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Kalėdų Eglutės Vilniuj. 
Komunizmo šmėkla. 
Karpiukas ir Vodka.
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KRISLAI
Tarybų Lietuva Bus Greit

Brooklyno “Amerika” skel
bia, būk Jungt. Valstijos “ga
li išduoti Lietuvą.” Ir ten pat 
toliau: ♦ '

“Associated Press iš Wash
ington©, sausio 1 d., paskelbė 
diplomatinių sluoksnių, pareiš
kimą, kad Jungtinės Valsty
bės ir Anglija 1946 metais ofi
cialiai pripažįšiančios Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kaip Rusijos 
(Tarybų Sąjungos) dalį...”

Į ★ ★ ★

Kad Jungtinės Valstijos 
ruošiasi pripažinti Tarybų Lie
tuvą, netenka abejoti. Thi pa
tvirtino ir tūli radijo komen
tatoriai, arčiau prieiną prie 
valstybės department© viršū
nių.

Sugebį plačiau apsižvalgyti 
asmenys, tikrina, kad su š. m. 
kovo mėnesio 1 d. buvusieji 
Pabaltijo kraštų atstovai jau 
bus gavę “saktį.”

Kai taip mūsų valstybės de- 
partmentas padarys, tai jis 
bus patenkinęs Pabaltijo kraš
tų liaudies valią.

Mūsų nuomone, jau seniai 
tai reikėjo atlikti, — dar 1940 
metais. Bet vistik geriau vė
liau, negu niekad!

Toji pati “Amerika” kadai
se skelbė, būk jų “visuotinas 
kongresas” Chicagoje nepri- 

* leis Amerikos vyriausybei pri
pažinti Tarybų Lietuvos. Kaip 
čia dabar atsitiko ?!

Chicagos “Draugas” rašo:
“Besiartinant Kalėdoms, Vil

niaus profesinių organizacijų 
(darbo unijų) centro valdyba 
iiutarė, kad kiekviename (Vil
niaus miesto) kvartale vai
kams būtų suruoštos eglutės, o 
suaugusiems įvairūs pasilinks
minimai šu šokiais ir vaidini
mai*’ (D-gas, 1945 m., gr. 28 
d.). ’ ’’-W

Tas laikraštis prideda:
“Matomai ir dabartiniai 

Lietuvos valdytojai mano, kad 
alkani vaikučiai, pasižiūrėję į 
eglutę nukarstytą žvakutėmis 
ir Įvairiais blizgučiais, užmirš 
prašyti motinos duonos gaba-

i#

Koki “barbarai” tie Lietu
vos valdytojai: eglutėmis, 
blizgučiais ir žvakutėmis jie 
nori pamaitinti Vilniaus vai
kučius!

Ot, Draugo redaktorius, tai 
rūpinasi Tarybų Lietuvos vai
kučiais! Amerikoje surinktas 
iš žmonių aukas jis ragina 
siųsti visokiems smetoni
niams pabėgėliams, o “alka-

f

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily

p

Visuotinas Streikas
Stamfords Sustabdė 

Judėjimą ir Biznį
Streikas Kilo prieš Valstijinę Policiją ir Išsivystė į Visuotiną 

Kovą už Yale ir Towne Darbininką Reikalus
Stamford, Conn. — Ame

rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijistai ir nepriklau
somųjų unijų nariai ket
virtadienį išvien suruošė vi
suotiną streiką ir sustabdė 
faktinai visą biznį ir va- 
žiuotės judėjimą Stamfor- 
de.

Bendrojoj streikierių ir 
pritarėjų demonstracijoje 
Atlantic Square ir gatvėse 
dalyvavo 12 iki 15 tūkstan
čių žmonių ir per dvi valan
das po pietų sulaikė visokį 
pravažiavimą.

Generalis streikas visu 
pirma buvo paskelbtas, kad 
priverstų gubernator. Bald- 
winą ištraukti valstijinę 
policiją. Nes Baldwino po
licininkai ardė pikietininkii 
eiles aplink Yale and Tow
ne užraktų kompanijos fab
riką ir areštavo streikie- 
rius. 3,000 mašinistų, Darbo 
Federacijos narių, jau du 
mėnesius streikuoja prieš tą 
fabriką.

Visuotinas streikas išsi
vystė į demonstraciją, ver
čiančią fabrikantus užtik- 
rint mašinistams unijines 
teises ir pridėt uždarbio.

Bedemonstruojant* darbi
ninkams, prasidėjo derybos 
tarp kompanijos ir unijos. 
Federalės valdžios atstovas

William Gaston darbuojasi 
sutaikyt Yale kompaniją su 
jos streikieriais. Kompani
jos advokatai atmetė pradi
nį jo pasiūlymą užtikrinti 
mašinistams unijines tei
ses.

Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijų vadai sa
kė, jog visuotinas streikas 
nebus ant rytojaus tęsia
mas; bet jeigu nebus pa
tenkinti darbininkų reika
lavimai, tai kitą savaitę vėl 
galės būti iššauktas gene- 
ralis streikas mieste.

17,400 Darbininkų 
Streikuoja prieš 
Western Electric

MASINIS DARBININKŲ 
JUDĖJIMAS DEL AL

GŲ PAKĖLIMO
CIO Elektrininkų, Radijo 

Darbininkų ir. Mašinistų li
nijos taryba šį šeštadienį 
susirenka New Yorke pas
kirti dieną 270,000 savo 
narių streikui pradėti. Jiė 
reikalauja po $2 daugiau al
gos dienai.

Washing tone p r a d ėjo 
veikti prez. Trumano pa
skirta komisija tyrinėti 
faktams kai dėl gręsiančio 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijos streiko, kurio pra
džia nustatytą sausio 14 d. 
Jie taip pat reikalauja $2 
priedo.

CIO Skerdyklų Darbinin
kų Unija sutinka priimti 
pusaštuoniolikto cento prie
do valandai vietoj reikalau
tų 25c. Jos streikas skirtas 
saus. 16 d.

Jau 7 savaitės kai tęsiasi 
streikas prieš General Mo
tors dėl algų pakėlimo.

Prez. Trumanas Šaukė Žmones 
Priverst Kongresą Išleist 
Reikalingus įstatymus 

to——   ■ ■———————

Prezidentas Skundėsi, kad Kongreso Politikieriai Boikotavo 
Jo siūlymus dėlei Streiką, Darbą Visiems, ir 1.1. 1

Washington. — Prezid. 
Trumanas, kalbėdamas per 
radiją saus. 3 d., apgailes
tavo streikus ir peikė kon
greso politikierius, kurie 
sulaiko prezidento sumany
mus. Jis priminė, kad po 
Japonijos sumušimo buvo 
pasižadėję kongres. nariai ir 
fabrikantų, darbininkų ir 
farmerių organizacijų at
stovai taikiai bendradar
biauti, kad galima būtų 
greičiau pereiti iš karinės 
gamybos į civilę, bet “ne vi
si tie prižadai išlaikyti.”

Trumanas kritikavo Ge
neral Motors automobilių 
korporaciją, kad ji atsisako 
dalyvaut posėdžiuose prezi
dento paskirtos komisijos, 
kuri tyrinėja faktus apie 
darbininkų streiką prieš tą 
korporaciją. <<

Prez. Trumanas ragino 
kongresą negaišuojant iš
leist įstatymą, kuris 30 die
nų “šaldytų” gręsiančius 
streikus, kol prezidentinė 
tyrinėjimo komisija nagri
nės faktus ir raportuos a- 
pie juos. Trumanas sakė,

PARODO PRANCŪZŲ 
TERORĄ PRIEŠ 

INDO-CHINĄ

Kearny, N. J. — Sustrei
kavo 17,400 darbininkų, ne
priklausomos unijos narių, 
prieš 21-ną Western Elect
ric kompanijos fabriką. 
Streikas paskelbtas po to, 
kai kompanija atmetė rei
kalavimą pakelti darbinin
kams algas 30 nuošimčių. 
Kompanija siūlė tik 15 nuo
šimčių. Kearny prieš du fa
brikus streikuoja 12,000 
darbininkų ir raštininkų, 
Streikas, be to, uždarė 3 fa
brikus Newarke, 3 Bayon
ne, 4 New Yorke, 4 Jer
sey City, 2 Cliftone, 2 Pas- 
saice ir 1 Roselle.

Siūlo 10 Nuošimčių Priedo 
Laivastačiams

Washington. — Derybose 
dėlei algų priedo laisvasta- 
tyklų darbininkams valdžios 
atstovai siūlė pakelt jiems 
uždarbį 10 nuošimčių.

Smarkiai Pakilo Lytinės Li
gos tarp Karių Italijoje

Neapolis, Italija. — Nuo 
talkininkų pergalės prieš 
Vokietiją iki šiol 427 nuo
šimčiais padaugėjo sirgimai 
lytinėmis ligomis, sifiliu ir 
gonorėja, tarp Amerikos 
kareivių Neapolyje.

Anglai Tęsia Abla- 
vas prieš Žydus 

Palestinoje

Prasidėjo Derybos 
Tarp Chiny Tauti
ninkų ir Komunistu

kad tai nereiškią streiko 
teisės naikinimą.

Skundai prieš Kongreso 
Politikierius

Trumanas skundėsi, kad 
kongresiniai komitetai ar
ba saujelė jų narių sulaikė 
šį sumanymą ir sekamus 
prezidento pasiūlymus:

Užtikrinti su valdžios pa
rama darbus visiems darbi
ninkams;

Pakelti algas, kad darbi
ninkai galėtų žmoniškai 
pragyventi;

Padidinti ir pailginti ne
darbo pensijas darbinin
kams su šalies iždo pagal
ba;

Įvest verstiną karinį jau
nuolių lavinimą per vienus 
metus;

Išleist įstatymą žmonių 
sveikatos aprūpinimui;

Palaikyt teisingos darbi
ninkų samdos įstatymą, ne
skirstant žmonių ’pagal jų • 
spalvą, tautybę bei religi-
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Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė ir policija krėtė 
visus žydų gyvenamus na
mus Jeruzalėje; jieškojo te
roristų ir ginklų. Anglai su
ėmė ir kvotė; dar kelis šim
tus žydų.

Nežinomi žydai sausio 3 
d. išsprogdino dvi bombai, 
bet tai buvo nekaltos bom
bos, kurios paskleidė tik la
pelius prieš anglus.

(Praeitą savaitę žydai te
roristai tikromis bombomis 
sprogdino anglų policijos 
stotis ir kitas įstaigas Pa
lestinoje.)

Chungking. — Prasidėjo 
derybos tarp Chiang Kai- 
sheko valdžios ir chinų ko-

Bombay.:— Francūzai per 
pusketvirto mėnesio terorą 
prieš annamiečius, Indo-Chi- 
nos patrijotus, nužudė bei 
sužalojo daugiau kaip 4,000 
gyventojų; kovoj buvo už
mušta ir daugiau kaip 400 
francūzų kareivių ir oficie- 
rių, sako United Press ko
respondentas Iv. Kingsley. 
Kruviniems francūzų žy
giams vadovavo Vichy fa
šistų policijos pulkininkas 
Riviers. Jie durtuvais vars
tė net paimtus nelaisvėn in- 
do-chiniečius, kaip matė ir 
tas korespondentas. Tokiais 
žygiais francūzai stengėsi iš 

mAveve, nau curupuje Į naujo visiškai pavergt Indo- 
m šmėkla, — komuniz- Chiną kaip beteisę savo ko- 

šmėkla! Joniją. *
iandien toji Šmėkla apėmė 

pasaulį. Europoje komu- 
las jau nebešmėkla, o tik-

— daugelyje kraštų. Ko
mo šmėkla siaučia Ame-

Lietuvos vaikučiams

Pakelt algas federalės 
valdžios darbininkams ir

Išvystyt darbų projektus 
upiųt kloniuose, ir 1.1. 
--Trumanas taip pat nuro
dė reikalą toliau palaikyti 
kainų kontrolės įstatymą ir 
su federalės valdžios prisi
dėjimu pastatyti 5 milionus 
naujų namų. • -

(Tąsa 5-me pusi.)

munistų atstovų. Tariamasi 
ypač dėl trijų reikalų —su
stabdyt karo veiksmus į iš 
abiejų pusių, atsteigti gele
žinkelių susisiekimus tarp 
komunistų »ir tautininkų 
sričių ir sudaryt bepusiška 
komisija, kuri turėtų tėmy- 
ti nutarimų įvykdymą.

Kaip tautininkai, taip 
komunistai sutiko, kad ge
nerolas Marshall, laikinasis 
Amerik. ambasadorius, tar
pininkautų kas liečia kari
nių veiksimų sustabdymą.

*

ANGLAI-AMER1K0- 
NAI PALEIDO 

ADM. HORTHYMainieriai Neis Dirbti į 
Kasyklas, Kurios Ne- 
apdraudžia Gyvybės

Rooseveltienė ir Kiti 
. Žymūs Auto. Strei- 

kieriy Rėmėjai

a

PAVARe GEN. MOR
GANĄ

London. — Tarptautinės 
UNRRA organizacijos ko
mitetas Europai pareikala
vo, kad pasitrauktų iš vie
tos anglų generolas Morgan, 
tos organizacijos viršinin
kas Vokietijai. Morganas 
paprašytas laukan už pasa
kojimą, kad žydai, girdi, 
sudarę tarptautinį sąmoks
lą iškraustyt visus žydus iš 
Lenkijos ir vakarinės Euro
pos.

