ir Bulga
rijoje, kurios keliomis gal
vomis aukščiau stovi už 
Boliviją?

Bolivijos delegatas teisi
nosi ir pyko. Vyriausias jo 
pasiteisinimas už padėtį Bo
livijoje buvo tame, kad Bo- 
livij’a tebesanti “jaunutė 
respublika.” Ji buvo sukur
ta tik 1814 metais. Tai reiš
kia, kad ji tėra 135 metų 
amžiaus. Ar galėjusi šalis 
per tokį trumpą laikotarpį 
aukštai iškilti?

Jeigu jau kur -katalikų 
bažnyčiai buvo ir tebėra au
ksinė proga sukurti rojų 
pagal-savo “mokslą,” tai 
Bolivija yra toji vieta. Bet 
ką ten turime? Turime nė 
rojų, bet tikrą pragarą: 
skurdą, tamsumą, tironiją, 
priespaudą. Turime padėtį, 
kurioje katalikai skerdžia 
katalikus!

Nežinau kitos tokios ša
lies, kur taip viskas priklau
sytų katalikų bažnyčios dva
sininkijai, kaip Bolivijoje. 
Jos konstitucijoje pasakyta, 
kad “valstybė pripažįsta ir 
palaiko Romos katalikų re
ligiją” ir kad net “melstis 
viešai kitų religijų pasekė

jams yra uždrausta.” Dar 
daugiau: Jeigu kas išdrįs
tų įsteigti kitą religiją, su
silauktų mirties bausmės!
. Tokia yra Bolivija. Kata
likų bažnyčia ją užvaldė 
tuo laiku, kai 16-tam šimt
metyje ispanai avantiūristai 
įsiveržė ir pavergė indijo- 
nus. Indijonams katalikų 
religija buvo po prievarta 
įbrukta.

O Bolivija galėtų būti 
laisva, pažangi ir turtinga 
šalis. Jos klimatas įvairus. 
Joje auga visoki javai, vi
sokios daržovės. Ji turi 
apie tris milijonus gyvento
jų. Ji randasi Pietų Ameri
koje tarpe Peru, Brazilijos 
ir Argentinos. Bet Bolivija 
yra viena iš tolimiausia at
silikusių ir vargingų kraš
tų. Darbo žmonės baisiai pa
vergti. Valstiečiai yra bau
džiauninkai. Kiek yra in
dustrijos, ji priklauso sve
timšaliams kapitalistams. 
Tos kasyklos, kurių darbi
ninkai streikuoja, priklau
so Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos kapitalui.

Tai šitaip Boliviją nuval
dė ir nuganė katalikų baž
nyčia. Tai tokia šalimi lie
tuviškoji. dvasininkija no
rėtų paversti Lietuvą, jeigu 
dar kartą jiems pasitaikytų 
proga prie jos valdymo sa
vo rankas prikišti. .

Rašo A. KARVELIS
Traukinys eina į Klaipė

dą. Šiaulių stotyje į mūsų
• Pamatiniu . žmo- kupę įsėdo naujas keleivis, 

gaus teisių Vengrijoje ir Į<ul.įs greit patraukė
Bulgarijoje.

Toji Bolivijos rezoliucija
visų 

dėmesį. Tai buvo šviesiai 
rusvas jaunuolis su naujabūtų ir nebūtų dalykų. Skandalingų laikraščiuose ant-'buvo Asamblėjos daugumos -junda miline ir kenure be 

raščrų tai tikrai jau matysime. Atsiminkime: reakciniu- priimta. Ją rėmė Anglija ii; 1
jai pasiryžo šį vyrą iš tos vietos išėsti ir jie tam nesi-i Amerika To ir užteko 
gailės nei pinigų nei pajėgų. į Atsimenu tas ilgas disku-

j sijas dėl Bolivijos rezoliu- 
įcija buvo Asamblėjos dau- 
j gumos priimta. Ją rėmė An- 
|glija ir •Amerika. To ir už- 
| teko.
| Atsimenu tas ilgas disku
sijas dėl Bolivijos rezoliuci
jos. Lenkijos delegatas kal
bėjo apie padėtį Bolivijoje. 
Jis įrodė, kokia baisi tironi
ja toje šalyje viešpatauja. 
Jis parodė, kad Bolivijoje 
valdančioji klasė nesiskaito 
su jokiomis žmonių civilinė
mis teisėmis. Ten nėra jo
kios religinės laisvės. Jis 
faktais parodė šalyje vieš-
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Kuomet žmonės suserga xraudonbaubizmo karštine, tai i 
nėra lengva jiems ką nors rimtai svarstyti, ką nors žmo-i 
niškai dirbti. Jie karščiuojasi, šūkaloja, ardo ramybę/ 
spjaudosi į visas puses ir tu žmogus nieko nepadarysi!

Gyvename neramią gadynę, — gadynę, kurioje kiek-Į 
vienas pažangesnis visuomenininkas, veikėjas yra ap-Į 
spjaudomas ir purvais apdrabstomas.

Atrodo, jog Wall Stryto lekajai dar nei nemano padėti 
į šalį tos piktos savo “taktikos.”

l

Kandidatuos ar Nekandidatuos?
Aną dieną New Yorko miesto majoras O’Dwyer pareiš

kė, kad jis šiemet nekandidatuosiąs majoro vietai, — šie
met, atsiminkime, bus New Yorko miesto administracijos 
rinkimai.

Vėliau.spaudos korespondentai klausė majorą, ar jis iš 
tikrųjų tiki tuo, ką sako. Mr. O’Dwyer pareiškė: tikrai 
tikiu ir nekandidatuosiu.

Tačiau, atrodo, jog šis Mr. O’Dwyerio pasisakymas 
yra padarytas tik “dėl viso ko/’ — gal tam, kad paaks- 
tinus savo šalininkus daugiau darbuotis ir užtikrinti jo 
išrinkimą.

Šiuo metu tūli biznieriai ir darbo unijų lyderiai jau or
ganizuojasi piliečių peticijų rinkimui tam, kad įprašius 
O’Dwyer’j kandidatuoti dar vienam terminui.

Tūli spėjikai, žiną gerai padėtį miesto rotušėje, skel
bia, jog O’Dwyeris tikrai kandidatuos, sakydamas, kad 
jis savo nuomonę atkeitė po to/kai piliečiai reikalavo at
kristi.

Ką šių metų majoriniuose rinkimuose darys Amerikos 
Darbo Partija, kol kas dar neaišku. Iki rinkimų, mat, 
dar yra čieli penki mėnesiai.

lankelio »su kaspinukais. 
Vaikinas tvarkingai nusi
siautė milinę ir kruopščiai 
pasitaisė tokios pat spalvos 
jūreivio kostiumą — jis 
aiškiai buvo įsimylėjęs sa
vo naują uniformą. Neteko 
abejoti: su mumis važiuoja 
jaunas jūreivis.

Mes greit susipažinom ir 
įsišnekėjome. Alfonsas Rat
kevičius, septyniolikametis 
jaunuolis, Šiaulių batsiuvio 
sūnus, Klaipėdos jūreivy
bės kursantas. Jis noriai 
pasakoja mums apie mo
kyklą, apie save ir apie 
daugelį savo draugų, iš pat 
vaikystės pamilusių jūrą ir 

| svajojusių būti jūreiviais.
pataujantį nesvietišką skur- j — Tai mūsų nauja pro- 
dą. Ir kokią teisę Bolivijos f esi ja,'•— reikšmingai paša-

- MŪSŲ DARBO UNIJOS. -
Darbo Federacija ir 
Taft-Hartley Įstatymas

“American Federation of 
Labor Weekly News Ser
vice” patiekia Darbo Fe
deracijos Pildomosios Ta
rybos pareiškimą dėl atšau
kimo Taft-Hartley įstaty
mo. Federacija reikalauja, 
kad būtų priimtas Thomas- 
Lesinski bilius, su įvairiais 
“pataisymais.” Kai pažiūri 
į tuos “pataisymus,” tai 
atrodo, kad beveik ištisai 
paliekamas senasis Taft- 
Hartley įstatymas. Reakci
niai Darbo Federacijos va
dai, matyt, tik ’ dėl svieto 
akių eina prieš Taft-Hart
ley įstatymą.

Štai kokius pataisymus 
prie Thomas-Lesinski bi- 
liaus Federacijos vadai su
tinka priimti:

1. Kad taipgi samdyto
jai būtų verčiami pasirašy
ti anti-komunistinį afidei- 
vita.

2. Kad' unijos būtų ver
čiamos pateikti valdžiai sa
vo finansinius raportus.

3. Kad samdytojams bū
tų suteikta žodžio 
teisė, tai yra, kad 
būtų leista laisvai ir 
agituoti darbininkus 
klausyti prie darbo 
bei nestreikuoti.

4. Kad būtu suteikta ša
lies prezidentui galia už
grobti ir per 30 dienų ope
ruoti- bile įmonę, kurios 
darbininkai streikuoja ir 
kurios uždarymas gali “pa
kenkti visuomenei.”

Tik prieš vieną dalyką 
Federacijos vadai esą pasi
ryžę griežtai kovoti, tai 
prieš bandymą į Thomas- 
Lesinskį bilių įdėti valdžiai 
ir samdytojams teisę išim
ti prieš unijas indžionkši- 
ną.

L. S. Buckmaster, CIO United 
Rubber Workers viršininkas 
nuo 1945 metą, tapo prašalin
tas iš unijos tarptautinio pre
zidento pareigų. Jį prašalino 
unijos vykdančioji taryba 7 
balsais prieš 5. Bųckmaster, 
dešinysis, buvo kaltinamas 
bandyme “paneigti unijos lo
kalų viršininkų teises. Skun
dą, oficialiai prieš jį paduotą 
Pottstown, Pa., lokalo 336-to 
prezidento Robert Garber, 
taipgi Rėdymus, taryba svars

tė per 4 savaites.

laisvės 
jiems 
viešai 
nepri- 
unijų

Fordo Darbininką Streikui Pasibaigus
Fordo darbininkų streikas Detroite baigėsi, — jį bai

gė unijos prezidentas Walter Reuther su Fordo kompa
nijos atstovu John Bugas.

Derybos atliktos pogreičiu, per šventes, ir darbininkai 
tapo pasiųsti atgal į fabrikus.

Visas reikalas, tuo pačiu kartu, tapo paliktas arbitrat
ion ui’. Kas bus tuo arbitratorium, dar nežinia. Bet dar
bininkai mano, kad juo bus kompanijai, o ne darbinin
kams, palankus asmuo. O jeigu taip, tai ir speed zip (pa
skubos) sistema fabrikuose pasiliks tokia, kokia buvo 
prieš streiką.

Spauda rašo, jog derybos^ kurias vedė Reuther ir Bu- 
gas, buvo prie uždarų durų. zNiekas iš streikierių vadų 
nežinojo; kas ten darosh Darbininkai tesužinojo apie pa
sitarimų išvadas tik iš kapitalistinės spaudos.