JAPONIJOS VALDŽIOS 
VALYMAS

Tokio.— Gen. MacArthur 
įsakė pašalint iš valdžios 
vietų visus buvusius veik
lius Japonijos militaristus. 
Jis taipgi uždraudė jiems ir 
teroristinių japonų organi
zacijų vadams kandidatuoti 
rinkimuose.

Įsisteigė Na-

*

Lexington, Ky. — Jungti
nės Mainierių Unijos aps
kričio pirmininkas Sam Ca
ddy paskelbė, kad jnainie- 
riai neis dirbti į jokią ang
liakasy klą, jeigu savininkai 
nebus apdraudę savo mai
nierių toje kasykloje. Jis 
priminė, jog Kainų Admini
stracija yra nustačius to
kias anglies kainas, kad 
kompanijos galėtų mokėti ir 
darbininkų apdraudos lėšas.

Per eksplozija užgriautoj* 
Straight Qreek angliaka- 
sykloj žuvo 24 mainieriai. 
Kompanija nebuvo apdrau- 
dus nė vieno savo angliaka
sio.

Detroit.
cionalis Piliečių Komitetas 
rinkti paramą streikuojan
čių prieš .General Motors 
darbininkų šeimoms. Komi
tetui vadovauja Eleanora 
Rooseveltienė, velionio pre
zidento našlė; buvęs Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius Henry Morgenthau, pa
žangus rabinas Wise, epis- 
kopalų bažnyčios vyskupas 
William Scarlett; Kristaus 
Bažnyčių Tarybos vadas 
vyskupas G. Bromley Ox- 
nam; pulkininkas Evans F. 
Carlson, garsus Amerikos 
maririinkų vadas, ir eilė ki
tų žymių piliečių. •

i 
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ma, jog anglų generolas Sir

lauke plačios ir aštrios kri
tikos.

I
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Java. — Holandų kariuo
mene, puolanti Indonezijos 
patrijotus, dėvi karines a- 
merikonų uniformas.

Tel Aviv mieste, Pales
tinoj, sprogo dar 3 bombos.

jTrw.in

*rieš» arti šimtą metų Mark
su Engelsu rašė “Komunis-

inifeste,” kad Europoje

tJI
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Chicago. — Wilson sker
dyklų kompanija sako, kad 
“nesą pamato” unijos reika
lavimui pakelt darbininkam 
algas.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę.

Munich, Vokietija. — At- “Išžudyta 4 ar 5 milionai 
vykę iš Lenkijos žydai žydų, iki galutinai išspręsta 
pripažino, kad Lenkijos žy- žydų klausimas.”

i

Nurnberg. — čionaitinia- 
me teisme Dieter Wisliceny, 
nacių specialistas žydiškais 
reikalais, liudijo, kad jo vir-luinaiaio, imavujv, nau ju v**- 
šininkas Eichmann sakė: ' 
“Tšžudvfa 4 ar K milinnoi /į&m

Beje, iš kur gi pas Draugą 
ne Vilniuje taip staiga at- 
ido vaikučių ?

Ar seniai čia kryžiokai skel- 
i, kad visus Lietuvos vaiku- 

bolševikai išgabeno Sibi- 
n “rusų kalbai mokytis” ?... 

tegėdžiai, jūs, ponai; dide
Jgėdžiai!

MacArthuras neseniai 
Ibė, kad Japonijoje ko- 

patampa tvirta pajė- 
su kuria teks rimtai skai-

Jhinijoje veikia komunisti- 
armijos, gi komunistinė 

lybė šiandien derasi su 
tg-kai-Šeku dėl sudemo- 

imo visos Šalies.
nėse Valstijose tū- 

| žmonėms komunizmo 
:1a neleidžia ramiai mie-

, jei šiandien gyventų 
(Tąsa 5-me pusi.)

Jau 10 Mėty pirm Naciy 
Vokiečiai Ruošėsi Karui

Number g, saus. 4. —Tal
kininkų byloje prieš kari
nius nacių kriminalistus, 
feldmaršalas Blumberg, bu
vęs Hitlerio karo ministeris, 
liudijo, kad jau 10 metų 
pirm Hitlerio įsigalėjimb 
vokiečiai ginklavosi karui; 
jie ypač ruošėsi sulaužyti 
vadinamąjį Lenkų Korido
rių ir vėl sujungt Rytų Prū
siją sausžemiu su pačia 
Vokietija, sakė Blumbergas 
ir pridūrė: “Tai buvo šven
ta vokiečių pareiga.”

POLICIJA ŠTURMUOJA 
PIKIETININKUS

Detroit. — Specialiai po
licijos būriai, girdi, “prieš 
riaušes” šturmavo ir suar
dė 1,000 pikietininkų liniją 
aplink General Motors fab
riką.

Nurnberg, Vokietija. — 
Anglai - amerikonai paleido 
iš kalėjimo buvusį Vengri- «
jos valdovą admirolą Nicho-* 
lą Horthy. Pranešama, jog *
adm. Horthy dabar gyvena 
dvare, kurį jam Hitlerio 
valdžia padovanojo 1944 m. 
spalių mėnesį. • J

(Horthy įtraukė Vengriją 
į karą prieš talkininkus. Ju
goslavija kaltino Horthy, 
kad jo žinyboje buvo nužu
dyta 15,000 Jugoslavijos pi
liečių. Už tai jugoslavų val
džia reikalavo teist Horthy 
kaip karinį i kriminalistą. 
Dabartinė vengrų valdžia 
reikalavo atiduot Horthy 
jos teismui.)

LENKIJOS AMBASADI IRIUS WASHINGTONE SA KO, 
LENKAI JAU NEDARO POGROMU PRIEŠ ŽYDUS

Frankfurt, Vokietija. — 
Žydai bėgą iš Lenkijos įa- 
merikonų užimtą Vokietijos 
dalį, girdi, persigandę, kad 
juos lenkai neišžudytų, sa
kė teisėjas Simon Rifkind. ’ 
Jis yra amerikonų koman- 
dieriaus gen. McNarney’o 
patarėjas žydiškais klausi
mais. Bet ir Rifkindas pri
pažino, kad lenkai nedarė 
masinių užpuolimų-pbgro- 
mų pries žydus.

Washington. — Lenkijos 
ambasadorius Washingtone, 
prof. Oskaras Lange pareiš
kė, jog perdėtos yra istori
jos apie tariamas lenkų ata
kas prieš žydus. “Buvo tik 
vienas pogromas prieš žy
dus Krakove,” sako Lange: 
“Žmonės, kurie sukurstė tą 
pogromą, yra dabąr teisia
mi.”

< . ’T;*’/

; Washington. — Praneša

Naciai Išžudė 4 iki 
5 Milionų Žydų

Frederick E. Morgan, galva 
UNRRA, tarptautinės pa
šalpų organizacijos Vokieti
joje, pasitraukė iš vietos. Jį 
privertė pasitraukt kriti
kai. Gen. Morganas tvirtino, 
kad veikiąs tarptautinis žy
dit sąmokslas iškraustyt vi
sits juos iš Europos, ir tas 
sąmokslas eąs pridengiamas 
pasakomis apie lenkų pog
romus prieš žydus. Už tokį 
pareiškimu Morganas susi-

dai yra agituojami išvažiuot 
iš jos ir reikalaut priimt 
juos į Palestiną, kaip rašo 
N. Y. Times koresponden
tas. Iš atvykusių į Munichą 
žydų taip pat esą patirta, 
kad jiem pinigų davė Lenki
jos žydų sionistų komitetai.

Jeruzalė. — šešios arabu 
partijos Palestinoj išvien 
paskelbė boikotą prieš žydą į 
dirbinius.
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Laiškas iš Lietuvos

Ona Tamkevič

Jau 16 metų, kaip mes 
i gyvenam Pasernįnkuose. O 
mano sūnus Antanas su sa-

pasiryžę teikti ir toliau! 
St. Jas-nis.

terys išleistos už vyrų.
Šiaip nuo karo išlikome. 

Visi triobėsiai liko nesude-

Dabar Lietuvoj valdžia 
gera. Kol kas gyvename sa- 
'yo namuose. Karo metu tu
rėjom daug baimės, kaip 
1941 metais, kuomet vokie

‘ z

nfois Amerikos kongresmanais, kurie 0*

ir propagandai.

-■ Rasei-

pplaną 4,5 kartus. 1945 m.

Jo«. Weiss 
D. M. Sholl 
Roy Mteara

1

,1 ,ri. . ..I ,1........... ,

Ukmergėje1 išsprogdintos ir 
sugriautos galutinai.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879.

venamojo plati) kvadratūra !tų atstatymo darbe daug 
vienam asmeniui. Keturis pagelbėjo Raudon. Armijos 
kartus sumažėjo buto mo- pionieriai. Tarybų Lietuvos
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Nuliūdo Generolas MacArthuras
Dūksta reakcija prieš Maskvos Kon

ferencijos nutarimus. Jiems baisus susi
tarimas Jungtinių Valstijų, Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos. Nepatinka tas ir ge
nerolui MacArthurui, kuris Japoniją val
dė su “Dievo” ir Japonijos imperatoriaus 
pagalba, kaip kokis diktatorius.

Japonijos imperializmą parbloškė ben
dros pastangos Jungtinių Tautų. Raudo
nosios Armijos smūgiai ištaškė Japonijos 
sausžemio armiją. Aišku, kad nuginlda- 
vimas ir sutvarkymas Japonijos, kad ji 
daugiau nedarytų užpuolimų ant savo 
kaimynų, yra7visų Jungtinių Tautų rei
kalas, o pirmiausiai Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Chinijos ir Britanijos. 
Bet tai nepatinka reakcijai, priešakyje 
su Hearsto spauda. Tas nepatinka ir ge
nerolui MacArthurui, kuris mano, kad 
jis už visus geriau išmano, kad jis vienas 
supranta Japonijos reikalus.

Maskvos Konferencijos nutarimus ge
nerolas MacArthuras pasitiko su piktais 
pareiškifnais, kad “su juomi Washingto
no valdžia nesitarė”, kad M/askvos Kon
ferencijos dalyviai nesitarė.

Pasirodo, kad Washihgtdrio vyriatišy- 
bė tarėsi, bet Maskvos Konferencija ne- 
sitarė, nes ji buvo konferencija valstybi- 

• nių žmonių, užsienio sekretorių - minis- 
terių, kurie politiką nusako. Gi genero
las MacArthuras nėra jokis valdžion iš
rinktas žmogus. Jis yra tik generolas, 
dirba už algą, kaipo pasamdytas milita- 
ristas ir jo pareiga ne Amerikos užsie
nio politiką nustatyti, bet valdžios pat
varkymus pravesti gyvenimam Taip ir 
pareiškė Mr. Byrnes.

Dienraštis PM savo redakciniame ra
šo: “Jeigu generolas MacArthuras ne- 

^myli susitarimų, jeigu jis pamate nesu
tinka su prezidento ir valstybes depart- 

* mento užsienio politika, tai, kaipo mili- 
taristo, jo pareiga yra pasitraukti ir va
žiuoti namo. Kada jis nusivilks militarę 
uniformą, tai tada, kaipo paprastas A- 
merikos pilietis, galės kalbėti apie užsie
nio politiką, ką tik jis nori. Bet kol jis 
yra militaristas, tai generolo MacArthu- 
ro pareiga užsidaryti bumą ir pildyti iš 
aukščiau duodamus įsakymus, nepaisant 
kad jis su Jais ir nesutinka.”

Mes čia nekalbėsime apie generolo
MącArthuro militarinius sugabumus ar 
nedateklius, bet, kaipo politikas jis juo
mi nėra ir ne jo pareiga nusakyti Jung
tinių Valstijų užsienio politiką. Iš visko 
matosi, kad generolui MacArthurui ne
įtinka liaudies demokratinė laisvė. Jis 

bijo komunistų įtakos'. Jis bičiuliaujasi 
su Japonijos karalium ir mano, kad Ja
ponija negali apsėiti be karaliaus. Jis 
pateikė vyriausybei raportą apie Japo
nijos politinę padėtį ir jame parodo, kad 
bijo Japonijos Komunistų Partijos veik
los, kuri reikalauja aprėžti karaliaus ga
lių, atiduoti žemes valstiečiams, panai
kinti baudžiavišką padėtį, suimti karo 
kriminalistus fašistus ir nuteisti, page
rinti darbininkų sąlygas ir įvesti liaudies

Generolas MacArthuras bijosi Japoni
jos žmonių; jo supratimu, jie jięško 
naujo kelio gyvenimui, bet dar nežino, 
“katras geresnis, komunizmo ar demok
ratijos.” Jis bijosi, kad iš Chinijos grįžta 
japonai komunistai, kurie ten veikė iš
vien £u Chinijos komunistų armija kare 
prieš Japonijos imperialistus.

Generolo MacArtJiuro štabe sėdi daug 
vietų Sąjungos priešų. Jis sau į pageL 

nkus pasikvietė anti-sovietinius ele- 
ntus. Dar gruodžio 31 d., New York 

erald Tribune raportavo Mr. Frank 
jlley, kad generolas MacArthuras ir jo 

e pagelbininkai yra susirišę su reakci
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pnešinasi prezidento užsienio politikai, 
vedančiai pasitarimus, su Sovietų Sąjun
ga* Generolas MacArthuras nenori, kad 
Sovietų Sąjunga imtų dalyvumą nusaky
me Japonijos nuginklavimo ir tvarkymo. 
Spąlių mėnesį jis grūmojo valdžiai pasi
traukimu, jeigu Amerika sutiks, kad So
vietų Sąjunga imtų tame dalyvumą.

Kaip žinome, Maskvos Konferencijoje 
susitarta bendrai nusakyti Japonijai po
litiką. Generolas MacArthuras turės pil
dyti Jungtinių Tautų komisijos nutari
mus. Ar jis juos praves gerai, ar jis ne
darys kliūčių, tai tik ateitis parodys. 
Dienraštis PM mano, kad geriau būtų, 
jei gen. MacArthuras pasitrauktų iš tos 
vietos, nes jis, būdamas priešingas ben
dram Jungtinių Tautų valdymui, vargiai 
bus toj vietoj naudingas.

Po Maskvos Konferencijos Japonijos 
imperatorius atsisakė nuo to, kad jis bu
vo “dievas”, būtų gerai, kad generolas 
MacArthuras taip pat atsisakytų nuo sa
vo “imperatoriškos galybės.”

“Demonstracijos Pasibaigė”
Mes jau rašėme, kad Korėjoj demons

tracijos prieš Maskvos Konferencijos nu
tarimus buvo suorganizuotos reakcijos. 
Dabar jau tas pilniausiai pasitvirtino.

Reakciniai elementai išdraskė kelis de
mokratinius centrus, nužudė kelis komu
nistų ir liaudies vadus ir patys daugiau 
apsivienijo.’Iš generolo Chiang Kabshe- 
ko sostinės atvežta “valdžia”-, priešakyj 
su Kim Koo, jau pareiškė: “Demonstraci
jos pasibaigė.” Sako, jeigu bus reikalas, 
tai “ateityj vėl surengs.”

Amerikos generolas J. R. Hodge, kuris 
pradžioje Korėją buvo pavedęs valdyti 
Japonijos valdininkams,- o vėliau prisi
rinko turčių — Japonijos kvislingų į pa
galbą, sako, kad Korėjoj reakcinės par
tijos daugiau apsivienijo pagalba šių de
monstracijų ir daugiau nusistatė prieš 
Korėjos Liaudies Respubliką.

Mr. R. J. H. Johnson rašo, kad per pa
skutines 24 valandas “generolo Hodge 
:i>rė§tižaš labai-pakilo.” Kaip gi tą sude
rinti? Juk demonstracijos neva buvo 
prieš amerikiečius surengtos! Tikrumoje 
jos buvo prieš Jungtinių Tautų vienybę, 
prieš Amerikos ir Sovietų Sąjungos su
sitarimą Korėjos reikalais; prieš Korėjos 
liaudį ir jos demokratines teisęs,

Bet ponai Kim Koo ir generolai, kurie 
nori pakenkti Maskvos Konferencijos nu
tarimams, nusvils nagus. Jie turės skai- 

' tytis su tais nutarimais, nes^už juos stovi 
Korėjos darbo liaudis, Sovietų Sąjunga 
ir jų laikysis Washingtono vyriausybė, 
nes jie bendrai padaryti.

Gen. Chiang Kai-shekas 
Provokuoja Karą

Maskvos Konferenciją ir Jungtinių 
Valstijų pakeitimas ambasadoriaus( Chi- 
nijoj suteikė vilties, kad visi' reikalai bus 
taikos keliu išrišti. . / _

Bet generolas Chiang Kai-shekas,' re
akcijos galva, provokuoja kąrą ant to
liau. Jis užsispyrė ginklų pagalba užim
ti Jehol provinciją, kur yra liaudies de
mokratinė tvarka. Jis siunčia ten 225,000) 
armiją ir amerikiečiai dar jam atveža 
75,000 rezervų. Jis sako, “nepaisant kai
nos, Jehol tūri būti užimta.”

Komunistų vadai pareiškė, kad jeigu 
generolo Chiang Kai-sheko jėgos.veršis 
į jų namus, tai jie ginsis ir bus naminis 
karas. Tą kara gali sustabdyti tik Ame
rika, atsisakydama remti generolą Chi
ang Kai-sheką jo karinėse avantiūrose.'

Dienraščio Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų jau pasibaigė. Tačiaus 
visada turėkime mintyje pakalbinti žmo
nes užsisakyti dienraštį Laisvę.

Dienraščio Laisvės prenumeratą me
tams $6.50. Jei kurie norėtų užsisakyti 
dienraštį Laisvę tik išban.dymui, tai ga
lima duoti šešiom savaitėm už vieną 
dolerį.

R. Riabininas

Lietuvos TSR Komunalinis Ūkis
Miestų augimas Lietuvoje 

vyko gaivališkai. Jie buvo 
statomi be tam tikro vienin
go statybinio plano. Miestai 
dažnai neturėjo net elemen
tarinių patogumų, kurių 
trūkumą ypač juto neturtin
gieji gyventojų sluoksniai.

1940 m. rugp. mėn. buvo 
suorganizuotas Komunali
nio Ūkio Liaudies Komisa
riatas. Nuo to laiko miestų 
tvarkymą ėmė reguliuoti 
atitinkamas valdžios orga
nas. Lietuvių^ tauta entu
ziastingai įsijungė į mies
tų rekonstrukcijos kūrybi
nį darbą..

Į Lietuvos TSR Komuna
linio Ūkio Liaudies Komisa
riato sistemą tuojau įėjo 
miesto ūkio įmonės, kurios 
anksčiau buvo miesto. savi
valdybių žinioje: miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, 
keliai ir tiltai, miestų ap
želdinimas, jų valymas ir 
asenizacija, pirtys, skalbyk
los, kirpyklos ir kita. Be 
to, nacionalizavus didžiuo
sius namus,' Komunalinio 
.Ūkio Liaudies Komisariato 
žinion perėjo didelis gyve
namųjų patalpų fondas. Kas 
liečia būtų ūkį, tai jis buvo 
sukoncentruotas keturiuose 
respublikos miestuose: Vil
niuje, Kaunę^ėiauliuose ir 
Pane vėžy j e.j

Pravestos komunalinio ū- 
kio srityje reformos žy
miai pagerino plačiųjų mie
sto gyventojų masių buiti
nes gyvenimo sąlygas. Be
veik dvigubai1 padidėjo gy-

tui. Bus ’visiškai įruošti 
vandentiekio agregatai Vii- 

• Vokiškųjų grobikų pada- ,n^uie te Kaune. Didelės su-
ryti Lietuvos TSR komuna
liniam ūkiui nuostoliai 
skaičiuojami didžiausiomis 
sumomis — 748,425 tūkstan
čiai rublių. Sunkiausių nuo
stolių padaryta butų fondui 
(668,782 tūkstančiai rub
lių), tiltams ir keliams (.38,- 
722 tūkstančiai rublių), 
vandentiekiui ir kanalizaci
jai (9,195 tūkšthnčiai rub- 
nu).: •

Turėdama galvoje sunkią 
Lietuvos TSR butų fondo ir 
komunalinių įmonių būklę, 
Vyriausybė asignavo 1944 
m. komunaliniam, ūkiui' 'at
statyti 8,975 tuksiančius 
rublių.

Pagrindinis Komunalinio 
Ūkio Komisariato uždavi
nys, tuojau išlaisvinus Ta
pybą Lietuvą iš vokiečių o- 
kupacijos, buvo aprūpinti 
miestų, turinčių centralizuo
tą vandens tiekimą, gyven
tojus vandeniu. Ypatingai 
sunku buvo sutvarkyti van
dentiekis Vilniuje. Vanden
tiekio stotį vokiečiai atsi
traukdami buvo išsprogdi
nę. Miesto kontoros “De- 
montažas” kolektyvo ir vie
tinių darbininkų jėgomis 
pavyko vandens tiekimą su
tvarkyti.

Išgriautą daugelyje vietų 
centrinę vandentiekio stotį 
Kaune pavyko atstatyti la
bai greit.

Lietuvos TSR kelių ir til-

Tik viename Vilniuje
atstatyta šeši dideli na 
tame skaičiuje didžioji dalis 

viešbučio rūmų.
Atliekami dideli miestu ap
želdinimo, gatvių grindimo, 
miestų pagražinimo darbai. 
Komunalinio Ūkio Komisą

“žoržo

mos asignuotos bendrųjų 
pirčių statybai
Kaune ir Panevėžyje. Dvi
gubai padidės skalbyklų ūin- i 
klas. 1945 ip. bus Ątsįatyta 
ir naujai pastatyta keletas 
tiltų, tąihe ’ skaičiuje tiltas 
per Nerį vietoje vokiečių 
išsprogdinto Vilniuje žalio
jo tilto.

1945 m. pagal planą bus 
perduota eksploatacijai 60,- 
000 m2 gyvenamojo ploto

Vilniuje,
riato organai, ypatingai rū
pinai piešto parkų, sodų, 
skverų ir alėjų atželdini-

Lietuvos TSR Komunali
nio Ūkio Komisariatui pa
vyko pritraukti plačias dar
bo žmonių mases prie par
kų, gatvių, kiemų ir kvar 
talų nuo griuvėsių išvaly
mo darbų. Sugriautų mies
tų atstatymas, virto bendru
visos tautos reikalu.■

Ir .Nyksta Jų Viltys
C ! P't

Vokiškų nacių talkinin
kai lietuviai, išbėgę iš Lie
tuvos, mato šiandieną liūd
ną savo likimą. Tie svečiai, 
kur jie keliaus, kur jie eis, 
nėra niekeno laukiami.

Jei iš pradžių jie daug 
vilčių dėjo, į grįžimą Lietu
von su galinga jėga, kuri iš 
naujo galėtų nugalėti Rau
donąją Armiją, tai tos vil
tys šiandieną jau subiręję. 
Jei jie tikėjosi gausios pa
ramos savo gyvenimui iš 
Amerikos lietuvių, tai ir tos 
viltys byra taip, kaip van
duo per rėtį.

Amerikoje veikią jų ben
draminčiai, surinktas 
kas praleidžia savo sugaiš-i ... , , _
tims, kelionėms į konferen-1 apsiginti nuo bado. Šią . tal- 
cijas, informacijų biurams teikia demokratiniai A- 
ir propagandai. Pabėgę- J^rikos ir Kanados ir kitų 
liams paramos nelieka. Tie- sabų lietuviai.. Šią talką jie

tęs citavau, yra T. Yla, ę
jo eilėraštis “Lietuvos Liki
mas” buvo įtalpintas “Tė
vynėje. Jis sako, jog Lie

Pasauliui meldžias rodo širdį
Ak, niekas jos maldų negirdi!

Aišku, kad pabėgėliai ir 
jų bendraminčiai Ameri
koj — negirdi. O būtų ge
rai, kad išgirstų!

Tačiau yra žmonių, kurie 
Lietuvos šauksmą išgirdo 
seniai, kurie Lietuvos kan
čias jaučia kaipo savo kan
čias ir eina visomis galimo
mis priemonėmis padėti 
Lietuvai pakilti iš griUvė- 

i šių, apsišluostyti ašaras,

kestis. Naudojimasis, ko
munaliniais. pątęgumąis pa
sidarė priein^mąs plačioms 
gyventojų masėms. 
_, Komunalinio ūkio komi
sariatas pirmaisiais savo 
darbo mėnesiais sudarė eilę 
planų Tarybų. Lietuvos mie
stams rekonstruoti, darbi
ninkų namų blokams bei 
kvartalams pastatyti ir so
stinei bei respublikos aps
kričių centrams apželdinti. 
Buvo atleistos stambios kre
ditų sumos sutvarkyti Vil
niaus ir Kauno krautuvėms. 
Kaune buvo pradėta staty
ti darbininkams namai, Vil
niuje gi imtasi gatvių bei 
tiltų tvarkymo darbo.

1941 m, vokiškieji fašis
tai klastingai užpuolė Ta
rybų Sąjungą. Pirmomis ka
ro dienomis Tarybų Lietu
va virto sunkių kovų are
na. Vokiškieji grobikai sa
vo šeimininkavimu ir paga
liau iš Lietuvos TSR bėgi
mu padarė didelių nuostolių 
komunaliniam ūkiui. Jie su
degino ir išsprogdino 30 
nuošimčių viso, respublikos, 
butų fondo. Daugelis namų 
ir pastatų visiškai nebetin
kami naudotis, jiems reika
lingas kapitalinis remontas.