Nepasitenkinimas derybomis darbininkuose tuojau pa
sireiškė didelis. .

Šis streikas tęsėsi beveik per vieną mėnesį. Streikas bu
vo iššauktas prieš Ręutherio horą, bet jis buvo labai soli
darus, vieningas. Kasdien šimtai streikierių stojo į pi-

'feu «».?: ?♦
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“Miss Picket of 1949” rharšuoja pirmose eilėse pikiė- 
tuotojų «nt New Yorko Broadway. Nariai United Of
fice & Professional Workers, CIO, tuo būdu reikalau
ja iš filmų kompanijų tikrų sutarčių, su daugiau al

gos ir saugumo unijai jr sau per unija.

kietininkų gretas. Ryžtingumas streikieriuose būvo pa
vyzdingas. ?

Šis streikas sumušė visus plepalus apie tai, būk’For
do darbininkai taip mylį savo samdytoją, kad jie niekad 
prieš jį nekovosią!

Na, žiūrėsime,’kas bus toliau.

kė Ratkevičius ir paaiškino 
savo mintį — lietuviai gy
veno prie jūros ir niekuo
met nemokėjo jūreivybės. 
Mes neturėjome savo štur
manų, kapitonų bei mecha
nikų. Dabar šimtai lietu
vių jaunuolių — tų laimin
gųjų tarpe ir aš — su mei
le įsisavina naujas tolimo 
plaukiojimo jūreivių profe
sijas.

Jo draugai pasirodė esą 
taip pat darbininkų vai
kai: Bekenis iš Kauno, Sta- 
liulionis iš Panevėžio. Visi 
trys mokosi šturmano spe
cialybės. Jie mokosi fizi
kos, algebros, geometrijos, 
laivo teorijos, signalizaci
jos, praeina'jūrų praktiką 
— žodžiu, viso to, kas rei
kalinga žinoti tolimo plau
kiojimo šturmanui. Mokyk
la priklauso Žuvies Pramo
nės Ministerijai, ir kur
santų po to laukia įdomus 
darbas jūrų žūklės laivuo
se.

— Jūs būtinai apžiūrėki
te mūsų mokyklą, — atsi
sveikindamas su mumis, 
patarinėjo Alfonsas Ratke
vičius.

Klaipėdoje mes patarimu 
pasinaudojome. Mokyklos 
direktorius inžinierius Mi- 
turičius — tolimo plaukioji
mo ’ kapitonas — maloniai 
suteikė mums galimybę ap
žiūrėti mokyklą,, bendrabu
tį, mokomąjį laivą, papasa
kojo visas paskutines mo
kyklos gyvenimo naujienas.

Dabar kursantai atsidėję 
ruošiasi metinėms 'įskai
toms ir pirmai. kelionei į 
jūtą. - .

Prie Dangės kranto pri
tvirtintas naujas laivas, 
motorinė barkentinė “Me
ridianas”. Čia mes radome 
busimuosius laivų vairuoto
jus Ličmelį, Valavičių ir 
Staliulionį. Jie su grupe 
draugų, kapitono vadovau
jami, atlieka ' mokymosi 
praktiką laive.

Pavasario saulė auksu 
nužeria naujai dažytus 
bortus, denį ir sudėtingą 
stiebinio ūkio antstatą*. Lai
vo įgula, kurią* sudaro kur-

(Tąua 3-Člaine pusi.) •

Kaip Nukapojamos Algos
Valdžios Bureau of Labor 

Statistics raportuoja, kad 
Amerikos darbininkų per
kamoji galia sumažėjo dvy
liką milijonų dolerių tik 
per vieną balandžio mėnesį. 
Tai reiškia, kad tiek darbi
ninkų algos buvo nukapo
tos. Valdžios biuras paro
do, kad dvylikos milijonų 
pramonės darbininkų 
mėnesį vidutinė alga 
$53.63, bet balandžio 
nesį vidutinė alga jau 
tik $52.62.

. Štai kodėl, pavyzdžiui, 
taip pasipiktino audimo 
pramonės darbininkai, kad 
jie išgirdo, kad United 
Textile Workers unijos ly
deriai nutarė nereikalauti

kovo 
buvo 
mė- 

buvo

vai

šeši Milijonai 
Neorganizuotų

Šiandien Amerikoje 
džios tarnautojų bei darbi
ninkų, kurie dirba įvai
riuose federalinės, miestu 
ir valstijų valdžios darbuo
se, yra daugiau kaip šeši 
milijonai. Federalinės val
džios įstaigose dirba 2,- 
089,000, o miestų ir valsti
jų valdžiose 4,000,000!

Reikia žinoti, kad šita 
masė darbininkų yra be
veik visiškai neorganizuoti. 
Tiesa, yra net kelios uni
jos, kurios siekia valdžios 
tarnautojus laimėti savo 
pusėn, bet iki šiol jų pas
tangos davė tik labai men
kas pasėkas.

Kanadiečiai Sutikę 
Kovoti Komunistus

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas William 
Green pareiškė, kad prieita 
prie susitarimo tarpe Dar
bo Federacijos ir kanados 
Amatų ir Darbo Kongreso. 
Kanadiškės organizacijos 
vadai sutikę pravesti griež
tą karą prieš komunistus ir 
visus pažangiuosius. Kaįp 
toji kova seksis, tai jau ki
tas dalykas.

I hope I don’t gei 
sold io WILSON!

No self-respecting pfg 
wants to go into a 
union-busting product

DON'T BUY WILSON!
L

CIO United Packinghouse 
Workers išėjo į boikotą 
prieš Wilson & Co. mėsą 
nešini plakatus su virš pa
duotu braižiniu ir užrašu. 
Tai padarė protestui dėl 
firmos atsisakymo' susitar

ti su unija visos šalies 
skale.

Daina Pasenusio Darbinin
ko, Išmesto iš Darbo

Vienas Fordo dirbtuvės 
darbininkas, išmestas iš 
darbo dek senatvės, parašė 
liūdną eilėraštį. Tas eilė
raštis skamba sekamai:
They tell me I'm too old to work. * 

They say I got to go.
There's younger men to take the 

place
Of old hands grown too slow.

I did ,the very best I could' 
Throughout these many years. 
I've • got to look in Mary’s eyes 

And watch h‘cr frightened tears.
For how can I explain to her 

that business has no soul?
And they don't recall me starting in 

When I was young and whole, 
all they see is just a shell, 
body tired and worn, 
every broken man like me, 
new machine is born.

For
A

For

BYLA PRIEŠ JUDITHĄ 
COPLpN’AITĘ

Washingtone eina byla 
prieš Judithą Coplon’aitę, 
kuri būk mėginus perduo
ti “sekretnus” valdžios po
pierius sovietiniam inžinie
riui Gubičevuij Jungtinių 
Tautų samdytam pareigū
nui.

New Jersey valstijoj jau 
130,000 bedarbių pareikala
vo pensijų.

ši pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penki., Birž.* 3, 1949



Kūno Kultūra ir Sportas 
Tarybų Estijoje

Tarybų Estijoje nepa
prastai suklestėjo kūno 
kultūra ir sportas. Tarybi
nis sportas yra labai popu
liarus ir labai mėgiamas 
respublikos darbo žmonių. 
Tik prie Tarybų valdžios 
jis pasidarė bendraliaudi- 
ntu ir valstybiniu reikalu.

Nieko panašaus nebuvo 
buržuazinės Estijos laikais. 
Tuomet sportas buvo viene
tų nuosavybe. Sportininku 
galėjo tapti tiktai turtin
gas žmogus. Antai, norėjęs 
tenisą žaisti draugijos na
rys turėjo sumokėti 50 cen
tų, o ne narys—vieną kro
ną. O darbininko viduti
niškas darbo užmokestis 
tada buvo viena-dvi kronos 
į dieną! Dar sunkiau buvo 
tapti jachtmenu. Šia sporto 
rūšimi užsiiminėjo tik mi
lijonieriai, kurie įstengė 
turėti jachtą, mokėti klube 
stambius nario mokesčius 
ir išlaikyti jūreivius. Ar
klių sportas taip pat buvo 
turtuolių privilegija, nes 
reikėjo turėti... savo ar
klį. Futbolas turėjo vien 
tiktai komercinius tikslus, 
visiškai nebuvo praktikuo
jama gimnastika.

Buržuazinėje Estijoje 
sportas turėjo šlykščias pla
čiai išreklamuotų sensacin 
gų spektaklių formas, su- 
keldino žemas paskatas, 
dvasiškai ir fiziškai suža
lojo žmones; jis buvo prie
monė masėms atitraukti 
nuo galvojimo bei politinio 
gyvenimo. “Sportas spor
tui” buvo sportininkų lo 
zungas.

Dabar Tarybų ' valdžia 
pateikė darbo žmonėms pla
čius galimumus visapusiš
kam fiziškam išsivystymui, 
padarė prieinamas visas 
materialines sporto priemo
nes. Sportas tapo masinis. 
Tarybų Estijoje yra 1,742 
fizkultūrinių kolektyvų, 
vienijančių savo eilėse dau
giau kaip 80 tūkstančių 
žmonių, tuo tarpu kai bur
žuazinėje Estijoje tebuvo 
vos 10 tūkstančių fizkultū- 
rininkų.

Per Tarvbų valdžios me
tus daugelį kartų padidėjo 
sportiškų įrengimų skai
čius. Fizkultūrininkams 
naudotis yra keturi stadio
nai, 188 futbolo aikščių, 
apie tūkstantį krepšinio bei 
tinklinio aikštelių, 126 gim
nastikos aikštės, 5 jacht
klubai.

Tarybų Estijos vyriau, 
sybė skiria dideles lėšas 
kūno kultūros ir sporto rei
kalams. Šiemet išskirta 
apie 9 milijonus rublių 
įvairioms rungtynėms su-

ADAM
STRAWS

295 • 345 . 395

Genuine PANAMAS 
$5 • 6 • 730

38 krautuvės New Yorke 
žiur. telefono knygoje.

_ ADAM HATS _

rengti, naujiems sporto 
įrengimams pastatyti, in
ventoriui įsigyti. Fizkultū- 
rinės šventės, kurios įvyks
ta kas vasarą respublikos 
miestuose, tapo tradicinės.

Taline statomas stam
biausias Pabaltijyje deng
tas ^vandens baseinas su 
gelŽDSipninėmis tribūnomis 
50-čiai^jkstančių žmonių. 
Neseniai Viljandi mieste 
buvo atidaryta nauja van
dens stotis. Vyksta eilės ki
tų stambių sportiškų įren
gimų statyba skalyno ba
seino miestuose, Tartu m., 
N aivoj e ir kituose miestuo
se.

Estijoje darbo žmonės 
mėgsta sportą. Tradici
niuose žiemos ir vasaros 
profsąjungų — komjauni
mo krosuose, kurie įvyko 
per pastaruosius trejus 
metus, dalyvavo daugiau 

i kaip 500 tūkstančių žmo
nių. Gausėja skaičius spor
tininkų, išlaikiusių egzami
nus iš tam tikro sportinio 
komplekso minimumo, susi
dedančio iš 10 sporto rūšių. 
Jų yra jau apie 10 tūkstan
čių žmonių.