Beveik visiškai išgriauti 
apskričių centrai 
niai,. Vilkaviškis, Šiauliai, 
sunkiai nukentėjęs Vilniaus 
butų fondas. Daugelis na- Įgytas ir jau vykdomas 1945 
mų ir pastatų miesto cent-'metais* viršija 1944 metų 
re sudeginta ir sugriauta, pplaną 4,5 kartus. 1945 m.4 
Sugriauti geriausi miesto Lietuvos TSR komunalinio 
viešbučiai: “žoržas”, “®u- ūkio atstatymo išlaidoms a- 
ropa”. Sudeginto8 te su" šignuota 38,32 milijonai 
griautos beveik visos pir
tys, kai kurios užsilipusios 
bendros pirtys, reikalingos 
kapitalinio remonto. Sun
kiai nukentėjo miesto par
kai, skverai' ir sodai. Nu
kirsti, p 
čiai

ti, šimtame- 
bernąrdinų 

sode medžiai, iškirstos alė
jos Zakręte. Kaune per Ne
muną, Vilniuje per Nerį iš
sprogdinti tiltai. Vandentie
kio stotys Vilniuj, Kaune ir

gyventojai su entuziazmu 
įsijungę į tiltų ir kelių tai
symo darbus. • 1944 metais 
jau buvo pastatyti jungian
tys svarbiausias Tarybų 
Lietuvos kelių magistrales, 
tiltai per Nerį, Nemuną, 
Nevėžį,

Lietuvos TSR butų fon
dui atstatyti 1944 m, buvo 
asignuota 4,15 milijonų rub
lių. Butų ūkio kapitalinių 
darbų srityje 1944 m. pir
mą vietą užėmė Kaunas, 
įšpildęs 99,3% plano. Kaune 
perduota eksploatacijai |9,- 
393 m2 gyvenamojo ploto. 
Dideli gyvenamojo ploto 
htstatymo darbai buvo at
likti Šiauliuose, Panevėžyje 
ir kituose - Lietuvos TSR 
miestuose.

Tam, kad pagreitinti gy
venamojo ploto statybą Ko
munalinio Ūkio Komisaria
tas nusprendė prie Kauno 
ir Vilniaus Butų Ūkio Val
dybų įsteigti remonto ir 
statybos kontoras. Tokios 
Jontoros įsteigtos ir res- 

ublikos apskričių centruo
se.

Vadovaujamų atitinkamų 
trestų atskirų statybos dar- 
Sų finansavimas atliekamas 

er Komunalinį Banką Vil
niuje ir per jo skyrius aps
kričių centruose. Lietuvos 
TSR Komunalinio Ūkio.at- 
štatymo darbų planas suda-

Rublių. Vilniaus trestas 
“Komprojektas” padarė ke
letą projektų atstatyti na
mams, viešbučiams, pir
tims. Vilniujear Kaune 1945 
m. bus atstatyta ir atre
montuota keletas didelių 
gyvenamųjų namų ir archi
tektūrinių pastatų. Staty
bos darbai pavesti Vyriau
siajam statybos trestui Nr. 
i ir Vykdomojo Komiteto

sa, jie gauna šimtus tūks
tančių dolerių iš National 
War Fund, bet ir tie pini-’ 
gai ne visi nueina, šelpimo' 
tikslams. Daug ir jų sunyk
sta “administravimo dar
buose.” 

• Neseniai teko skaityti 
vienos pabėgėlės laiške išsi
reiškimą, jog “mes sutirp
sime; kaip ledas jūroje .. 
Vadinasi, visos viltys at- 
griebimui Lietuvos į fašis
tines rankas — yra dingę 
arba dingsta.

Pabėgėliai, gausiai ben
dradarbiaują Amerikos lie
tuvių pronacinei spaudai,______ _ ~
ragina spiestis į vieną bū- mylimas broli, kad karas
rį, ^vardan tėvynės numy
lėtos; Jie sako:
čia nesvarbu, kas jūsų “vadas,” 
Nesivaidinkite už “šlovę.” 
Mums į akis čia žiūri badas ... 
Mirtis bus mūsų palydovė!...

Gerai, kad jie ir patys jau 
numato savo ateitį, keliu 
bado ir mirties. Jei kurie 
nėra dideliais “griekais” 
nusikaltę prieš Lietuvos 
liaudį, gal tie greičiau susi
orientuos grįžti į Lietuvą, o

Ą.Petrikonis, Stamford, 
Conn., gavo savo sesers iš 
Lietuvos sekamą laišką, ra
šytą rugsėjo 10 d., 1945:

Mylimas broli Antanai! 
Aš Tamkevičienė Ona, jūsų 
sesutė, sveikinam jus, su 
džiaugsmu gavę nuo jūsų 
laišką, linkėdami jums nuo 
Dievo didžiausios laimės ir 
pasisekimo jūsų gyvenime.

Su liūdesiu rašome jums, 

mus smarkiai nuskriaudė. 
Užmušė mano vyresnį sūne
lį 22 d. birželio, 1941 m., už
ėję vokiečių pirmieji dali
niai. Dabar jis jau būtų 21 
metų. Jis žuvo netoli savo 
namų. Likom tik mes su vy
ru ir jaunesnis sūnus Juo
zas, kuris dabar turi 18 me-

kurie Kaino nusikaltimais vo šeimyna gyvena Buteliu- 
apsikrovę — jie tirps, kaip nimse, savo tėviškėj, o dūk- 
ledas juroje ...

Būdinga, kad jie savo li
kimą sieja su Lietuva. Jie, , .
patys likę bevilčiais, kalba, no.rs 11?JuslĮ kaimo 17 gy- 
kad Lietuva yra beviltinia- veptojų liko be pastoges, 
me likirhe.^Jie drįsta sakyti:
Ne bile moteris prie kelio 
Ten alpsta prie tylaus Smuike

lio...
Tai Lietu va,, tėvynė mūsų... čiai užpuolė, taip ir da 

■Ne, tai ne tiesa! Lietuva tiniam laike, kuomet vokie- 
turi užjautėjų _ ir rėmėjų, čiųs vijo iš Lietuvos 
Ją gausiai parėmė Tarybi- Buvo baisus patrankų stau- 0 
nės Respublikos, ją remia girnas. Buvo pavojinga gy- 
Amerikos pažangieji lietu- vybei. Nelinkime sulaukti 
viai. žinoma, toji parama tokio karo nei jums, nei jū- 
dar nėra užtenkama, kuo- sų vaikams, 
met šalis buvo apvogta irj Norėčiau paklausti apie 
sugriauta. Ji reikalinga savo brolį Petrą, ar jis yii 
dar didelės paramos. Bet kur gyvas, ar ne, ar jūs su- 
pabėgėlių bendraminčiai sižinote su juo? Taigi pn 
Amerikoje jai tos reikiamos sau atrašyti, 
ir galimos* paramos neduo- Tariame sudie, 
dą. Jiems tėvynė gerįau ne
be tėvynė, jei jie negali bū-jPaserninkų kaimas, 
ti jos valdovais. Seirijų valsčius,

< Ali ____remonto bei statybos tree- j Poetas, kurio kelias eilu* Alytaus apskr.
i 4h. -•■'■ . .r.:; ' ■■ . ' ■' ' <' y
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• EDUARDAS VISKANTA.

DONELAITIS PRABYLA RUSIŠKAI
Rytprūsiai apvalyti nuo vokiškųjų fa- 1 

šistų. Akys slysta žemėlapyje per malo- t 
nius lietuviškus vietovardžius — Stalu
pėnus, Eitkūhus, Ragainę, Tilžę, Įsrutę, 
Labuvą ir Piliavą, Žąsyčius ir Katyčius 
(nuostabiai gražius lietuviškus vietovar
džius, tik .pastaraisiais metais hitlerinin
kų pakeistus visokiais Pušbergais ir 
Waldheimais!), per Lazdynėlius ir Tol
minkiemį. Kai klausėmės džiugių Tary
binio Informacijų Biuro pranešimų apie 
pergales Rytprūsiuose, savo vaizduote 
mes nusikeldavome į mums brangų Tol
minkiemį ir Lazdynėlius, kurie mums, 
literatams ir kultūrininkams sukelia 
ypatingų sentimentų, nes tai čia mūsų 
didžiojo poeto, baudžiauninkų dainiaus, 
mūsų lietuviško Homero Kristijono Do
nelaičio gimimo ir amžino poilsio vieta.

Tai čia prieš du šimtu trisdešimt me
tų lietuviškoj baudžiauninkų būrų šei
moj išvydo saulės šviesą pirmas ir ligi 
šiol nepralenktas mūsų poetas, nemir
tingasis būrų dainius, Kristijonas Do
nelaitis, savo genijum prašokęs ir savo 
amžiaus ir savo tautos ribas; čia šis tau
rus, humaniškas žmogus praleido visą 
savo darbingą gyvenimą, ligi pat mirties 
mokydamas savo parapijiečius, ginda
mas savo būrus nuo vokiškųjų ponų sau
valės, užtardamas savo “vyžotus naba
gėlius” prieš gobšius vokięčius dvarinin
kus, amtsrotus, vachmistrus ir kitokius L 
Prūsų karaliaus pareigūnus.

Tolminkiemy ir Lazdynėliuose Done
laičio laikais dar garsiai skambėjo lietu
viškos dainos, kurias dievobaimingas pa
storius per pagal anos gadynės madą, 
vadino “kiaulišku žviegimu.” Pavarius 
vokiečiams riūtaūtinimo politiką, lietu
viška daina Mažojoj Lietuvoj numirė. 
Bet dabar, tarybinei kariuomenei tą že
mę užėmus, Tolminkiemy ir Lazdynė
liuos gal ir vėl kartais praskamba pra
žygiuojančio lietuviškos divizijos dalinio 
daina o jau rusišką tarybinių karių kal
bą ir dainą Tolminkiemis ir Lazdynėliai 
tikriausiai bus girdėję.

Ir štai atsitinka nuostabus sutapimas: 
patsai Kristijonas Donelaitis, nuo kurio 
kapo Raudonosios Armijos karys nuvijo 
rudmarškinį nacį, tarytum atsiliepda
mas į naujus aplinkui girdimus garsus, 
prabilo į tarybinį karį, į visus tarybinius 
skaitytojus taipgi rusiškai. Kalbant be 
metaforų, dalykas yra toks: TSRS tau
tų grožinės literatūros almanache “Dru- 
žba narodov” 10-me numery (1944 m.) 
yra įdėtas, be mūsų Salomėjos Nėries ei
lėraščių ’'rusiškų vertimų, ir Kristijono 
Donelaičio “Metų” fragmentas — “Ru
dens gėrybės” — D. Brodskio meistriškai 
išverstas į rusų kalbą.

Nors praslinko jau bemaž du šimtai 
tnetų nuo tos poemos parašymo, tačiau 
atrodo, kad šis baudžiauninkų dainiaus 
kūrinys bus ir šiandien gerai, supranta
mas tarybiniams skaitytojams, rusams, 
kurių žemė visame baisume pergyveno 
vokiškųjų grobikų antplūdį, nešantį su 
savim badą, mirtį, kartuves, griovimą, 
visokį moralinį pažeminimą ir fizinį nai
kinimą.

Todėl tarybinio skaitytojo širdis pri
sipildys užuojautos vargšams baudžiavų 
nukamuotiems Donelaičio būrams, ku
riems vokiškieji dvarininkai tolydžio “su 
lazda /nugarą skalbė” ir “mušė per au
sį.” Jie turės nuoširdžiai pasipiktinti po
emos vokiškais ponais, kurie, “kaviaro” 
ir kitokių skanių “pečenkų” pernelig pri
siėdę, “pilvuodami sirgo ir paskiau jie 
perplyšo ir numirė baisiai”; tuo gi tarpu 
baudžiauninko atpildas už savo sunkius 
darbus:“" .
“Tankiai vos plutas sausas į vėdarą kišam 
Ir tik su blogu skinkiu gaiviname širdis...”

♦ * *

Perduoti svetima kalba Donelaičio 
“Metus” su jo tokiu savotišku ir turtin-/ 
gu leksikonu, su jo tokiu plastišku, vaiz
dingu ir spalvingu stilium — yra nepa
prastai sunkus uždavinys. Vertėjas D. 
Brodskis, atrodo, pakankamai turi talen
to, stiliaus bei žodžio jausmo ir su* mūsų 
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klasiku gana gerai susidoroja. Viena tik 
yra didelė kliūtis šiame jo darbe: vertė
jas, nemokėdamas lietuviškai, savo ver
timui naudojosi, be abejo, pažodiniu ru
sišku vertimu, ir tat neleido jam visoje 
pilnybėje pažinti originalo," įsijausti į jį, 
tiksliau ir tobuliau jo atkurti.

Palyginus rusiškąjį D. Brodskio ver
timą su originalu, ypač krito į akį bemaž 
chroniškas vertėjo palinkimas romantin- 
ti ir sentimentalinti mūsų Donelaitį, tą 
didįjį realistą, kuriam bet kokia roman
tika ir sentimentalumas yra svetimi. 
Būrų dainius nesibaido šiurkštaus ir 
kieto žodžio, nevengia žiauriai realistiško 
vaizdo, kuriuo net gali papiktinti salo
ninio skonio skaitytoją. Būrų dainiaus 
daiktavardžiai dažniausiai stovi patys 
vieni, jokiais epitetais nepapuošti. Jeigu 
ir prisega kartais poetas prie daiktavar
džio kokį epitetą, tai jis dažniausiai esti 
ne kaip puošiamasis, o tiesiog kaip pa
prastas budinamasis pažyminys, pvz.: 
riebi jautiena, šiltas viralas, drungni 
valgiai, tamsūs vakarai, šildantis saulės 
spindulys.

Tuo gi tarpu vertėjas laiko savo parei
ga plikus Donelaičio daiktavardžius pa
puošti romantiškos mokyklos epitetais. 
Ten, kur pas Donelaitį tėra tik saulelė, 
pas D. Brodskį atsiranda utomlennoje 
solnce, pas Donelaitį tik spindulys, o pas 
vertėją — luči potusknelyje; autoriaus 
šešėliai vertime dar pasipuošia romantiš- 

DIMITRIJUS ŠOSTAKOVIČIUS <
f

Jaunas tarybinis kompozitorius Dimi
tri jus Šostakovičius jau seniai pasaulio 
muzikų pripažintas vienu ryškiausių da
barties kompozitorių. Didelių gabumų 
muzikas, tobulai valdąk savo meną, jis 
atstovauja ir veda pažangiąją srovę mu- 
zikalinėje mūsų epochos kultūroje ir drą
siai imasi spręsti didžius tarybinio me
no uždavinius.

Jis įstabus ir formos, ir turinio nova
torius. Su kiekvienu naujuoju jo veika
lu vis labiau pagilinama jo kūrybos idė
jinė reikšmė, šostakovičius turtina ir to
bulina savo muziką naujomis išraiškos 
formomis ir jieško temų, kurios pirmą 
kartą yra iškeliamos muzikos mene. Bet 
nežiūrint viso jo kūrybos naujumo, ji 
yra tampriai surišta su geriausiomis mu
zikinės kultūros tradicijomis, ir todėl 
taip žavi ir pavergia klausytojus.

Šostakovičiaus pasisekimai prasideda 
tame ankstyvame jo kūrybos laikotarpy
je, kai jis, septyniolikos metų jaunuolis, 
pasirodė su savo pirmąja simfonija, ku
ri ir dabar laikoma vienu ryškiausių šio 
talentingojo* kompozitoriaus kūrinių. Vė
liau su pasigėrėjimu buvo sutikti ir Ta
rybų Sąjungoje, ir užsienyje jo koncer
tas fortepionui su orkestrą ir, ypatingai, 
jo penktoji simfonija, pasirodžiusi 1938 
m. Per dvejus sekančius metus jis sukū
rė kvartetą, šeštąją simfoniją ir kvinte
tą. Su nekantrumu buvo laukiama pasi-. 
rodant kiekvieno jo naujo kūrinio. *

Didelio pasisekimo sulaukė jo veikalai, 
parašyti per paskutiniuosius dvejus me
tus: dvi simfonijos, antroji sonata for
tepionui, trio, vokaliniai ciklai. Ypatin
gai išgarsėjo priepaskutinioji Šostakovi
čiaus simfonija, septintoji, vadinama 
/‘Leningrado simfonija.” , . " 1

Karo metu šis talentingasis kompozi- galingą busimosios pergalės simfoniją, 
ir šita simfonija skrenda virš jūros, 
šaukdama kovon.” ' Al Gajamovas.

torius pasirodė esąs aktyviu tarybiniu 
menininku — patriotu. Savo jausmus ir 
mintis, karo sukeltas, jis išreiškė septin
tojoje simfonijoje, kurią rašė 1941 metų 
rudenį vokiečių apsuptame Leningrade. 
Ši simfonija — vienas pačių ‘ ijeikšmin- 
giausių įvykių paskutiniųjų metų pa
saulinės muzikos gyvenime.

Leningrados — Šostakovičiaus gimti
nė. 1906 m. jis gimė tenai inžinieriaus- 
technologo šeimoje. Motina, kuri lankė 
kiek konservatoriją, pradėjo mokyti 
skambinti savo sūnų fortepionu, kai jis 
buvo 9 metų. Tačiau niekas nesvajojo 
apie jo muziko — profesionalo karjerą.

Trečias puslapioLaisvė—Libcrty,Lithuanian Daily

MENAI
a-

prasmės 
itis, už-

ku, epitetu temnyje teni; originalo vėjai 
vertime pavirsta vėtra ozomyje; Done
laičio paprastos dienos vertime išgražėja 
dni zolotyje; bjaurus rudeninis Ij)onelai- 
čio lytus pas D. Brodskį virsta sentimen
taliu ir romantišku doždik studenyj; kur 
mūsų autorius paprastai, realistiškai 
nusako bites kopinėjo, ten vertime sužėri 
gintariniai koriai (vygrebal iz kolody 
jantarnyje soty). Šitie ir šimtai kitų pa
vyzdžių rodo, kad D. Brodskis, sūroman- 
tina, ir pagražina mūsų Donelaįtį pana
šiai, kaip kad kadaise poetas Žukovskis 
versdamas suromantino Homero “Odi
sėją.”

Pasitaiko vertime ir stambių 
klaidų, kaip šit kokia: “Donela 
tardamas . nukamuotą kuiną, graudena 
svotą savo kuino perdaug neplakti, nes 
tam vargšui arkliui “reikės rytcĮj į girią 
važiuoti, o poryt mažu teks paryėžint di
delį pilvą,” t. y., reikės parvėžinti kokį 
storą, pilvotą vokišką poną. Vertime iš
eina, kad pats kuinas rytoj sugrįš patru
kusiais viduriais (“A posliezavtra, glia- 
di, on s nadorvannym briuchom verniot- 
sia”). Bet čia, žinoma, ne vertėjo kaltė, 
o to, kuris jam paruošė pažodinį vertimą.

Točiau, nepaisant čia iškeltų trūku
mų, reikia iš širdies sveikinti D. Brod
skį, pasiryžusį supažindinti rusų tautą, 
o per tai ir visas Tarybų Sąjungos tau
tas, su mūsų didžiuoju poetu, baudžiau
ninkų dainium, jau 18-tame amžiuje iš
drįsusiu pakelti balsą prieš vokiškųjų 
ponų siautėjimą. Tai yra dar vienas ta
rybinių tautų solidarumo ir jų kultūri
nio bendradarbiavimo įrodymas.

Skaitytojai Apie “B 
G. Klaidą”

"Bernardo Gavelio Klaida' 
Ir Jos Kritikai.

Beskaitant kritikas apie apysaką 
“Bernardo Gavelio Klaida” net nejauku 
darosi. Vienas draugas iškelia knygos 
autorių į padanges. Kitas sumaišo auto-

Tiktai vėliau jis pradėjo mokytis muzi- rių su žemėmis.. Dar kitas mokina auto- 
kos mokykloje. ' -rių kalbos ir rašybos. Kiti dar kalba apie

Vieną kartą būsimoje kompozitoriaus kokias teorijas, kad negalima nei supra
sti, apie ką jie kalba. Kokia išvada iš to 
visko? Daugiau niekas, kaip tik devynios 
devynerios. Aš manau, kad nei skaityto
jai, nei pats autorius negalėjo nieko pa
simokyti' įš tų visų kritikų.-

Niekas negalima atsiekti išeinant į 
kraštutinybes. Tai įrodymas mūsų lite- 
ratinio \ nesubrendimo. Vadovaujantis 
jausliais, galima viską sukritikuoti ar
ba viską užgirti. Bet ar bus iš to kam 
naudos? Savikritika ne tam yra naudin
ga. Kodėl dabar toks užpuldinėjimas ant 
knygos autoriaus? Ne todėl, kad tie kri
tikai pataiko į cielių, bet todėl, kad drau
gas autorius dar negalėjo subudavoti li- 
teratinio autoriteto. Visi nusilenkia 
prieš spėką arba autoritetą, ar jis būtų 
teisingas, ar klaidingas. Kas bandytų 
niekinti Websterj, Shakespearą, Dreiserį 
arba kitus garsius autorius?

Kas, mano manymu, yra negero su 
knyga “Bernardo Gavelio Klaida”?

Apysakoj, vaizdai yra geri. Knyga 
skaitosi patraukiančiai. Bet man rodosi, 
kad vaizdai yra perdaug staigūs ir šiur
kštoki (ne taip sklandžiai skaitosi). Ro
dosi, jeigu neklystu, trūksta to literatū
rinio švelnumo/malonumo. Taipgi, rodo
si, turėtų būt daugiau sentimentalizmo.

Nesvarbu, kokių ten klaidų nebūtų, 
man rodosi, kad draugas autorius, rašy
damas šią apysaką turėjo atlikti ir kitą 
savo dienos darbą pragyvenimui. Kaip 
gi draugas autorius gali išsilavinti arba 
parašyti pilnai gerą apysaką, gyvenda
mas darbininko ekonominėse sąlygose? ‘ 
Pas darbininką nieko nėra, kaip laiko ir 
turto geresniam pragyvenimui.

Aš nežinau, kiek laiko reikia tokios 
apysakos parašymui: šeši mėnesiai, ar 
metai. Mano supratimu, progresyviškos 
organizacijos ir pavieni asmenys turėtų 
pagelbėti drg. Mizarai išsivystyti į garsų 
progresyvių lietuvių autorių. Reikėtų 
drg. Mizarą pasiųsti į Lietuvą ant kokių 
šešių mėnesių, kad galėtų surinkti me
džiagos kokiai naujai apysakai. Ten yra 
Palanga, Birutės kalneliai, garsus isto
rinis Vilnius. Ten yra gegutė, vyturėliai 
ir lietuviška padangė. Jis surinktų me
džiagą apie baisų barbarišką nacių ka
rą. Ten yra kalnai literatūrinės medžią-' 
gos. Tiktai reikia ją apdirbti. Drg. Mi- 
zara kaip tik tiktų tam darbui.

J. Balsys.» ‘. ■ ’ * •

tėvas kreipėsi į žinomą pianistą Ziloti, 
F. Listo mokinį, prašydamas paklausyti 
sūnaus skambinimo ir pasakyti, ar verta 
toliau jį mokyti muzikos. Ziloti išklausęs 
berniuko, skeptiškai pažiūrėjo į jo ga
bumus... Abejingas senio veidas sakė: 
“Jis nebus muziku, nemokykite jo muzi
kos ...”

Visai kitaip įvertino Šostakovičių žy
musis rusų kompozitorius Aleksandras 
Glazunovas, išsyk jame įspėjęs didelius 
ir išskirtinus gabumus. Jo tarpininkavi
mo dėka trylikos metų berniukas buvo 
priimtas į Leningrado konservatorijos 
kompozicijos ir fortepiono klasę. 1923 m. 
Šostakovičius baigė pianisto mokslą, o 
po dviejų metų profesoriui M. Šteinber- 
gui įteikė kompozitoriaus diplominio 
darbo partitūrą.

Šostakovičiui dabar apie 40 metų. Jis 
nuostabiai kuklus ir paprastas. Iš pir
mojo įspūdžio janl galima būtų primesti 
netgi neatvirumą, užsidarymą savyje. Iš 
tikrųjų gi — jis aistringos ir karštos pri
gimties, kuri pasireiškia ne tiktai jo kū
ryboje, bet ir gyvenime.

Seniausias rusų dailininkas. Igoris 
Grabarius, atlikus vieną garsųjį kvinte
tą, pasakė jo autoriui: “Aš esu laimin
gas, kad savo gyvenimo rytmetį galėjau 
paspausti ranką Čaikovskiui, o savo gy
venimo vakarą spaudžiu ranką Šostako
vičiui.” Senasis dailininkas tuom išreiš
kė visų bendrą jausmą.

Žymųjį Šostakovičiaus kūrinį — “Le
ningrado simfoniją” — tiksliai apibūdi
no žinomas tarybinis publicistas ir visuo
menės veikėjas E. Jaroslavskis, parašęs 
“Pravdoje,” kad “Šostakovičius sukūrė

W?i

Nashua. N. H.

Laiškutis Literatūros Draugijos 
Sekretoriui D. M. Šolomskui.

Gerbiamas Drauge!
ę Pranešu, kad įrašiau į Lietuvių Lite
ratūros Draugiją du naujus narius. O 
tai pasekmė jūsų išleistos geros knygos, 
— “Bernardo Gavelio Klaida.” Nors au
torius susilaukė tūlos kritikos, bet kny
ga yra labai gera ir įdomi skaityti. Pra
dėjęs ją skaityti, norėtum, rodosi, visą 
ant syk perskaityti. )

: i ft Šlekaitis, Scranton, Pa.

Tėvynei - ir Žagrę 
ir Dainą

Per amžius mylėsim mes savo tėvynę. 
Lai dega jai mūsų jausmai vis karšti! 
Neliausim jos žygdarbių kelio bemynę! 
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir karste!
Kiekvienas mūs darbas ir žodis kiekvie

nas
Lai skamba tėvynės garbiam vainike! 
Tėvynei ir rūtos ir karžygio plienas, 
Ar švies žvaigždėmis ji, ar bus ji nyki.
Mylėsim tėvynės mes žemę ir dangų, 
Jos ežerus, pievas, miškus ir upes. 
Mylėsim jos jūrą, jos laukdarbį žvangų. 
Giedosim jai himnus ir godas rūpias. ..
Mylėsim tėvynę, kaip motiną mylim. 
Stiprėsim jos oru, jos duona kvapia.
Lydėsim ją laimėn ne varsnom, bet 

myliom!
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir kape!
Mes viską tėvynei — ir žagrę ir dainą.
Jai varpos auksinės, jurginai margi... 
Te saulėn ji kyla, į garbę lai eina!
Tesaugo lemtis ją džiaugsme ir varge!...