Nėra respublikoje tokio 
miesto, gyvenvietės ar so
džiaus, kur nebūtų sporti
nio kolektyvo. Sportiniai 
kolektyvai yra sukurti vi
sose gamyklose, fabrikuo
se, kasyklose, įstaigose. 
Jaunimas entuziastiškai 
žaidžia tenisą, krepšinį, 
tinklinį, užsiima plaukimu, 
daugelis jų sėkmingai pasi
rodo per respublikines bei 
Visasąjungines rungtynes.

Estijos krepšininkai ne 
sykį laimėdavo Pabaltijo 
pirmenybes, užimdavo auk 
štas vietas Visasąjunginė
se rungtynėse. Du Estijos 
krepšininkai — Kulamas ir 
Lisovas —. Tarybų Sąjun
gos rinktinės žaidėjai — 
Europos krepšinio pirme
nybių nugalėtojai.

Aš, kaip šachmatininkas, 
negaliu nepažymėti to fak
to, jog per Tarybų valdžios 
metus respublikoje šach
matai išsivystė ir pasidarė 
labai populiarūs. Buržuazi
nėje Estijoje iš viso tebu
vo apie 5 tūkstančius žmo
nių, lošiančių šachmatais, 
iš jų tik nedidelis procen
tas turėjo šachmatines kva
lifikacijas. Dabar respub
likoje yra daugiau kaip 15 
tūkstančių šachmatininkų, 
jų 5 tūkstančiai turi šach
matines kvalifikacijas — 
nuo penktos kategorijos iki 
kandidatų į meisterius.

Daugelis Estijos fizkul- 
tūrininkų yra žinomi už 
respublikos ribų. Šiemet 
per Visasąjungines rung
tynes Estijos sportininkai 
užėmė tris pirmąsias vie-, 
tas. Tarybų Sąjungos čam- 
pionų tarpe—septyni estai.

Norisi pažymėti dar vie
ną šių dienų Estijos spor
tui būdingą bruožą — ma
sinį moterų dalyvavimą kū
no kultūros judėjime. Vie
ną trečdalį visų respubli
kos fizkulturininkų suda
ro moterys. Nėra nei vienų 
rungtynių, kuriose nedaly
vautų moterys - sportinin
kės. Daugelis sportininkių 
sėkmingai pasirodo atsa
kingose rungtynėse. Jų tar
pe — Juta Sandbank — 
TSR Sąjungos rekordininkė 
bėgime, penkiakartis res
publikos čempionas plauki
me Nora Neiman, viena 
stipriausių šalies figūrinio 
čiuožimo meisterių Veikė

Paduri, kuri buvo TSR Są
jungos čempionu, ir kitos.

Tarybų Estijos fizkultū- 
rininkai dabar yra susitel
kę penkiose draugijose: 
“Kalev,” “Spartakas,” 
“Darbo rezervai” ir. “Jė
ga.” Draugįja “Kalev” — 
visų seniausioji; šiemet jai 
sukaks 48 metai. Buržuazi
nėje draugijoje “Kalev” 
tebuvo iš viso keletas ’tūks
tančių žmonių. Dabar drau
gijoje yra 22 tūkstančiai 
narių, suburtų 280 sporto 
kolektyvų gamyklose, fa
brikuose, kasyklose, įstai
gose.

Kvalifikuotiems sporto 
vadovams parengti * prie

Tartu Valstybinio Univer
siteto įsteigtas kūno kultū
ros fakultetas, ruošias auk
štai kvalifikuotus, sporto 
specialistus. Taline veikia 
kūno kultūros techniku
mas. Be to, Taline veikia 
jaunimo sporto mokykla, o 
Tartu, Piarnu, Viru, Rak- 
verės miestuose — vaikų 
sporto mokyklos.

Siekiant patenkinti spor
to inventoriaus poreikius, 
respublikoje veikia du fa
brikai — “Lennuk” Piarnu 
mieste ir “Dinamo” Tartu 
mieste. Tartu fabriko pa
gamintos teniso raketės yra 
labai populiarios visoje Są
jungoje. Paulius Karosas.
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Lietuvos Jaunimo Naujos Profesijos
(Tąsa nuo 2 pusrapro) 

santai, nekantraudama lau
kia pirmo plaukiojimo jū
roje.

★
Mes su pasitenkinimu 

prisiminėme lietuvius jūri
ninkus, kai kiek vėliau Lie
tuvos kaime ir naujose ga
myklose sutikome dešimtis 
atstovų kitų naujų profesi
jų, kurių niekad buržuazi
nėje Lietuvoje nebuvo.

Sparčiais tempais vyksta 
žemės ūkio mechanizavimo 
procesas. Ir Lietuvos kai
me pasidarė masinėmis 
traktorininkų, kombaininin
kų, mechanikų, mašinų- 
traktorių stočių meistrų 
profesijos. Žmės ūkio mo
kyklos ir technikumai bei 
mechanizacijos mokyklos 
jau parengė keletą tūkstan
čių žmonių naujų profesi
jų.

Rokiškio apskrities Pa
nemunėlio MTS traktori
ninkų - kursančių grupė 
neseniai kreipėsi laišku į 
išgarsėjusią Ukrainos trak
torininką — Socialistinio | 
Darbo Didvyrę P. Angeli
na. Merginos prašė įžymią
ją šalies traktorininke pa
tarti, kaip geriau įsisavinti 
mašiną ir teisingai ją iš
naudoti darbe.

Neužilgo Narcizos Flo- 
raitės, Stasės Bokaitės ir 
kitų merginų laiško au
torių vardu atėjo iš Ukrai
nos, iš Staro-Beševos MTS, 
įdomus atsakymas. Paša 
Angelina smulkiai ir nuo
širdžiai rašė Lietuvos mer
ginoms. Tarp kitko ji rašė: 
“Man, kaip vienai pirmųjų 
krašte traktorininkių, ma
lonu ir džiugu girdėti, kad 
ir Tarybų Lietuvoje šimtai 
merginų nutarė pasidaryti 
traktorininkėmis. Jūsų kil
nus poelgis rodo, kad jūs 
teisingai pasirinkote gyve
nimo kelią... Drąsiai imki
tės darbo, nebijodamos jo
kių sunkumų, išplėtokite

lenktyniavimą tarp briga
dų ir atskirų traktoristų, 
parodykite didvyriškumo ir 
pasiaukojamo darbo pavyz
džius”.

Daug džiaugsmo ir įkvė
pimo sukėlė Panemunėlio 
MTS kursantėms žymiosios 
traktorininkės laiškas.

Pašos Angelines laiškas 
greit pasidarė viso kaimo 
jaunimo nuosavybe. Nau
jas darbas pritraukia vis 
daugiau merginu ir jau
nuoliu kaime. Daugelyje 
MTS kursuose iš naujai 
priimtų sudaromos net ant
ros grupės. Linkuvos MTS 
kursante Elena Paukštai te, 
pirmoji mergina Joniškio 
apskrityje, pasiryžusi tapti 
traktorininke, mums pa
reiškė :

— “Kaip kadaise Pašai 
Angelinai, taip dabar mums 
atsidarė didelis ir šviesusiš 
kelias. Mes padėsime visas 
savo jėgas, kad taip pat ge
rai įsisavintume naują že
mės ūkio techniką, kaip ją 
įsisavino vyresniosios mū
sų draugės.”

Agrotechnikos Ratelis , 
Kolektyviniame Ūkyje

UTENA, vas.-9 d.—Daugai
lių kaimo kolektyviniame ūky
je įkurtas agrotechnikos ra
telis. Jame 63 kolektyvinio 
ūkio valstiečiai mokosi prieš
akinės- tarybinės agrotechni
kos. Rateliui vadovauja ap
skrities žemės ūkio agronomas 
Urbanavičius. Kolektyvinio 
ūkio nariai jau žino, kokias 
grūdines kultūras sėti savo 
laukuose, kiek ir kaip* tręšti. 
Urbanavičius supažindino juos 
su Mičiurino ir Lisenkos 
mokslo pagrindais, papasako
jo apie naują šakotų kviečių 
veislę, duodančią gausiausiu 
derlių.

Kolektyvinio ūkio valstie
čiai paskaitomis vis labiau do
misi. Jie nekantriai laukia 
pavasario. kada praktiškai 
galės pritaikyti įgytąsias ži
nias.

Singer Sewing Machine darbininkų, .paskubai prie dar
bo aiškinti streikuojantieji darbininkai pasistatė gat
vėse staliukus ir pasiėmė kortas parodymui prilygsta- 
mo greičio darbe. Jie sako:—imk 52 kortas ir išdėstyk 
i keturias dalis per 27 sekundes. Jeigu spėsi jas ge
rai išdalyti, maždaug prilygsi mūsų darbo greičiui, 
numanysi, del ko mes išėjome Į streiką. Darbininkai 
yra nariais CIO United Electrical. Radio & Machine 

Workers.
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LAISVES
JUBILIEJUS

Tpi didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia Į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime j j 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 Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui 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 atžymėjimui 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- 
raliairir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim 
Patys Savo Iniciatyva

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

t

prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir akmenų 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 Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
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Prie paskutiniojo tanko susibūrė vo
kiečių tankistų grupė. - Jie apie kažką 
garsiai kalbėjosi, žodžių negalima buvo 
suprasti dėl dundėjimo kolonos, perker
tančios mūsų kelią. Toliau taip pasilikti, 
nebuvo galima. Aš iškišau galvą iš po 
mašinos drobės ir dirstelėjau pas šoferį.

— Įkliuvome, oi, tai įkliuvome!—su
šnabždėjo jis man. -

Reikėjo greitai ko nors griebtis, kol 
vokiečiai dar nebuvo supratę, kas čia 
yra.

—Leisk mašiną tiesiai ant kolonos! 
Mes šoksime, šok ir tu!

Šoferis įjungė motorą, perėjo į antrą
jį greitį, į trečiąjį, — aš trenkiau kumš
čiu kabinon, ir mes žirniais pabirome į 
profiliuoto kelio griovį. Šoferis įžiebė 
ryškias šviesas ir išvirto iš mašinos, ku
ri, įsmukusi vienu ratu į siaurą šoninį 
greiderio griovį, ėjo lygiagrečiai su kolo
na pirmyn.

Mes, kiek įkabindami, bėgome atgal, 
j slėnį. Užpakaly pasigirdo pavienios se
rijos iš automatų, kulkosvaidžių, paskui, 
matyt, pasukęs bokštą, — vienas tankas 
paleido iš smulkaus kalibro patrankėlės 
į mašiną. Ji suliepsnojo. Keletas tankų 
ėmė kreipti bokštelius į mus. Mano vy
rukai sukniubo išilgai kelio, bet šią aki
mirką aš, supratęs, kad po sekundės 
tankai gali būti ten, sušukau: “Paskui 
mane!” — ir, ūmai pasukę dešinėn, mes 
pasileidome^ kalvelės link, kuri kaip ant 
delno stūksojo šone.

Apskaičiavimas pasitvirtino. Nespė
jome mes nubėgti ir trisdešimt metrų 
nuo kelio, kuriuo judėjo tankai, kaip 
jie, susilyginę su mumis, pakreipė bokš
telius kiton pusėn ir ėmė šukuoti lauką 
kulkosvaidžių serijomis. Mes pakopėme 
į kalvelę, krisdami ant žemės kiekvienu 
metu, kai tik raketos, tvyksterėdamos 
mūsų užpakaly, apšviesdavo lauką. Per
kopę per kalvelę, mes glusterėjome ru
gienoj, giliai įkvėpdami ramaus lauko 
dulkėtą, kvepiantį orą. Rugienoj, lyg 
atsiliepdami kulkosvaidžiams, čerškėjo

Beprasmiškai pašaudę, tankai pasilei
do atgal.

Po to, matyt, kelias pasidarė laisvas, 
kryžkelėj žybtelėjo žalias tvarkytojo ži
bintuvėlis, ir kolona nuėjo tolyn.

Iš apsupimo iki fronto, kuris buvo to
liau kaip už šimto kilometrų nuo mūsų, 
mes ėjome parą, o paskutiniuosius pen
kis kilometrus ėjome keturias paras, 
prašliauždami pro sargybinius naktį, o 
dieną pralindėdami pačiose nepapras
čiausiose vietose. Per dieną mes važiuo
ti nuvažiavome apie šimtą kilometrų, o 
pėstiems ir šliaužiantiems pilvu teko į 
parą pasistūmėti tik po du tris kilomet
rus. Penktą ar šeštą parą, pasiekę Bo- 
goduchovą, kur buvo mūsų priešakiniai 
daliniai, mes nuvykome į Charkovą.

Pas Charkovo miesto komendantą to
mis dienomis stovėjo ištisa eilė ištrūku
sių iš apsupimo, ir tai jį nelabai stebino. 
Bet kai jis išvydo mūsų septyniukę, mū
sų išvaizda, matyt, jį nuliūdino ir net 
kiek supykino.

— Kodėl jūs uniformuoti? — rūsčiai 
paklausė jis mane. — Ir kodėl su gink
lais? ’

Ką aš galėjau jam atsakyti į šį klau
simą? Daugelis buvo valstiečių rūbais, 
civiliškai... — kiekvienas elgėsi, kaip 
galėdamas.

Fronto Politinė Valdyba Charkove, su
žinojusi apie mano civilinę kino režisie-* 
riaus specialybę, nukreipė mane į 
40-sios armijos politinį skyrių vadovau
ti fronto foto korespondentų brigadai.

40-sios armijos politiniame skyriuje 
susirinko mūsų apie dešimt žmonių, ap
siginklavusių FED portatyviniais foto 
aparatais: Kolka Mareičiovas — šoferis 
bei fotografas, išradėjas ir konstrukto
rius; Vasia Nikolajenka’ — akuratiš- 
kiausias, švareiva, , šaunus vaikinas ir 
gabus politinis darbuotojas; Oleinikovas 
— mokytojas ožio barzdele ir kiti. Šios 
brigados tikslų ir uždavinių niekas aiš
kiai nežinojo. Tik tiek buvo žinoma, kad 
reikia aptarnauti divizijas grynai foto
grafinės srities darbais bei parūpinti 
medžiagos laikraščiams.

Mums iš karto pasisekė: mes pateko
me į I-ją Maskvos motorizuotąją divizi
ją, kuriai karo pradžioje vadovavo gene-

rolas Kreizeris, o vėliau pulkininkas Li- 
ziukovas. • ’ x '

Rajone į rytus nuo Sumo pirmąkart 
šiame kare aš pamačiau, kaip bėga vo
kiečiai. Tai buvo 1941 metų rugsėjo 28 
dieną. Prasidėjo pirmosios liūtys, tirš
tas lipnus purvas dengė kelius. Tuo tar- . 
pu tankų brigada ir motodivizija pra
laužė frontą ties Štepovka. Ir pirmoji 
austrų ir grynakraujė vokiečių divizi
jos, pamėlusios visą savo techniką, bėgo 
iki paties Konotopo. Dvi paras mūsų vil
kikai tempė aštuonių tonų vokiečių ma
šinas, prikrautas įvairaus šlamšto. Dvi 
paras aš ir mano vyrai lakstėme, kaip 
apdegę, po divizijos padalinius ir sprak- 
sėjome savo aparatais. Iki penkių šimtų 
įvairių sistemų mašinų stovėjo Nedidelė
je giraitėje už Nikolajevkos vienkiemio. 
Mes išsirinkome sau naujutėlaitę “Opel- 

' Blic,” kuri tik prieš du mėnesius buvo 
nuėjusi nuo fabriko konvejerio ir paskui 
įklimpusi baloje. Ant automobilio radia
toriaus buvo pritvirtinta arklio pasaga. 
Vienas mano foto korespondentų, \pasi
rodęs esąs geras šoferis, sėdo prie vairo, 
iš karto įjungė motorą ir paleido maši
ną. Mes atūžėme į armijos politinį sky
rių jau savo ratais — tai yra laimėda
mi laiko ir erdvės.

Dar būdami I-joje Maskvos motodivi- 
zijoje, mes sužinojome, kad vokiečių pul
kai prasiveržė Oriolo kryptimi. Tai bu
vo neramios 1941 metų spalio dienos. 
Diviziją skubiai išėmė iš pietvakarių 
fronto ruožo ir metė ties Maskva . . . Tik
tai po metų, būdamas jau partizanų bū
ryje, aš išgirdau, jog divizijos vadas Li- 
ziukovas vadovavo armijai ties Vorone
žu ir žuvo ten 1942 metų vasarą. Bet 
čia, Sumo stepėse, aš pirmą kartą išvy
dau ir visam gyvenimui įsidėmėjau pir
muosius Raudonosios Armijos gvardie
čius. Žmonės, kurių veidai ir 1941 me
tais jau spindėjo tikėjimu pergale prieš 
stiprų ir, atrodė, nenugalimą priešą, ėjo 
prie Maskvos, a mes, pagal įsakymą, li
kome Charkovo srity.

. Mergaitės iš Nikolajevkos vienkiemio 
nuliūdusios lydėjo mus, kai tolo mūsų 
tankų kolonos. Atrodė, kad pati Ukraina 
palydi ir laukia mūsų greito sugrįžimo.

Po to vėl tęsėsi skaudžios atsitraukimo 
dienos — Charkovo sritimi, Kursko sri
ties pietų rajonais, atidavimas Oboja- 
nės, Kursko. Lipniu rudens purvu mes 
tempėme savo trofėjinį “Opel-Blic,” 
kartais pasistūmėdami juo nuo trijų iki 
aštuonių kilometrų per parą.

Purvas, liūtys ir neišbrendami keliai 
išplėšdavo iš vokiečių laiko faktorių. 
Rusų ruduo kibo, lipo prie kaustytų vo
kiečių batų, prie dantuotų jų automaši
nų ratų ir kliudė jiems slinkti pirmyn. 
Rusų žemė leisdavo mums laimėti lai
ko, kad galėtume pergrupuoti savo jė
gas, suirusias nuo staigaus priešo ant
puolio. Ir kai užėjo šalčiai, kai užgriuvo 
žiauri 1941 metų žiema, mūsų 40-ji ar
mija tvirtai sustojo ties Timu, ties Se
nuoju Oskolu, nė žingsnio nepraleisdama 
vokiečių toliau.

Tai’ buvo sunkus laikas: 1941 metų 
lapkritis - gruodis. Pirmomis speiguoto
mis, sniegingomis dienomis Ščigri-Timo 
fronto srityje pasirodė mūsų trofėjinis 
“Opel-Blic” su pasaga ant radiatoriaus 
ir su raudona vėliavėle. Su juo mes ap- 
važinėdavome frontą, priimdami, o 
svarbiausia, sąžiningai išpildydami ka
reivių ir vadų užsakymus nuotraukoms 
6x9 formato.

Iš pradžių aš žiūrėjau į šią profesiją, 
kaip į laikiną darbą, tačiau vėliau kaž
kaip intuityviai supratau, kad ir čia ga
lima dirbti didį ir svarbų darbą. Pasi
traukdami išv Kursko, mes buvome pasi
ėmę iš foto krautuvių bei sandėlių foto’ 
popierių, pienę, chemikalus. Tai mus 
įgalino plačiai aprūpinti kareivius. Pra
džioje mes stengėmės gaminti nuotrau
kų ir laikraščiams. Ties Timo miestu, 
užimtu vokiečių, mes kartą įvažiavome 
į mūsų priešakinę liniją iš vokiečių pu
sės. Ir tik netyčia pastebėjęs stambaus 
kalibro kulkosvaidžio ketinimą paleisti 
seriją į mūsų mašiną, aš iššokau iš jos 
ir sustabdžiau kulkosvaidininką. Po ke
lių minučių mes buvome jau draugai ir 
iš visų pusių nufotografavome kulkom 
svaidį, pasiruošusį šaudyti. Tačiaus ko
votojai priekaištavo :

(Daugiau bus.)

Bosui uždarius dirbtuvės duris, o teisėjams uždraudus masiniai pikietuoti, plieno dar
bininkės pikietuotojos parodo, kaip einasi, kuomet darbininkas tampa nustumtas j 
vargo padėti — jis iš karto priverstas nusilenkti, vėliau keliaklupsčiauti, o'jei vis 

dar nenusileis, tai prisi eis ir šliužu šliaužti.

tūkstaiičiūs rublių apyvarthnų 
lėšų, likviduoti žaliavos lie
kanas, taupyti žaliavą, page
rinti gaminių kokybę ir suma
žinti gaminių savikainą 6%.

Kolektyvas įsipareigojo iki 
vasario 15 dienos įvykdyti 
2.5 mėnesio planą. Įsiparei
gojimas garbingai vykdomas. 
Sausio mėnesį fabrikas įvyk
dė dviejų mėnesių gamybinį 
planą. St. Rimkus.

Įrengtas Gintaro Cechas
KLAIPĖDA, vas. 8 d. — 

Miesto pramonės kombinatas 
suorganizavo gintaro dirbinių 
cechą. V. Mikalauskas. <

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Plentų Asfaltavimas
VILNIUS, vas. 8 d.—šiais 

metais bus pradėtas plentų as
faltavimas. Tuo tikslu • Plen
tų valdyba iš broliškųjų res
publikų gavo eilę traktorių, 
autogreiderių ir asfaltavimo 
mašinų — autogudronatorių.

d.—Eietu- 
Dailininkų 

įvyko iš- 
tarybinių

' Virklibas ir Vyšniaus-

tapybos darbus — “Pir- 
iš rytų” ir “Į laukus”—

Atidaryta Dailės Paroda
VILNIUS, vas. 6 

vos TSR Tarybinių 
Sąjungos rūmuose 
kilmingas lietuvių
dailininkų darbų parodos ati
darymas. Parodą atidarė Lie
tuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininkas 
J. Paleckis, kuris pasveikino 
dailininkus su naujais pasie
kimais kuriant lietuvių tarybi
nę daile.