Petras Vaičiūnas.

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangu* nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne> 
virikinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti ii 
priežastie* veiks
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Peter's Gomozo — 
laikų-iibandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios C a m t. o s 
vaistinių Juknų, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir (vel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas

yxA~,*»

i GOMOZO

rangia* žar- 
iktl ir pa- 
joms pra- 
užkietėju- 

ilnatas, pa
gelbsti ' pralalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
ta malonų jausmą 
Žilumos. Persergė
jimas: —-vartok 
taip kaip nurody
ta. BūKit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvį palengvinant 
nuo užkietėjimo, 
įsigykite Gomozo 
Šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų •,sus:pazini- 
mui” pasiūlymo Qomozo ir gausite —

PRIEDO Bandymui Bonkutes
' DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng. 
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų

■ skausmų, muskulinio nugarskausmo, austin- 
' gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir
nykstelėjimų.

I DR. PETER’S MAOOLO — alkalinąs —
■ pąlengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties

! nevirškinimas ir rėmuo.

Fiiu-tiT;—

,<a

Siųskit šj “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60£ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (lilaido* pridėtos).

Vardas -...... , - -

Adresas ,

Pašto Ofisai____

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
Dept.

2501 Washington Blvd.. Chicago 12. Ill. ! 
256 Stanley St, Winninea. Man.. Can. I
*— M. ——- — «— __  —— — —

Sveikina Laisvės Skai 
tytojus Našvėje

J. Simutis, dienraščio Lais
vės vajininkas Nashua, N. H., 
sveikina visus tame mieste gy
venančius Laisvės skaitytojus 
ir linki jiem visiems laimingų 
ir linksmų naujų metų!

Su šiuo sveikinimu J. Simu
tis prisiuntė dienraščiui pluoš
tą prenumeratų su $90 už 
dienraštį. ( ‘

Redakcija linki ir pačiam <F. 
Simučiui laimingų naujų me
tų!

šičia buvo surengta lietu
viškų kryžiokų prakalbos. 
Kalbėtojum buvo koks ten 
garsus karininkas po vardu 
Velickis.

Jis pripasakojo visokių ste
buklų. Na, ir paskui \šaukė 
kad duotų jam pinigų, o jis 
Lietuvą “išvaduosiąs.” Kad 
daugiau ir geriau pinigų su
rinkti, tai jis pats padėjo 5 
dolerius. Bet mažai kas iš. pu
blikos davė.

Buvo ir klausimų, bet kal
bėtojas atsakydamas iškraipė 
ant sayo kurpalio.

Reikia pasakyti, kad lietu
viškiems kryžiokams čia pra
kalbos visai nepavyko.

Nugirdęs.
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Tarybų Baltarusijos 
Teatro Viešnage

Vilniiijė
Baltarusijos TSR Liaudies poeto

kubo Kolaso vardo Valstybinio Dramos 
Teatro gastrolės Vilniuje, sukėlusios di
delį ir visai pelnytą vilniečių susidomė
jimą, baigiasi.

To teatro meniniai pasirodymai yra 
atžymėtini dviem atžvilgiais: kaip bro
liškos Tarybų Baltarusijos teatro meni- 
*ninkų pirmasis žygis\į Tarybų Lietuvą, 
kad užmegztų broliškus meninius saitus 
su lietuviai? menininkais ir Lietuvos 
TSR sostinės Vilniaus visuomene, ir, an
tra, — kaip proga pademonstruoti Vil
niuje labai gražius Tarybų Baltarusijos 
scenos meno pasiekimus. Abu momentai 
yra abiems pusėms labai vertingi ir, be 
abejojimo, dviejų broliškų, tarybinių tau
tų glaudžiam kultūriniam bendradarbia
vimui yra padėję stiprų ir pastovų, pa
grindą.

Iki Spalio revoliucijos Baltarusija ne
turėjo profesinio teatro, vaidinusio bal
tarusių kalba. Tik po Spalio revoliucijos 
iš carinės priespaudos išvaduotų tautų 

‘tautinei kultūrai atsivėrė puikios per
spektyvos. Stalininės tautinės politi
kos dėka suklestėjo baltarusių tautinė 
kultūra visomis savo reiškimosi formo
mis. Susikūrė ir baltarusių tautinis teat
ras.

BTSR liaudies poetų J. Kolaso vardo 
Valst. Dramos Teatrui 1946 metais suei
na tik 20 metų. Nežiūrint jaunumo, te
atras yra subrendęs, pasiekęs žymių me
ninių aukštumų. Tai dar vienas akivaiz
dus pavyzdys, kokias puikias sąlygas tei
kia tarybinė santvarka tautinei kultūrai 
plisti ir visokeriopai meninei kūrybai 
sparčiai ir vaisingai augti.

Baltarusių J. Kolaso vardo teatras, 
kurio meno vadovas yra BTSR Liaudies 
artistas P. Molčanovas, į Vilnių atsivežė 
gafusų ir įvairų repertuarą: V. Volskio 
“Nescerko,” N. Pogodino “Kremliaus ku
rantai,” K. Simonovo, “Taip ir bus” ir 
“Vaikinas iš mūsų miesto,” K. Goldoni 
“Linksmas įvykis,” M. Gorkio “Miesčio
nys” ir “Egoras Bulyčiovas,” Dychovyč- 
no “Vestuvinė kelionė” it.fKomedijų va
karas.”

Gastrolės prasidėjo originalia baltam-, 
šių V. Volskio 3 aktų liaudies muzikine 
komedija “Nescerko.” Tai įsidėmėtinas 
veikalas, kurio pagrindan autorius vadė
je baltarusių folkloro elementą. “Nescer
ko” daugelio baltarusių pasakų popu
liarus veikiantis asmuo. Veikale atvaiz
duojami to išmintingo ir vikraus berno 

s nuotykiai, kaip juos pasakoja baltarusių 
liaudis. Nors Nescerko ir pasakų hero
jus, tačiau autorius suteikė jo vaizdui re
alistinį atspalvį. Dėl to komedija išau
go iš grynai folklorinių rėmų ir įgijo re-

1

alistinius ir buitinius baltarusių liaudies 
gyvenimo bruožus. “Nescerko” įvertinta 
kaip originali linksma muzikinė kome* 
dija. 1941 metais, Visasąjunginiame kon
kurse geriausiom draminiam veikalui— 
V: Volskio “Nescerkui”1 buvo paskirta 
pirrpoji premiją/ . J 7 . ' <

“Nescerką” gražiai pastatė vyr. rėži* 
sierius BTSR nusipelnęs meno veikėjas 
N. Loiteris. Vilniaus žiūrovai, kurių bu
vo sausakimša keliuose “Nescerko” spek
takliuose, aukštai įvertino' to menininko 
kūrybą, kaip ir BTSR Liaudie? ąrtištp 
A. Iljinskio, sukūrusio atžymėtiną- Nes: 
cerko vaizdą, puikią vaidybą. ' .

5 »

Labai didelės idėjinės meninės reikš
mės Vilniaus publikai turėjo N. Pogodi- 
no “Kremliaus kurantai,” BTSR nusi
pelniusio artisto N. Mickevičiaus pasta
tymas. Tai labai atsakingas pastatymas, 
rodąs žymias teatro menininkų išgales. 
BTSR Liaudies artistas P. Molčanovas 
dideliu kūrybiniu pajėgumu atkūrė Le
nino vaizdą. BTSR Liaudies artistas A. 
Iljinskis vaidino Staliną. Visi kiti perso
nažai sukurti taip pat su dėmesio vertu 
meninės teisybės užjautimu. Pirmą kar
tą Tarybų Lietuvoje matyti Pogodino 
“Kremliaus kurantai’" paliko žiūrovams., 
labai gilų įspūdį. Tiek idėjinę, tiek kūry
binė spektaklio pusės paliks gilius pėd
sakus tiek vilniečiams žiūrovams, ? tiek 
tarybinio lietuvių teatro menininkams. •

J. Vinjaro ir B. Tamarino pastatyta 
M. Gorkio pjesė “Miesčionys,” kaip ir 
BTSR nusipelniusio meno veikėjo N. Loi- 
terio pastatytasis to paties autoriaus 
“Egoras Bulyčiovas,” parodė gerą teat
ro mokyklą. Iš viso, M. Gorkio veikaluo
se, ypač vykusiai pastatytuose, išryškėjo 
teatro veidas. Gorkio veikalų spektakliai 
Vilniuje parodė, ką yra davęs teatrp gru
pei Maskvos teatro institutas, — tame 
institute sudarytoji baltarusių studija,
— vadovaujama Maskvos Dailės Akade
minio teatro meisterių, juk ir išugdė šį 
baltarusių J. Kolaso vardo teatrą. Abie
jose pjesėse ypač gerą vaidybą parodė 
BTSR Liaudies artistai Molčanovas, Il
jinskis, Zviozdočiotovas.

Gero atsiliepimo verti ir kiti to^teat- 
ro spektakliai: K. Goldoni “Linksmas 
įvykis,” K. Simonovo “Taip ir bus,” Dy- 
chovyčno “Vestuvinė kelionė,” įvairių au
torių “Komedijų vakaras” (4 veikalai).

Gastroles Vilniuje baigusį ir išvyks
tantį brolių baltarusių teatrą palydint 
malonu patikinti, kad jis Tarybų Lietu
voje palieka daug nuoširdžių draugų, 
kurie su džiaugsmu palaikys ir stiprins 
užsimezgusius kultūrinius saitus. Vienas 
iš pirmųjų tos bičiulystės pasireiškimų
— tai komedijos “Nescerko” lietuvių sce
noje pasirodymas. Komedija yra verčia
ma į lietuvių kalbą ir ją suvaidins pir
miausia Kauno Jaunimo ir Muzikinės 
Komedijos Teatras. J. Banaitis,

Meno Reikalų Valdybos 
prie LTSR LKT Viršininkas.

' ’' ' ’ * Laiavg—Liberty, Lithuanian Daily > »
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UrUgiiąjąiis lietuviai Įsikūrė 
Nuosavose Patalpose

Montevideo.
lies sostinės lietuvių kolorii* 
ja atšventė savo didį Jai-nie- 
jimą: gruodžio 22 d.’ 1945 
m. iškilmingai įkūrė ūuosą- 
vas patalpas avenidoje Ag- 
raciada 2783, skirtas vi
suomeninės darbuotės tiks
lams ir įgytas per visų su- 
sipratušių tautiečių pastan
gas. Buvo .tikra džiaugsmo 
diena, Tikras broliškumo ir 
entuziazmo pobūvi?. Susi
rinko apie 500 mūsų brolių 
ir sesių, ir pakeltoj nuotai
koj, labai įspūdingai ir 
kultūringai pažymėjo šį or
ganizuoto triūso atsiekimą. 
Nuo dabar, pąžangieji 
Urugvajaus lietuviai turės 
savo jaukią pastogę, kurio
je vėiks vienintelė, seniau
sia, su juridinėmis teisėmis, 
progresyvi organizacija: 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ras.

y • u

į Būdinga pabrėžti,n Būdinga pabrėžti, kad 
įkurtuves įvyko dar nebai
gus namą išmokėti. Tačiau 
vyrauja toks tvirtas nusi
statymas ir toks karštas 
pritarimas iš visuomenės 
pusės, jog nuosavo namo 
įsigijimas yra užtikrintas 
dalykas. Namo kaina: 
17,500 pezų; spalių 18 d. 
buvo įmokėtą pirmoji duok
lė $4,000.00; dabar teks, 
sausio 18 d. įteikti antrąją 
duklę $4,700.00, o likusioji 
suma bus mažais mokes
čiais išmokėta per valstybi
nį ipotekos banką. Bet, jau 
sausio 18, sumokant antrą
ją duoklę, Urug. Liet. Cen
tras palieka tikruoju savi
ninku.

Nežiūrint to, čia niekas 
neabejoja, kad namas dar 
galėtų būti neįgytas. Todėl 
ir šios įkurtuvės turėjo šį 
pobūdį: lietuvių namas jau

įgytas. Kaip prie to buvo 
prieita? Labai paprastai. 
Nuosavybes sumanymas, 
kuris išėjo1 iš ’ dabartinės 
ULC, vadovybes, nepapras
tai greitai aplėkė visą Mon
te vidė jaus lietuvių koloni
ją ir tapo susilaukta 100% 
užgyrimas. Įvyko keli pasi
tarimai aktyviųjų organi
zacijos narių ir kitų prita
rėjų. Po įvairių nuomonių 
išklausymo, prieita patal
pas įsigyti ne kitokiais su
metimais, kaip tiktai visuo
meniniais, t. y., ne bizniš- 
kais iV ne asmenų vardu, o 
,ULC vardu ir sudaryti au
komis bei paskolomis tam 
tikslui reikiamą fondą. Pra
sidėjo vajus už 10,000 pe- 
zų. Ir laike 3 mėnesių bu
vo sudaryta virš 6,000 pe- 
zų,, kurių 45% yra aukos. 
Pati fondo kampanija pasi
žymi karštu • pritarimu ir 
absoliutišku pasitikėjimu 
mūsų organizacija. Pavz. 
buvo keliolika aukotojų, ku
rie prisidėjo šimtinėmis; 
skolintojai skolino be jokių 
sąlygų mokėti jiems nuo
šimčius bei be nustatyto ter
mino sugrąžinti. Finansų 
komisija tapo sudaryta iš 
trijų gerbiamų komersan
tų:. drg. P. Sadausko, Jono 
Kanopos ir Antano Velyvio.