Parodoje su savo naujais 
kūriniais dalyvauja 52 daili
ninkai, kurie eksponavo 110 
skulptūros, tapybos ir grafi
kos darbų. Stalininės pre
mijos laureatas skulptorius 
Mikėnas parodoje eksponuoja 
Petro Cvirkos biustą ir Mary
tės Melnikaitės portretą gipse, 
skulptorius Vaivada — Stali
no biustą. Skulptorius N. Pe
trulis išstatė 6 savo darbus, 
jų tarpe Lenino, o taip pat V. 
Mickevičiaus - Kapsuko, gene
rolo majoro Macijausko bius
tus. Maksimo Gorkio ir Bo
riso Dauguviečio biustus eks
ponuoja R. Jachimavičius. Pa
rodoje su savo darbais daly
vauja taip pat skulptoriai 
Bučas, Kėdainis, Janulis, An
tinis, 
kas.

Du 
mieji
eksponavo tapytojas V.. Mac
kevičius. Dailininkas A. Gu
daitis parodoje, dalyvauja su 
savo tapytais “Baltijos žve
jais” ir “Į laukų darbus.” Du 
peizažus eksponuoja A. Žmui
dzinavičius.

T. Trečiokaitė - Žėbenkienė 
pasirodė su mozaika — frag
mentu iš “Dailės darbų,” o 
taip pat su tapyba — Danu«- 
tės Stanelienės ir motinos 
portretais. Parodoje ekspo
nuojama taip pat dailininko 
Vienožinskio, Buračo, Jurkū- 
nienės, Tarandos, Sergiejevi- 
čiaus, Janulio, Tarabildos, 
M e r g a šilskio, Jocevičiūtės, 
Katino tapybos darbai.

Ofortus kolektyvinio darbo 
temomis eksponuoja grafikas 
V. Jurkūnas. Dailininkas Kė
dainis išstatė Petro Cvirkos 
romano “Frank Kruk” ilius
tracijas, D. Tarabildienė—že
maitės raštų iliustracijas, Ku
lakauskas — Balio Sruogos 
portretą varyje. Grafikai Kuz- 
minskis ir Bulaka pateikė ei
lę Vilniaus vaizdų.

Teatro dekoracijomis paro
doje atstovauja Surkevičius, 
Labuckasx ir Dubeneckienė - 
Kalpokienė.

nesinį bendrosios gamybos 
planą. Per socialistines lenk
tynes iškilo “šermukšnio” 
lentpiūvės, Aliejaus - muilo 
kombinato, Spirito - mielių 
kombinato ir kiti kolektyvai, 
kurie žymiai viršijo ąausio 
mėnesio gamybinį uždavinį, 
kaip kad buvo įsipareigoję 
suvažiavimo garbei: Cukraus 
fabriko kolektyvas, baigęs 
gamybinį sezoną, jau pradėjo 
įrengimų remontą. Mėnesinis 
remonto planas įvykdytas su 
kaupu.

Pranešėjas pabrėžė reikalą 
nuolat, nuo pat naujųjų me
tų pirmųjų mėnesių įvykdyti 
ir viršyti valstybinius’ planus, 
bendrąsias, asortimento ir ko
kybės planines užduotis, vis 
kelti darbo tempus, plačiau 
išvystyti socialistines lenkty
nes, spartinti apyvartinių lėšų 
apyvartą.

Per diskusijas plačiai pasi
sakė miesto stachanovininkai 
ir gamybos vadovai. Jie pa
pasakojo apie savo gamybi
nius pasiekimus, apie naujus 
darbo metbdus ir galimybes 
dar labiau padidinti gamybos 
ir sankaupų apimtį.

Spirito - mielių kombinato 
brigadininkas Statkevičius įdo
miai papasakojo apie savo 
darbo metodus ir visos briga
dos vardu pažadėjo iki suva
žiavimo dienos įvykdyti dvie
jų mėnesių išdirbio progra
mą. Kombinato kolektyvas 
įsipareigojo duoti 25 tūkstan
čius rublių viršumplaninių 
sankaupų.

Aliejaus - muilo kortibinato 
kolektyvo atstovai taip pat 
pareiškė, kad pasitiks Lietu
vos KP (b) VI suvažiavimą 
gamybinėmis dovanomis: iki 
vasario 15 d. kolektyvas baigs 
:dviejų mėnesių gamybini už
davinį.

Kai kurie kalbėtojai aštriai 
jkritikavo Maisto Pramonės ir 
Mėsos bei Pieno Pramonės 
Ministerijas, kurios neįstengia 
'aprūpinti įmones planiniam 
asortimentui reikalinga žalia
va .

Sąskrydyje kalbėjo siacha- 
novihiiikai Papinigis, Kazlaus
kas, Povilaitis ir kt.

Dabar miesto įmonių kolek
tyvai apsvarsto, kaip labiau 
pakelti darbo tempus, mask
viečių pavyzdžiu sutrumpinti 
gamybos ciklą bei paspartin
ti apyvartinių lėšų apyvartą.

apyvartą.
Savo kalboje fabriko direk- Darbai bus vykdomi Vilniaus- 

torius ragino kolkteyvą palai
kyti maskviečių iniciatyvą, 
pagerinti darbo procesą ir at
palaiduoti 155 tūkstančius ru
blių apyvartinių lėšų.

Susirinkime kalbėjo stacha
novininkai Rutkauskas, Juo
zapavičius ir kiti. Jie aštriai 
kritikavo fabriko vadovybę už 
pavėluotą žaliavos pristaty
mą, už netvarkingą darbo pa
skirstymą ir reikalavo iš fa
briko vadovybės, kkd žalia
va į cechus būtų paduodama 
laiku, ir per 22 dienas' būtų 
realizuotos esamos sandėlyje 
mašinos.

Fabriko kolektyvas prisiė
mė šiuos įsipareigojimus; pa
spartinti gaminių realizavimą 
22 dienomis, atpalaiduoti 155

- ■

Kauno, Kauno - Klaipėdos ir 
šiaulių-Rygos ruožuose. Nu
matyta padengti asfaltu 120 
kilometrų kelių. .

J. Levuonis.

TSRS Tautų Šokiai ir Dainos
KAUNAS, vas. 10 d.—čia 

Įvyko keli Lietuvos TSR liau
dies ansamblio koncertai, ku
rių programoje buvo TSRS 
tautų šokiai ir dainos. * Ypa
tingai šiltai sutiko žiūrovai 
baltarusių liaudies šokio “Lia- 
vonichos” ir estų humoristi
nės -“Juudi polkos” atlikimą. 
Daug pasisekimo susilaukė ir 
naujas “Tarybinio jaunimo 
šokis,” pastatytas J. Lingio 
pagal J. švedo muziką.

V. Grigaitis.

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
sąvo 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 
Klasčiau* Clinton Park

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

Panevėžio Stachanovininkų 
Sąskrydis

PANEVĖŽYS, vas. 6 d. •— 
čia įvyko miesto įmonių sta- 
chanovininkų ;ir gamybos va
dovų sąskrydis naujiems pra
mones uždaviniams aptarti. 
Pranešimą apie miesto pramo
nes darbą ir tolesnius. uždavi
nius padarė LKP (b) Panevė
žio apskrities komiteto sekre
torius.

Pranešėjas pareiškė, kad 
sausio mėnesį miesto pramo
nė dirbo neblogai. Išsivysčiu
sių lenktynių dėka, miesto 
pramonė visumoje įvykdė mė

Kilnojamosios Bibliotekėlės
KAUNAS, vas. 8 d—Ruožo 

geležinkelininkams aptarnau
ti, Kauno geležinkelio apygar
dos biblioteka organizavę1 16 
kilnojamųjų bibliotekėliiįi Bi
bliotekėlėse yra 30-60 politi
nės, grožinės ir technikinės li
teratūros knygų. Ruožą ap
keliavusios bibliotekėlės pa
keičiamos naujomis knygomis 
ir vėl siunčiamos į ruožą.

V. Laukaitis.

Palaiko Maskviečių Iniciatyvą
Vie- 

žeriės ūkio mašinų
UKMERGĖ, vas. 8 d. 

nybės 
fabriko darbininkai, tarnauto
jai ir inžinieriai karštai pa
laikė maskviečių iniciatyvą 
pa,spartinti apyvartinių lesų

BOSTONO APYLINKE
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.
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Worcester, Mass.
Skaitlingos Laidotuvės

Gegužės 26 d. palydėjome 
į amžino ilsejimosi vietą—Vil
ties kapines — Frances Skel- 
tienę (Laurinaitytę). Gimusi 
Lietuvoje, šakių apskrityje, 
Slabadų kaime. Frances į šią 
šalį atvyko 1913 m. Iš pra
džių gyveno Connecticut vals
tijoje, vėliau 1926 m. susituo
kė su Jonu Skelčiu ir nuo to 
laiko gyveno Worcester#’.!,

GREAT NECK, L. L, N. Y.

IR ŠOKIAI
Rengia bendrai Liet. Darb. Organizacijos

— Įvyks —
Sekmadienį, Birželio - June

A. J. Kosmočių Salėje - Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck,'N.

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

<00^

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.

—Užkviečia RENGIMO KOMITETAS. '

CHARLES

* x G, r"* 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

I *

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

(Kampas 68th St.) . v «
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 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

, gražioje santaikoje, kaip su 
savo vyru, taip su visais žmo
nėmis. Mylėjo vaišes ir sve
tingumą, prigulėjo prie di
džiulės L. S. ir D. B. Drau
gijos ir prie ALDLD 155 kuo
pos.

Mirtis ją užklupo visai ne
tikėtai. Gegužės 19 d., jaus
dama, kad \daugiau negu šal
tis spaudžia jos krūtinę, pa
sidavė į ligoninę. Gegužės 23 
d. jau užmerkė akis amžinu 
miegu. Ligoninės gydytojai 
dėjo, pastangų gelbėti, bet bu-

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 

vo jau pervėlu. Gydytojai pa
tys negalėjo nustatyti ligos. 
Sakė, veikiausia, beskausmis 
vėžys įsigalėjęs ant kepenų.

Frances, gana jauno amžiaus 
būdama, paliko mylimą savo 
vyrą Joną Skeltį, 5 seseris, 
keturis anukus, kitus giminės 
ir draugus. Todėl daug gyvų 
gėlių puošė jos karstą ir daug 
susirinko palydėti į kapinės. 
Keletas "desėtkų mašinų va
žiavo, apie du šimtai publikos 
buvo prie jos kapo.

Prakalbėles pasakė M. Su
kackienė, graboriaus bute, o' 
ant kapinių -— D. G. Jusius, 
primenant reikšmę prigulėji
mo prie draugijų ir draugijų 
tikslus. Laisvos laidotuvių 
apeigos daug reikšmingesnės, 
negu religiniai dalykai.

Mandagų patarnavimą atli
ko graborius P. Karalis.

D. J. ..
----------------------------------------------------4--------------------------------

Girardville, Pa.
ŽUVO LIETUVIS ŽELVYS

Gegužės 24 d., apleistoje 
aųglies būtlegerių kasykloj, 
tapo užmuštas drg. J. želvys, 
72 metų amžiaus. Jis nuėjo 
pasirinkti "dėl savęs anglies į 
tą kasyklą ir didelis akmuo 
iki mirties-nuspaudė.

Velionis J. želvys buvo se
nas dienraščio Laisvės skaity
tojas ir rėmėjas. Prigulėjo ir 
prie Liet. Literatūros Draugi
jos 124 kuopos.

Paliko nuliūdime du sūnus 
ir vieną dukrą. Velionio žmo
na jau mirus daugel metų. 
Jis Amerikoj išgyveno 50 me
tų. Iš Lietuvos paėjo Kauno 
apskrities. Lai būna velioniui 
lengva Amerikos žemelė.

J. Mardosienei, J. Mardosos 
žmonai, gegužės 26 d. buvo 
padaryta operacija ant akies 
Jeffersono ligoninėje, Phila
delphia* oje. Jai staigiai pra
dėjo skaudėti akį. Vietos 
daktarai patarė važiuoti į Phi- 
ladelphijos ligoninę ir pasi
duoti operacijai. Taip ir buvo 
padaryta.

Drgg. Mardosai yra pažan- 
gūąrž-mmrčs. Mūsų miestelyje 
jie užlaiko čeverykų krautu
vę. Linkiu Mardosienei grei
tai pasveikti.

Gegužės 3 dieną užsidegė 
No. 5 anglies kasykla. Ten 
žuvo keturi mainieriai. Ka
sykla vis dar dega ir neži
nia, kada gaisras baigsis ar 
sumažės. Išbandyta daug bū
dų kasyklos užgesinimui, bet 
.yra labai tai sunkus darbas.

Dvi žemutinės kasyklos da
lys jau yra vandeniu užlietos, 
o kitą dalį kasyklos bando 
dumblu už versti > kad sulai
kius ugnies plėtimąsi į kitas 
kasyklos dalis. '.Iš priežasties 
tos nelaimės darbo neteko 350 
anglies kasėjų, o kitur darbą 
susirasti čia neįmanoma.

“ A. K..
\ ■

TYRINĖJA BOMBANE- 
ŠIŲ UŽSAKYMUS

Washington. — Kongresu 
manų komitetas tyrinėja, 
kodėl apsigynimo ,seĮ;reto- 
torius Johnsonas daugiau
sia bombanešių užsakė Vul- 
tee kompanijai, kurios di
rektorium jis pirma .buvo. 
--------- z-------------------- ----------- ■----------------------------------------------- --

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84^02 Jamaica Aveniie 

Opposite Forest Parjkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Atsiminimai Apie Losangelie- 
čius. Padėka Draugams ir

Draugėms 1
i

Kadangi aš rengiausi apleis
ti Los Angeles ir vykti į San 
Francisco nuo gegužės 15 d., 
tai, taip sakant, atsiskyrimo 
laikotarpyj buvau pakviesta į 
keletą vietų pas mūsų idėjos 
ir simpatijos draugus ir drau
ges pasikalbėti. Tas sudarė 
man, taip sakant, išleistuves 
nuo pavienių ypatų. Gegužės 
4 d. įvyko Lietuvių Moterų 
Apšvietos. Kliubo susirinki
mas, o po susirinkimo draugės 
kooperatyviai sudarė labai 
gausią pare dėl mano išleistu
vių iš Įvairių namuose gamin
tų gardumynų ir vaišių. Lai
ke pares buvo įvairūs drau
giški pasikalbėjimai ir drau
giški linkėjimai mums naujoj 
vietoj gyventi.

Ant užbaigos draugės įteikė 
man keletą puikių dovanėlių, 
kurios man labai arti prie šir- *
dies ir bus ilgiems metams at
mintis nuo idėjos draugių. 
Taipgi esu labai dėkinga vi
siems, kad mane taip drau
giškai priėmė ir įvertino mano 
ir mūsų veikimą organizacijo
se, darbuojantis tarp Los An
geles lietuvių.

Ten išgyvenom virš tris me
tus ir gal kaip kuriems nebu
vom gana prielankūs, bet vei
kiant organizacijose visaip 
prisieina mintis išreikšti ir su
sidurti su komplikuotais rei
kalais, negali viskas praeiti 
taip sklandžiai, bet veikėm, 
kaip supratom ir galėjom. To
dėl už viską esu dėkinga 
draugams ir draugėms, kad 
mane taip nuoširdžiai visi my
lėjote, davėte draugiškas iš
leistuves ir gerus linkėjimus.

Daugelis draugių prašė mū
sų naujo antrašo, bet dėl sto
kos laiko nespėjau parašyti, 
todėl čion paduodu jį, jeigu 
kam bus reikalingas.

M. ALVIN1ENĖ, 
3841-B—24th St.
San Francisco 14, Cal. 
Tel. VAlencia 4-7875.

★
Apie Dr. Wm. Grasska .
Nuo senų laikų Los Ange

les lietuviai svajodavo, kad 
kada nors atvyktų ir apsigy
ventų lietuvis daktaras, tai 
lietuviam būtų gera proga 
sveikatos reikalais gauti ge
rą rodą. Dabar losangeliečiai 
susilaukė tos progos, ir turiu 
pasakyti; kad tai tikrai. gera 
proga ir garbė turėti Dr. Wm. 
J. Grasską. Dr. Grasska yra 
Amerikoj augęs ir mokslą 
baigęs ant pažangaus gydy<- 
tojo, bet jis labai gerai varto
ja lietuvių, ispanų, lotynų ir 
kitas kalbas. Todėl lietu
viams nėra jokios bėdos susi
kalbėti ir. gauti nuoširdžią ro
dą dėl sveikatos.* Jis visados 
duoda gerus ’ patarimus svei
katos /reikale. Aš pati ant 
savęs patyriau, lankydama Dr. 
Grasską per kiek laiko, ir. pa
tariu kiekvienam turėti reika
lą laike ligos. Dr. Grasska 
yra daktaru LDS Mixmaste- 
rių 205 kuJpos ir LDS 35 kuo
pos, Los Angeles. Jis lanko 
mūsų , organizacijų parengi
mus ir moka su lietuviais 
mandagiai apseiti.

Dr. Grasska dabartiniu lai
ku turi didelę vietą, pavadin
tą Teimple Medical Center, 
1048 Temple St., netoli nuo 
Figueroa Avenue. Telefonas 
MA. 6-8851 ir WE. 6161.

Praeities Istorija _
Dr. Wm. Grasska yra sū

nus Vinco ir Annos Griskų, 
kurie gyveno Long Island, N. 
Y. Tėvas ir motina dirbo sun
kiai ir taupė, kad sūnų iš
mokinti kokios profesijos. Vė
liau, kada William pasirinkb 
daktaro profesiją ir baigė 
Brooklyn College, N. Y., tad 
persikėlė į Chicagos Medical 
University, o ten baigęs moks
lą, per keletą metų dirbo li
goninėje.

1947 metais atvyko į Kali
forniją ir bajge praktikos 
darbą Golden 'State ligoninėj, 
M a y w o o d, Gal. Pabaigoj 

1948 metų jau atsidarė gydy
mo įstaigą, ir nuo to laiko Los 
Angeles lietuviai turi gei;ą gy
dytoją.

★
Apie .John ir Anna Ustons
Tarpe Los Angeles lietuvių 

atsirado antras populiarus da
lykas, nes lietuviai turi pikni
kus saVo tautiečio darže. LDS 
205 kp., tai yra Mixmasteriu 
grupėj, dd. Jonas ir Auna 
Uston įsteigė puikią vietą dėl 
piknikų ir vakarinių pasi
linksminimų.

Piknikų vieta randasi 1070f> 
East Firestone Blvd., Nor
walk, Cal., tai yra tik keletas 
mylių į rytus nuo Los Ange
les.

Girdėjau, kad šią vasarą 
jau įvyks ten keletas lietuvių 
parengimų, ir lietuviai džiau
giasi, kad turi reikalą su lie
tuviais.

Drgg. Ustons yra daug pasi
tarnavę Mixmasteriu kuopai, 
chorui ir kitoms organizaci
joms su savo draugiškumu ir 
sugabumu. Todėl aš skaitau 
už garbę lietuviams koope
ruoti su Ustons;

M. Alvinienė. .

Detroit, Mich.
Iš LLD 52 KP. VEIKIMO
LLD 10-tos apskrities suva

žiavimui buvo išduotas seka
mas raportas iš LLD 52 kuo
pos 1948 metų stovio. Kuo
pa narių pilnai pasimokėjusių 
turėjo 187, išsibraukė, išva
žiavo ir mirė 26 nariai. 1949 
metais yra pasimokėję 163 na
riai, dar 45 yra skolingi, ku
rie skaitysis suspenduoti, jei
gu jie nepasimokės duokles 
iki 1.1 d. liepos, kaip reika
lauja LLD Konstitucija. Nau
jų narių gauta 13.

1948 metais kuopos buvo 
sekamos įplaukos: narinių 
duoklių $224.55; už išplatintą 
literatūrą $55.20; nuo paren
gimų ir išvažiavimų pelno bu- 

«.ioO $183.92; aukomis dėl CRC 
surinkta $37.70; į Literatūros 
Fondą suaukota $3.35; dėl 
gėlių įnirusiems nariams suau
kota $4^75; kuopos reikalams 
suaukota $2.10; dėl Mi
chigan Worker aukų $5.50; 
dėl Progresyvių Partijos aukų 
$100. Tai viso įplaukų buvo 
$518.07.

Išmokėjimai buvo: duoklių 
į centrą—$202.96; pirkta lite
ratūros už $58.78, aukų dėl 
CRC — $46.70; Progresyvių 
Partijai — $11 į Michigan 
Worker — $5.50; Spaudos

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Turintieji pirkę Progresyvių Par
tijos tikietus, su pažymėta diena 
gegužės 21-ma, Schcnlcy High 
Schbol, tuos tikietus palaikykite 
ant toliau. Kada juos galėsite pa
naudoti, bus pranešta vėliau.'—Pro- 
gresyvė Lietuvaitė. (129-130)

MOTELLO, MASS.
Metinis piknikas. Lietuvių zTau

tiško Namo Parke, prie Winter St. 
ant Keswick Rd., įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d. Rengia Vienybes/Pa- 
šalpinė Draugystė. — Rengimo Ko
mitetas. (129-130)

CLIFFSIDE, N. J.
Didysis LDS ir LLD kuopų ren

giamas piknikas įvyks sekmadienį, 
5 d. birželio (June), Rudans sode, 
207 Walker St., ppc Palisade Ave.