Ši iniciatyva, taip pasek
mingai įsikūnijusi, dar kar
tą liko įrodymu, jog šioje 
laisvoje valstybėje tiktai tie 
lietuviai palaiko savo orga
nizaciją ir turi visuotinį 
pritarimą, kurie nedvejoja- 
mai dirba patriotinį darbą 
ir savo dvasinius jausmus 
palaiko karštai susiję v su

Pats namas įkurtas, šiems 
kilniesiems tikslams:1 plėsti 
vienybės, organizavimo vei
klą, išlaikyti lietuvišką mo-

kyklą/Vvstyjti tautinį meną, 
ruošti kMvuriškus parengi
mus. Šio namo pastogėje 
veiks ir ^arybų Lietuvą 
remtį komitetas, ir bus lei
džiamas laikraštis “Dar
bas.” Xpdel. ir^tbks pritari
mas; todėl ir toks pasiseki
mas.

Įkurtuvių parengime da
lyvavo daug svečių. Buvo 
sudarytas prezidiumas. Sa
kytos kalbos.^ Iš svečių kal
bėjo inž. Jose Luis Massera, 
nuo Accion Antinazi! rašy
toja Laura Cortinas, nuo 
Accion Femenina por la 
Victoria (moterų antifa
šistinė organizacija); apie 
10 atstovų nuo kaimyninių 
organizacijų asmeniškai pa
sveikino įkurtuvių aktą. Iš 
lietuvių pusės kalbėjo: jau
nuoliai A. Bakšys ir A. Ma
tulevičiūtė, J. Janulionis, 
J. Krikščiūnas, P. Monce- 
vičius, šių žodžių rašėjas,

h
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A. Ragauskas ir S. Rasikas.
Tarp kitų žymių svečių, 

šiame parengime dalyvavo 
ir TASS korespondentas 
Urugvajuje, pil. Gregorijus 
Stepanianas, kuris labai 
maloniai su visais pasikal- / 
bėjo ir, apleisdamas mūsų / 
parengimą, pareiškė, jog jiif 
įgavo labai gražų įspūdį^

A. Vaivuskas.

Western Union darbininkai 
didžiojo New Yorko srityje 
skelbia streiką sausio 8-tą. Pa
lies 8,000 darbininkų. •

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

NedėUomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

LIWUVB4
Oį^GLRlAUSlA DUČN 
<W\SGIiOLES BAKING 

tr—"—— ------------ »
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mps perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia; kad mūsų duonoj 
lįėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami, sutaupysite 
M pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui;

Pristatome ivisas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
■ ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame ir i kitus miestus.

Sav. VzLUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Baltimore, Md

durys
bom-

lietu-

Naujos Bėdos Kryžiokams
Gruodžio 28 d. “The Balti

more Sun“v editorialiniame 
puslapyje tilpo karikatūra — 
šaldytuvas (“Icebox“). Ant 
šaldytuvo apatinių durų užra
šas: “Big Three Ice Company, 
Moscow,” o viršutinės 
atdaros. Viduj atominė 
ba patalpinta.

Tokį piešinį pamatę
viski kryžiokai jaučiasi naujoj 
bėdoj. Juk kryžiokai rėkė ir 
džiaugėsi, kad Amerikos at
rasta atominė bomba bus pa
naudota prieš Sovietų Sąjun
gą, kur ji išdegins “visus ka- 
capus ir jų miestus.“ Na, o 
čia išėjo visai kitaip. Ameri
kos vyriausybė nuvežė bom
bą | Maskvą ir į “aisbaksį“ 
įdčjo. •.«

Kryžiokams naujas dantų 
griežimas.

Gruodžio 30 d. “The Balti
more Sun“ laikraštyje tilpo 
straipsnis po antgalviu: “Land 

: Reform Aids Peases; Ger- 
mans in Russian Zone Live in 
Historic Manor Hodses.”

. Straipsnį parašė AP kores
pondentas, kuris dabar lanko
si Vokietijoj Sovietų užimtoje 

gU zonoje. Korespondentas sako, 
į kad Vokietijos žmonės, kurie 

gyvena Sovietų zonoje, dabar 
apsigyvena buvusių junkerių 
istoriniuose namuose. O jų 

suvaikai žaidžia dideliuose pale

čių kambariuose, kur pirmiau 
tik junkeriai su savo pačiomis 
ir meilužėmis galėjo šokti ir 
linksmintis.

Korespondentas sako, kad 
įvyko socialis ir ekonominis 
perversmas Vokietijoj Sovie
tų zonoje. Ten atimta iš 7,000 
junkerių 4,000,000 ar daugiau 
akrų žemės ir atiduota 300,- 
000 bežemiams ar mažaže
miams.

Toliau koresp. sako, kad 
dabartinė laikinoji valdžia ati
ma žemes nuo tų, kurie turi 
daugiau'kaip 100 hektarų, ir 
atiduoda tiems, kurie neturi 
ar mažai turi.

čia korespondentas nurodi
nėja vieną pavyzdį: Jis sako, 
kaęl jam teko matyti Saxony 
provincijoj, kur vienas žemės 
savininkas,- po vardu Kari 
Reinhardt, turėjo 677 akrus 
žemės. Jis turėjo pasisamdęs 
147 darbininkus ir 45 laikinus 
darbininkus. Dabar jo ta žemė 
yra padalinta dėl 50-tics be
žemių.

žinoma, jeigu tokiems po
nams, kaip aukščiau suminėti, 
turtai ir visa jų praeities gero
vė žuvo, tai yra ir už ką dan
timis griežti, nes jie ponavojo, 
o kiti vergavo jiems. Bet, ko
kiems velniams toki suskiai, 
kaip Amerikos lietuviai kry
žiokai padeda ponams dvari
ninkams, i n d u s t r i alistams, 
bankieriams ir visai didžiajai 
buržuazijai dantimis griežti, 
aš jų negaliu suprasti.

Vitkus.

Newark, N. J
Žuvo A. Matulis

Šiomis dienomis Karo De- 
partmentas pranešė Mrs. Al
gernon Matulienei, Jersey Ci-' 
ty, N. J., kad jos vyras S/Sgt.v 
Algernon Matulis skaitomas 
žuvusiu karo veiksmuose. Pir
miau buvo pranešta, kad jis 
dingo, kuomet* lėkė bomberiu 
B-29 virš Japonijos, gegužės 
26, 1945. Bet tuomet dar bu
vo manyta, kad jis kur nusi
leidęs ir išlikęs gyvas. Dabar 
jau Karo Departmentas pripa
žįsta, kad jis žuvo. ’

Jis buvo bomberio šautuvo 
valdytojas. Jis daugelį kartų 
su bomberiu lėkė iš Chinijos 
ir Indijos bazių, virš Rangoon, 
Bangkok, Singapore, Formosa 
ir Japonijos, bombarduojant 
japonų pozicijas.

Balandžio mėnesį, 1945 me
tais, jis buvo perkeltas į naih 
jai sudarytą B-29 bomberiu 
bazę, Marianų salose. Jis bu
vo gavęs “Air Medai“ ir “Dis
tinguished Flying Cross.“

A. Matulis buvo plačiai ži
nomas tarp Newarko ir Har- 
risono lietuvių.

Apart žmonos, jis paliko 
vienų metų amžiaus sūnų Ro
bert Paul Matulį, kurio jis ne
matė, ir savo 
Agnes. Adams.

motiįią,; Mrs

Reporteris. ,

Telef. HUmboldt 2-7964

1 J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: q g Sekmadieniais nėra valandų.

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Namų Savininkai!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- 
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varna, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais. ''

Senus Namus Apdarome šingeliais
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
355 Union Ave. cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir prisišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ
□ rfg

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ŠEŠTADIENI

Telefonas EV. 4-8Q98

CHARLES J. ROMAN
v (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj krcip* 
Rites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šenheninū. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Įmylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

I geWttflWWWWfi^^

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiČmą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember File! Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 / K J
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Prezidentas Šaukė Žmo
nes Priverst Kongresą 
Išleist Būtinus Įstatus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Prezidentas šaukė žmo

nes daryti spaudimą kong
reso nariams, kad išleistų 
tokius įstatymus. Jis primi
nė piliečiams, jog dabar 
“dažnai tik menka kongre
sinio komiteto dauguma — 
maža žmonių saujelė —gali 
sulaikyti visą kongresą nuo 
balsavimo tokiais svarbiais 
politiniais reikalais;” ir pa
reiškė, jog tie įstatymai rei
kalingi, kad galima būtų iš
vengt perdidelio kainų iš
pūtimo ir naujo masinio 
nedarbo.

Antra vertus, Tr u manas 
pagyrė kongresą už Jungti
nių. Tautų Organizacijos 
užgyrimą ir už prezidento 
politikos parėmimą kitais 
tarptautiniais klausimais.

Reno. — Lėktuvo nelai
mėje užsimušė N. Y. Sun 
leidėjas Wm. Dewart.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

“Komunistų Manifesto” 
riai!...

auto-

klau-“Dirvos” Karpiu kas 
šia:

“Ar Lietuva bus pakviesta 
(taikos konferencijon), ar jau 
jos likimas pragertas, nes 
Molotovas nesigailėjo savo 
dviem aukštiems svečiams ge
riausių gėrimų...”

Karpiukas įtaria, būk pp. 
Byrnes ir Bevin už čerką vod- 
kos bus atsisakę kviesti Tary
bų Lietuvą į busimąją taikos 
konferenciją Europoje.

Mūsų žiniomis, Maskvos 
konferencijoje buvo taip: Mo
lotovas reikalavo, kad Tarybų 
Lietuva turėtų taikos konfe
rencijoje savo atstovus, bet 
Aniedu vyrai atsisakė kol kas 
Pabaltijo kraštams pripažinti 
tą teisę, kokią turi Tarybų 
Ukraina ir Tarybų Bajtarusija.

Bet jei šis Molotovo reika- 
laviir»*5 būtų buvęs patenkin
tas, tai Karpiukas būtų visiš
kai pablūdęs.

pamaldos vidurnakčiais; tuo 
laiku ateidavo pdsižiopsot ir 
gerokai “išsitraukusių” žmo-

T-:.',--,'— . i'...........

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Frederick F. Umhey ir David Dubinsky, ILGWU 
viršininkai, smagiai pasikalba Miami, Fla. Jie ten buvę 
nuvykę pild. tarybos posėdžiui.

So. Boston, Mass.
Kliubo Naujos Vietos 

Atidarymas
Pagalios Lietuvių Piliečių 

Kliubas įsitaisė naujoj vietoj 
kambarį, tai yra, 318 W. 
Broadway, ant antro aukšto. 
Kaip žinoma, .tam pačiam ną- 
me ant trečio aukšto randasi 
LPTK buveinė.

Kliubas atidarymui naujos 
vietos turėjo surengęs Naujų 
Metų laukimo bankietą. -Pu
blikos buvo, daugiau, negu pa
prastai rengiamose vakarie? 
nėse. Buvo skaniai pagamintų 
valgių ir gėrimų. Susirinkusie
ji papuotavę klausėsi progra
mos, pirmininkaujant Matule
vičiui. Programa susidėjo vien 
tik iš kalbų bankieto dalyvių. 
Dauguma išreiškė gerus linkė
jimus kliubui sėkmingai bujo
ti naujoj vietoj.

Naujosios vietos vidaus iš
taisymui daugiausia darbo įdė
jo A. Dambrauskas. Nors nau
joji vieta senam name, bet vi
dus švariai ištaisytas. Kliubas 
kol kas specialių tikslų netu
ri, kaip tik užlaikyti vietą su
eigai pažangiųjų lietuviui 
Randasi knygų ir laikraščių 
pasiskaitymui.

Parengimas Laisvės Naudai
SouthbostonieČiai jau per 

daugelį metų reng^J parengi
mus dienraščio Laisvės naudai 
prieš Laisvės dalininkų, suva
žiavimą. Taip bus ir šiemet. 
ALDLD 2 kuopa tam tikslui

LP

LAISVĖS
R JHL4K7KC1R

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
• Didžiosiose

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

BILIETAS $2.50 ASMENUOTI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.

PO BANKIETO ŠOKIAI
A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

MATEUSAS SIMONAVICIUS j
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA I

Vietos ir i m p o r - 
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėmimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. j
Bloką* nuo Hewe® St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreeų 4-9508

Metams susitik- 
buvo pasekmin- 
atžvilgiais. Tai
Kliubo salėje, 

Bridge-

nių, O iš išsigėrusio žmo
gaus lengviausia pinigai išvi
liok.