Piknikas rengiamas tikslu pasvei
kinti "Laisvę”, jos gyvavimo dien
raščiu 30 metų sukakties proga. 
Prašome iš visos plačios apylinkės 

lietuvius ir lietuvaites dalyvauti. 
Bus visokių vaišių, gera muzika ir 
linksmų žaidimų. Įžanga 50 centų 
ypatai. — Komitetas. (129-130)

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 nariai 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. ✓ (128-9)

PHILADELPHIA, PA.
LD$ 5 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks birželio (June) 8 d., pradžia 
8-tiį vai. vakare, 735 Fairmount 
Avė. 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. rast. P. Valantienė.

(128-129) 

bendrovės suvažiavimui—$5 ; 
mirusių narių vainikams — 
$28; išlaidos su LLD 10-tos 
apskrities bendram parengi
mui—$12.20; LLD 10-tos ap
skrities duoklės — $9.95; tai 
bendrai išeigų buvo $382.09.

Literatūros reikale kuopa 
turėjo nuostolio. Tarpe išsi- 
braukusių daug yra čiagimių. 
Tai negerai, nes jie gali gau
ti anglų kalboje geros litera
tūros.

Mūsų kuopos nariai gana 
gerai remia Progresyvių Par
tiją, nes per Lietuvių Kliubą, 
skyrių Progresyvių Partijos, 
yra jau sukelta apie $500 tam 
judėjimui.

Gavome jau 13 naujų narių 
šiemet, dar bandysime dau
giau pasidarbuoti iki rudens. 
Beje, Centro Komitetas pa
skyrė mūs'Ą kuopai dovaną— 
gražią rašomąją plunksną už 
naujų narių gavimą.

J. DANTA,
LLD 52 Kp. Fin.'Rašt.

Washington.— Darbo de- 
partmentas pripažino, jog 
darbai per paskutinį pus
metį nuolat mažėja.

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite ffeu šia ja milžiniška valstybe. 

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

32 puslapių. Kaina 20c.

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

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

Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer St.,

■*^EIgjr^NE^ 
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
J1*fTr ty., fKf ft, Jf J* JT-. .T. Jf* .Y. Jf. ■w w w w w w w w w** w v v w

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
t

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms .

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

■mniMiiunnniniiiiiiiiiiiiiinni
I 

TELEPHONE
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas. Balsamuoto  jas)
x Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 3, 1949

Cliffside, N. J
Cliffisidiečiai kviečia mus 

į savo gražų pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį

f

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.
Cliffsidiečiai yra vaišin

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

Piknikas prasidės— 
1-mą vai. po pietų.

Gera Muzika Šokiams.

Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172
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NewYorko^^a^^ZInioi
Tuojau Šaukite Susirinkimą!

Susitvarkykime!

pri- 
parengimai įvyk- 
vienas kitam ne-

gerai, kad ban- 
praėju-

Vakarykštėj Laisvės laidoj 
pranešta, kad sekmadienį 
Liet. Kultūriniam Centre įvy
kusi Laisvės jubiliejaus kon
ferencija išrinko ir “Brookly- 
no Lietuvių Veikimo Komite
tą.” Jo tikslas būsiąs, 
žiūrėti, kad 
tų taip, jog 
pakenktų.”

Tai labai
doma pasimokyt iš 
šio sezono netvarkos, dėl ku
rios nukentėjo net trys pra- 
mogos.

Pranešime pažymima, 
kad “komiteto viršininkais iš
rinkti veiklūs žmonės: pirmi
ninku Vincas Čepulis, sekreto
rium J. W. Thomsonas, iždi
ninku Antanas Mureika.”

Komitetas sudarytas’ laiku. 
Jau dabar mierijama tuojau 
pradėt registruot ateinančio 
rudens pramogoms dienas ir 
auditoriją. Liaudies Teatras 
jau antras mėnuo’kalbasi apie 
pasiskyrimą datos, bet. . . 
nežinia, kada Kultūrinio Cen
tro valdyba rengs savo suva- 
žiaviminį bankietą, kada Lais
vė ir Aido Choras rengs sa
vo tradicinius rudeninius va
karus. O teatrininkai jau tu
ri sutarčių išvykoms į kitas 
kolonijas. Kai kam reikia ir 
su jomis skaitytis—išvengt tos 
pačios dienos. Ir jeigu naujai 
sudarytas konferencijos komi
tetas nesiims skubmis žings
nio, tai ir ateinantį imdenį ga 
lime visi su visomis “tradici
jomis” sulysti į vieną kurį 
mėnesį, sukliudyti teatrinin
kams, o visą viduržiemį—vėl 
palikti tuščią.

Kai kalbame apie sutvarky
mą pasaulio, tai, atleiskite, 
tuo pačiu metu esame skolin- 

geros tvarkos pavyzdžiu 
savam kamputyj!

Perskaitęs pranešimą apie 
naująjį komitetą ir gavęs se
kretoriaus telefono numerį, 
vakare paskambinu jam, pra
šydamas, kad kuo greičiausiai 
šauktų susirinkimą dienoms 
paskirstyti. Gaunu pasiaiškini- 

' mą, kad jis nesąs sekreto
rium; kad jis buvęs tik pa
siūlytas, bet neapsiėmęs, ir 
pataria kreiptis į pirmininką^ 

štai, kokiais tvarkos pa- 
vyzdžiais mes pasižymim, kai 
einam prie tvarkos!

Jei ir su pirmininku nėra! 
ta pati istorija, tai šiuomi pra-j 
šau jo kilo greičiausiai su-1 
šaukt mūsiškių organizacijų 
atstovų susirinkimą ateinančio 
sezono pramogų planui iš
dirbti. Nereikia laukti mė
nesį kitą, iki organizacijos iš
rinks savo atstovus (jei kuri 
šiame komitete jų 
ri)—valdybos gali 
vauti.

Tuojau! tuojau! 
tai vėliau kentėkit

Teatrininkas.

dar netu-
jas atsto-

O jei ne, 
ir tylėkit!

Kultūriniame Centre
Liberty Auditorijoje, pa

prastai lietuviuose vadinamo
je Lietuviu Kultūriniu Cen
tru, dabar kas savaitė po ke
lis kartus aidi linksmi vestuvių 
garsai. Kas šeštadienis/ir sek
madienis, o kai kada dar 
penktadieniais ir kitomis die
nomis išgirsi “Here comes the 
bride.” Tab didžiumoje, su- 
siedijos jaunimas pasinaudoja 
šios gražios įstaigos patogu
mais ir prieinamomis kaino
mis savo dienų dienai.

Praėjusi šeštadienį ten įvy
ko ir ozonparkiečių 
Peters (Petrauskų) 
cio sūnaus Alberto 
vestuvės.

Aplankius Laisves 
Skaitytojus 
Setauket, L. L

Medikališka Profesija
Turės Atstovybę
Žygyje Birželio 8 tą

Brooklyniškis Health Coun
cil išsiuntinėjo kvietimą šim
tams medicinos daktarų ir 
dentistų prisidėti prie Liau
dies žygio Į Washingtona

STAIGI MIRTIS

Įrengtas lyg ir 
kuriame po sti-

lietuvių 
vieutur- 
šau nies

Auditorijos restaurante vis 
Įnešama šiokių tokių naujovių. 
Vienos pagerina patarnavimu, 
kitos pagražina valgyklą.

Laike pastarųjų dviejų pra
mogų veikė 
“kaunteris,”
)<lu padėta parodai gatavieji 
paduoti užkandžiai, nebijan- 
tioji šalčio nei šilumos. Tuo 
būdu norintieji tik biskeli už
kąsti gali pasitarnauti patys 
sau, nelaukę atnešeių ant sta
lo patarnavimo, n^sutrukdę 
darbo virtuvėje.

Sekmadienį įvyko vietos 
d’raugijų-kuopų atstovų konfe
rencija dienraščio Laisves ir 
vietos veikimo reikalais, o po 
to tos pat įstaigos ruoštas 
koncertas dienraščio naudai. 
Apie abi ėjus jau buvo rašyta.

Šiuomi noriu tik priminti 
tai, kad svečius pavaišinti 
pietumis ir vakariene audito
rijos restauranto gaspadinei B. 
Villis pagelbėjo Mary Zea
kus. Marytė tūla laiką buvo 
atitrūkus nuo šių pareigų; kol 
jos draugas Petras Zeakus po 
operacijos pakilo ir sustiprė
jo. *

Paduoti valgius talkino Use 
Bimba, Elena Jeskevičiūtė, 
taipgi Jonas E. Gužas, ir Jo-

Praėjusi sekmadienį atsira
do ant baro ir indas su šaltu 
vandeniu gėrimui. Tai, regis, 
menkas dalykėlis, tačiau daug 
pagerino padėtį publikai 
virtuvei . 
met iki
Įrengti dar patogesnį būdą sa
vo svečiams patarnauti tyru 
vandenė! iu.

Medikališkos profesijos or
ganizuotas žodis, sako kvieti
mas, padėtų “išgelbėti nacio
nalę sveikatos apdraudą.” 

daktarai 
Paul Sel-

pavieniai 
nacionalę 

Tam

tą prie kasos.

Prieš porą savaičių įvykusios 
jaunukų LKM mokinių pra
mogos svečius pavalgydinti 
pagelbėjo Marcelė Jakštiene. 
C, dar pirmesnėse dviejose 
pramogose tos didžios parei
gos pagaminti valgius buvo 
atitekusios vienai pačiai Miss 
Vii lis. kurias jinai pagirtinai 
išnešė pati viena ant savo Įpi
lu pečių, išnešė neįsivaizduo
jamai sunkiose sąlygose.

Du Vaikai, 7 Jų 
“Prižiūrėtojai”

Gale šio mėnesio 
privatišką vaikų 
per 61 metus 
Castleton Ave., 
Staten Island, 
du. Valdiniai

uždarys 
prieglaudą, 

buvusią 118 
Tompkinsville, 
Esą stoka fon- 

organai sa
ko, kad Įstaiga nebeatitinka 
reikalui, vaikus pradėjo siųsti 
kitur. Ten dabar likę tik du 
vaikai, viršininkas ir šeši dar
bininkai.

Atskridus Į International 
Airport iš H oi and i jos brook- 
lynietė Lillian Iloeflich areš
tuota kaltinimu, kad jinai no
rėjusi paršmugeiiuoti $lo,- 
500 vertės (Rimantų be mo
kėjimo muito.

Sarah Churchill, žinomojo anglu politikieriaus duktė, 
' vaidina filmoje “All Over Town” Embassy Cinema

Teatre, 42nd St. ir Park Ave., New Yorke. Priedams, 
po' senovės, teberodo žiniškas trumpas filmas. Tea
tras randasi lėktuvų linijos centre. Jame dabar bus 
rodomos pilno ilgio užrubežinės filmos, kaip praneša 
Mr. W. French Githens, Embassy Teatrų, New Yorke,

leis
iu a-
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ir 
Jis ten rasis visuo- 
valgykia išsigalės

Tą pat dieną atsirado pa
togios peleninės ant visų sta
lų ir sumažėjo cigaretės lėkš
telėse. Reikia tikėtis, kad su 
laiku ir cigaretės visiškai su
ras savo vietą — nebematy
sime jų lėkštelėse nei po sta
lais.

O tos gėlės, gražiuose va
zonėliuose artistiškai išsišako
jusios, buvo dovana iš Mary
tės Zeakus darželio. Jinai 
jau kelintu kartu apdovanoja 
gėlėmis. Taipgi yra pastaruo
ju laiku puošę savo Kultū
rinio Centro valgyklą gėlėmis 

Antanas 
ir

iš savo darželių 
Balčiūnas Vincas 

f

Baltrušaičiai, Marcelė Jakš
tienė ir gal tūli kiti — nogi 
visuomet ten būnu, ne visus 
atnešant mačiau net pasitai
kius ten būti.

Ona

Gėlės teikia ten dirbantiems 
džiaugsmo ir Įstaigai šeimy
niško jaukumo, greta visiems 
matomos 'grožės. Ar.

Kare Dingęs be Žinios 
“Atgijo” su Nauja Pačia

Buvęs paskelbtas karo din
gusiu be žinios (o paskui ty
rinėta-! eškota jo ir—galų gale 
—šeimai pranešta, kad jis 
“veikiausia miręs”), Anthony 
V. Martino atsirado, Staten 
Islande su nauja pačia ir sū
neliu, kuomet jį “mirusį” te- 
beapgailestavo jo pirmoji 
žmona, gyvenanti Waterbury- 
je su dviemis vaikais, 7 ir 11 
metų.

Martino “atgijo” pasėkoje 
kreipimosi Į armijos raštinę 
informacijų apie tai, kada jis 
paliuosuotas iš armijos. Pa
tikrinus jo pirštų nuotrau
kas, atrado jį esant tuo pati
mi “mirusiuoju.”

• Martino sakėsi buvęs pra
radęs atmintį, nežinąs, kokiu 
būdu jis iš karo lauko pasie
kė Brooklyn:.!. Tačiau armija 
abejoja apie j.o atmintį, nes 
jis kokiu tai būdu vis viena 
pataikė į butą savo meilužės, 
Brooklyne, kuri sekiojusi jį 
po armijos kempes pirm jo iš
vykimo užjūrin. O Brooklyne 
tūlas net su gera atmintimi 
kartais nesuranda saviškių.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Namai padavimui. Williamsburgh 
south pusėj. Trim šeimom, mprinis 
atskirai statytas namas, su 15 'kam
barių; maudynės. Prekė $4950.

4-rių šeimų mūrinis, su 20 kam
barių, maudynės. $8500.

6-šių šeimų mūrinis, po 5 kamba
rius, maudynės, šiluma. $9500.

8-nių- šeimų mūrinis, atskirai 
statytas, iš šonų lahgai, šiluma, 
$11500. ' ,

33-jų familijų apartmentas, atski
rai statytas,. 50x100; renda $13500. 
Prekė $49000.

90 šeimų mūrinis, 100x100; didelė 
rendų jeiga.

Turime visokių namų su tuščiais 
Storais, tinkami dėl Bar & Grill.

ZINIS, REpublic 9-1506.
EVergreen 4-8487. (129-130)

Vieną gražų šeštadienio ry
tą nusprendžiau važiuoti į 
gamtos papuoštą ilgąją salą 
susipažinti su Laisvės skaity
tojais J. ir S.. Ivanauskais 
(Evans). Sėdau i traukinį ir 
leidaus išilgai gražiąją Long 
Islandą . žiūriu per langą— 
medeliai žydi, kiti žaliuoja, 
trečių gražiaspalviai lapeliai 
raudonuoja.

Traukinys vis kaukia 
damas dūmus ir garus, o 
no svajonės žinoma, irgi 
stovi ant vietos . Viena
mąstau :—Oi, tu gamta, kokia 
tu graži ir teisinga. Tu duo
di grožybę "visiems be skir
tumo pažiūrų ar įsitikinimo, 
tuo neskriaudi nė vieno, ap
dovanoji visus vienodai: po
nas ar sunkaus darbo darbi
ninkas, tikintis ar plačiai mąs
tantis žmogus. Kaip čia ga
lima būtų pagerinti darbinin
ko gyvenimą, kad visi galėtų 
naudotis gamtos papuošalais, 
kad nebūtų išnaudojimo dar
bininkų, kad nebūtų persekio
jimo plačiau mąstančių.

Taip man svajonėms min
tyse einant, traukinys sukau
kė ir išgirdau konduktorių 
šaukiant “Huntington.” Sa
kau -sau—čia gyvena man ge
rai žinomi, taipgi Laisves 
skaitytojai, draugai Gaškaūs- 
kai, kuriuos taipgi manau 
aplankyti šią vasarą. Taip 
man bemąstant traukinys ir 
vėl leidosi tolyn.

Už *kitos valandos jau su- I
stojo Setauket, L. I. Išlipau, 
pasiėmiau taksiką ir važiuoju 
pas d. Ivanauskus. O grožy
bė ir kvepėjimas medžių žie
dų !
noma,’mieste būnant tik dū
mais “kvepia” ir akis ėda.

Taksi k as sustojo, vairuoto- 
tu-

Mr.

Šaukimą pasirašo 
Asą B. Friedman ir 
din.

Daugelis daktarų 
yra pasisakę už
sveikatos apdraudą. 
ypačiai prijaučia tie daktarai, 
kuriems nepasiekiamos puoš
niosios Park Ave. rezidencijos 
ir milionieriai klijentai. Bied- 
nuomen.es., apgyventuose dis- 
triktuose daktarai visuomet 
turi sunkiai dirbti, o didėjant 
nedarbui darosi dar sunkiau 
paimti pakankamą atlyginimą 
už patarnavimus.

Už vis aršiau liaudiškus 
daktarus erzina žmonių skur
das, kuris yra priežastimi 
daugelio nesveikatų biednuo- 
menės distriktuose.

Nusižudęs iš Baimės
Kuomet Armonk Village, N. 

Y., policija laukė ir nesulau
kė auto vairuotojo Raymond 
Heath, 37 metų, ateinančio 
pasiaiškinti dėl auto nelaimės, 
nuėjo Į jo butą. Ji rado nusi
šovusį iš rūpesties dėl nelai
mės, kurioje niekas nebuvęs 
sužeistas ir jam dėl to nebūtų 
buvę jokių sunkumų.

Negaliu atsigerėti.

gyvenusi 227 
St., Brooklyne, mirė 

1 d., namuose. Pa- 
Matthew P. Ballas 

Home, 660 Grand

Isabella Grisaitienč, 61 
tų amžiaus, gyvenusi 
Patch on Ave., buvo prisiren
gusi aplankyti savo seserį Ju- 
lią Nekvedavičienę. Tačiau 
n e b eatlankė — belaukdama 
strytkario ant kampo, staiga 
krito ant šaligatvio ir mirė 
nuo širdies ligos. ;

Pašarvota pas graborių A- 
romiskį, 423/ Metropolitan 
Avė., kuris rūpinasi ir laido
tuvių apeigomis. Laidos bir
želio 4-tą (pirmame praneši
me buvo skelbtą, kad laidos 
3-čią, po. to laidojimo diena 
paskirta 4-ji birželio). šv. 
Jono kapinėse!

Velionė pa’iko nuliūdime 
sūnų Joną ir dukterį Euge
niją Niauronius nuo pirmo vy
ro, ir du sūnus ' Julijoną ir 
Antaną nuo antro vyro, taip
gi seserį Julią ir švogerį Nek- 
vedavičius ir brolį Bronislavą 
Pranevičių . Gimusi Vabalnin
ku miestelyje, Lietuvoje.

L. Neckworth.

me-
137

Bronx Rendauninkai 
Maršuos Žygyje į 
Washington^

Bronx rendauninkai, kurių 
didelė didžiuma gyvena kom
panijų valdomuose milžiniš
kuose apartmentnamiuose, vi
su įkarščiu pasiruošia mar- 
šuoti Į Washingtoną birželio 
8-tą, ateinantį trečiadienį.

Rendauninkų priešakyje de
legacijoje pas visašališkąjį 
housing expediterj Tighe E. 
Woods (kuris įsakė pakelti 
rendas) bus grupė rendos 
streikierių, gyventojų namuo
se ,2700-2800 Bronx Park • 
East. Jie streikuoja jau nuo 
gegužės 1-mos prieš Woods 
patvarkymą rendas kelti. O 
jeigu jisai su jais nesiskaity
tų, streikieriai ketina eiti pas 
patį prezidentą Trumaną.

SKELBKITeS LAISVeJE

JOHN YUSKA .

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

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

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad praSonie užeiti.

TONY’S
a

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

jas sako — čia tamsta 
rite išlipti vykstant pas 
Evans.

Užklausiau, ar jis čia 
ba. Gavau atsakymą, k a 
čia nuosavi namai. Nustebau 
ir nusidžiaugiau, kad ir mū
sų lietuviu yra taip gražiai 
prasigyvenusių. Tikras lietu
viškas palivarkas — brangiais 
medžiais apsodintas, ir 6 avi
liai bičių, tai medaus, me
daus. . .

Paskambinu. Mane pasitin
ka jauna, graži moteris, tai 
Mrs. S. Ivanauskienė. Per- 
sistato save ir savo sesutę, 
taipgi mūsų Laisvės rėmėją ir 
skaitytoją.

Pirm šio vizito' dd. Ivanaus
kų nepažinau, tad , pabuvoti 
ketinau tik keletą valandų ir 
grįžti namo, bet kur tau — 
manęs neišleido iki sekmadie
nio vakaro, 24- valandas pra
buvau pas pirmos pažinties 
draugus. Jie vaišino' ir Va
žiuojant namo dar apdovano
jo gražiomis gėlėmis. Ta
riu širdiftgiausį ačiū dd. Iva
nauskams už jų tokį draugiš-1 
kurną. Sophie Petkiene.

Real Estate
2-jų šeinių mūrinis .namas su ga- 

radžiu, tinkamas profesionalo ofi
sui, visi įrengimai, galima tuojau 
užimti. 271 Berry St., Brooklyn, 
N. Y. (129-130)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY'
Licensed Undertaker

S ftp

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Anna Andryouskiene, 65 
metų amžiaus, 
Leonard 
birželio 
šarvota 
Funeral
St., Brooklyne. Bus palaido
ta birželio 3 d., 2 valandą, 
Cypress Hills kapinėse. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
Matthew P. Ballas laidotuvių 

. įstaiga.
Velionė paliko nuliūdusius 

dukterį Helen Ormand, bro
lius Frank ir Antaną Roma- 
nauskus, 2 anūkus, ir tolimes
nius gimines.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN,' N. Y.
.... i 1—2 dienomValandos: jg_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius

X i i

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists • 

394-398 Broadway 
Brooldyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

, Savininkas 4 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'71TIYD-Q IH P 411 GRAND STREET 
/j E S 1-0 D A B i 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 PIETŪS 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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