Saliūnai Bridgeporte biznį 
irgi darė nepaprastai puikų. 
Nežiūrint, kaip sal'iūnas atro
do iš lauko, bet laike švenčių 
dolerinės ant baro margavo. 
Tūli žmonės namus surado iš
aušus, o ant rytojaus vaistinin
kai labai daug pardavė “Bro
mo Seltzer.”

Petras B.

Lawrence, Mass

SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

rengia bankietą, 20 d. sausio, 
6 vai. vakare, L. P. Kliubo 
naujai ištaisytoj patalpoj, 318 
W. Broadway. Visiems žino-* 
ma, kaip didelę svarbą lošia 
dienraštis Laisvė. Todėl visi 
skaitytojai ir simpatikai tu
rėtų dalyvauti jos naudai ruo- 
šiamam parengime.

’v' ’' * " .

Bus Raportas Is Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo

Sausio 13 d„ Municipalėj 
Auditorijoj, E. Broadway, So. 
Boston, Mass., 2 vai. po pietų, 
įvyks svarbus viešas mitingas. 
Jame bus išduotas raportas iš 
Antrojo Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo, 
kuris atsibuvo lapkričio 23-24 
dienomis, 1945 m., Pittsburgh, 
Pa. Prie to, dainuos Harmo
nijos Kvartetas. Nepamirškite' 
visi dalyvauti. D. J. .

miegoti, užra- 
o jis' su žmo- 
prie savo vge- 

kuri randasi 
jų gyvenimo.

Franko Susitaręs su Ispani 
jos Monarchistais

Lausanne. — Pranešama, 
kad fašistinis Ispanijos dik
tatorius Franko susitarė su 
pabėgėliu kunigaikščiu Jua- 
nu. Franko pasižadėjo paso
dint Juaną ant Ispanijos so
sto, o Juanas užtikrino 
Frankui saugumą.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Throop Avenue. Borough 'of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WILLIAMS,
442 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1703 has beep issued to the .undersigned 
to sell w|nc & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 488-90 Lafayette Ave.. Borough of B’k’lyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ■

DOROTHY B. LIEBERMAN 
"Lafayette Liquors"

488-90 Lafayette Ave., Brooklyn,

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5081 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LąW. 
at 616 Halsey St., borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bff the 
premises.

JAMES J. SEXTON, JR.
616 Hąlsey St., Brooklyn, N. Y-

..■.y.zs:

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

j 9—12 ryte
1 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

; Egzaminuojant Akis, 
; Rašome Receptas

■ Daromo ir Pritaikome Akinius

Bridgeporte, kaip ir kituo
se. miestuose., didžiuma žmo
nių buvo “apsvaigę” Naujus 
Metus sutikdami. Tai buvo 
panašus antras triukšmas kai 
karas pasibaigt. Kadangi 
žmonės dar pinigų turi, deg
tinės galima gauti, kiek nori, 
neracijonuota, tad šie Nauji 
Metai ir pasidarė “šlapi” iš 
viršaus ir iš vidaus. Lauke ly
noja, žmonės sušlapo, o alinė- 
se-restauranuose piliečiai gavo 
progą “pasimaudyti” degtinė
je, ir aluje.

Lietuvių Jaunų Vyrų Drau
gystė buvo suruošus vakarie
nę Naujiems 
ti. Vakarienė 
giausia visais 
įvyko savoje
407 Lafayette Str, 
porte.

Liūdnos Šventės — Prie 
Penkių Grabų

Kuomet milijonai gerai nu
siteikusių šios šalies piliečių 
“s v a i g o,” besilinksmindami 
Naujų Metų iš vakarė j — tai 
vienas bridgeportietis, Sam 
Carcare su savo žmona, buvo 
liūdėsyj vienoje laidotuvių 
ištaigoje, prie savo penkių 
vaikų grabelių.

Dalykas dėjosi taip:
Sam Carcare paprastai pa

likdavo Itasdien penkis savo 
vaikus namie 
kindavo stubą, 
na važiuodavo 
žolino stotelės, 
nepertoli nuo
Bet šį sykį (gruodžio 29 d.) 
jiems nuvažiavus prie stotelės, 
tuojaus buvo pranešta telefo
nu, kad jų name gaisras. Ir 
kada jie sugrįžo namo — jau 
gaisrininkai buvo išgabenę iš 
stubelės keturis vaikus visiš
kai užtroškusius nuo dūmų, o 
vienas buvo išneštas pusgyvis 
(jauniausias), bet atvažiavus 
ligonvežimini ir tas mirė.

Sam Carcare gyvena: 375 
Funston Ave., Bridgeporte, 
truputį nuošaliau iš miesto ir 
turi vienos šeimos . stubelę. 
Vaikų amžius buvo sekamas: 
Samuel 1 metų, Salvatore 3 
metų, Ralph 4 metų, Matthew 
6 metų ir Rosęmarie 9 metų.

Gaisras kilo iš skiepo, ku
riame yra pečius apšildymui 
yisos stubelės. 
artimai 
šiluma 
perarti 
degę.

Kaimynai gaisrą pastebėjo 
laiku,, bet ilgai truko prišauk
ti gaisrininkus? Visai artimai 
yra ugniagesių stotis, bet/lai
koma tuščia. Gaisrininkų vir
šininkas aiškina, jog trūksta 
šiuo tarpu ugniagesių.

(Pastaba: Bridgeporto paš
to viršininkai skundžiasi, kad 
trūksta tarnautojų pašte; po
licijos ‘ viršininkai skundžiasi, 
kad trūksta policininkų; švie
timo tarybą skundžiasi, kad 
trūksta mokytojų, — bet lai 
pabando kvalifikuoti asmenys 
gauti tarnybą bile kurioje iš 
suminėtų profesijų — atsaky- 
'mas bus: “personalas užpildy
tas”.)

Pinigingos Šventės
Nepaprastai puikų “biznį” 

darė laike pereitų švenčių 
bažnyčios, saliūnai, na, ir kai 
kurios krautuvės —- ypatingai 
vaikų žaislus pardavinėjan
čios. Kai kuriose bažnyčiose 
laike, švenčių, buvo laikoma

Sakoma, kad 
prie dūdų, kuriomis 
perleidžiama, buvo 

lentos, kurios ir užsi-

wiffW'Wwy
JUSTIN M.

BIT 41 SKIS
MATTHEW A.

BUYAŲSKAS• . ■

Laidotuvių Direktoriai

Drs. Stenger & Stenger
PptWtrMa

. 394-398 Broadway

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafajįętte Street
. NEWARK, N. J.

Tel. ST. 2-8842 ■... j;

Kryžiokai Labai Nepatenkinti
čia lietuviški kryžiokai la

bai nepatenkinti trijų didžių
jų šalių susitarimu konferen
cijoj. Jiems labai nepatinka, 
kam užsienio reikalų ministe
rial suvažiavo tartis Maskvoj. 
Girdi, jeigu būtų buvus tokia 
konferencija kur kitur, tai bū
tų kitaip buvę: ministerial bū
tų susipykę. Na, ir 'Amerika 
ir. Anglija būtų pradėjusios 
kariauti pireš Sovietų Sąjun
gą. O tarybininkai būtų suor
ganizavę savo vaiską ir būtų 
važiavę Lietuvon mušti bolše
vikus ir sugrąžinti smetoninę 
tvarką Lietuvoje.

Aš duosiu jums, tarybinin
kai, patarimą, kad jūs pa- 
sveiktumėte iš tos nelemtos li
gos. Eidami gulti, išsigerkite 
po bonkutę ricinos. Tai tas iš
vaikys visas jūsų nenaudingas 
kančias ir mintis, ir gerai pa
silsėsite. Nereikės jums orga
nizuoti grigaitinių ir keleivi
nių armijų. O Lietuvos žmo-: 
nes galės patys susitvarkyti 
savo reikalus.
LLD 37 Kuopos Susirinkimas

Gruodžio 30 d. atsibuvo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
37 kuopos susirinkimas. Da
lyvavo nemažai draugių ir 
draugų. Taipgi gauta 9 nau
ji nariai. Su naujais metais 
kuopa paaugo 9 nariais. Taip
gi draugai pasimokėjo duokles 
už 1946 metus. Gerą darbą 
atlieka draugai, pasimokėda- 
mi duokles. Kurie draugai dar 
neužsimokėjote duoklių, tai 
malonėkite užsimokėti greitai, 
kad mūsų, kuopa būtų ant 
žemlapio su gerais rekordais.

Išrinkta nauja kuopos val
dyba 1946 metams: pirminin
ku S. Penkauskas, finansų se- 
kret. K. Gradeckas, prot. sek- 
ret. I. Sukackis, ižd. P. Ta
mašauskas.

Patartina draugams su nau
jais metais veikti daug ge
riau, kad kuopa išaugtų daug 
skaitlingesnė nariais.

Beržo Lapelis.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Kliubas ruošia gražų vaka
rą — bus suvaidinta 3-jų veiks, ope
retė KADA KAIMAS NEMIEGA. 
Vaidintojai - dainininkai Aido Cho
ras ir jo mėgėjai ši Brooklyn, N. Y. 
Bus sausio 12 d. Lithuanian Liberty 
Hali, 269 Second Street. Durys at- 
dąros 6:30 v. v. Vaidinimas 7 v. v. 
Įžanga 85c. šokiams 40c. šokiams 
gros gera orkestrą. Širdingai 
čiamc vietinius ir iš apylinkės 
vauti, — Rengėjai.

kvie- 
daly-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas f

6 d. sausio, pas E. Geležauskienę. 
1210 _Blą,įr Ąve., 2 vai. dieną, Visi 
draugai dalyvaukite ir pasimokėkitc 
duokles už 1946 m., kad galėtų likti 
garbės. kuopa (duoklių mokėjime), 
taip kaip 1945 metais. — P. Šlekai
tis. * (4-5)

t
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

•
NEMOKAMAI APDRAUDQS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

OPEREITORKOS PRIE 
SIUVAMŲ MAŠINŲ

SENIAI ĮSTEIGTA ĮSTAIGA 
52 Savaitės j Metus 

GERA ALGA 
VAKACIJOS IR ŠVENTĖS 

SU ALGA

NITEKRAFT CORP.
451 SOUTH JEFFERSON STREET 

ORANGE, N. J,

SEIMININKĖ-VIRĖJA
JiŲuna, sugabi. Pilnam aptarnavimui. Nuo
savas butas, su Šildymo ir vėdinimo Įrengi
mais. Guolis ant vietos. Seimą iŠ 2 suaugu

sių. Reikia turėti visus liudijimus.
Šaukite LAckawanna 4-3275, Fenton.

_________________________ (X)

MOTERYS
OPERA VJM UI STEM MAŠINĄ ŠVIESIOJE. 

ŠVARIOJE DIRBTUVĖJE.
GERA ALGA.

APRŪPINAMA TRANSRORTACIJA 
DĖL PASITARIMŲ.

TELEFONAS ELIZABETH 3-0603
(6)

F1NIŠERKOS .
IR RANKŲ SIUVĖJOS

PRIE GERESNIŲ SUKNELIŲ
LA RUE DRESSES 

550 — 7TH AVE.
-------- —— F. ... ■ ,.,1.1. . y .................. .

MERGINOS, 
EGZAMINUOTOJOS

LENGVAS DARBAS. NUOLAT.
GERA ALGA. PAK£UMAI

KARO FABRICS
142 W. 24th St., N. Y. C.

JI

• m
1 $ ■-f

£

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vės metinis susirinkimas nukeltas j 
January 8. LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 7 d: Įvyks Liet. Tautiš
ko

MERGINOS , 
Lęngvga fabriko darbas dolerių iūdirbimo 

fabrike.
MOUNTFORD MFG. CO.

WASH1 tWosuV&T*"*- * J-481

įvyks i 
<ienę, I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, Kitokių grtįpįų įr pavienių. 
' Is senų padarau

naujus paveiks
lus ir įrajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant. ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ųtmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 
- Kampas Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenniore 5-6191 '

Namo kambariuose, 8 Vine St.
Geo. Shimaitis. (3-4)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. nariai, — šiuomi 

pranešame, kad kuopos susirinkimai 
perkelti į kitą dieną ir naują vietą- 
Įvyks sausio 11 d., 7 vai. vak. Pas 
dd. Yocius, 536 E. 123rd St., netoli 
St. Clair. Tad dalyvaukite anksti, 
nes apart susirinkimo Jjus ir vaišes. 
Tad prie progos,- linkiu visiems na
riams laimingų ir linksmų naujų 
metų, tą patį vėlinu ir mūsų spau
dai — Vilniai ir Laisvei. — P. Ne- 
mura.- (3-4)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. 

sirinkimas įvyks sausio 6 d. Liet, 
salėje, 315 Clinton St., 2 vai. dieną. 
Visos drauges kviečiamos dalyvauti, 
nes . turėsime daug svarbių reikalų 
atlikti. Nepamirškime ir naujų na
rių atsivesti prirašyti į Moterų Sky
rių. — O. Girnienė. (3M)

su-

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. iv LDS 12$ kp. įr 

Liet. Pagalbos Kom. susirinkimas 
įvyks sausio 5 d., 7:30 v. v. Liet. Sa
lėje, 34 High St. Kviečiame visus da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi nepamirškite 
ir duokles pasimokėti, atsiveskite ir 
naujų, narių. — V. Vilkauskas. (3-4)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 6 d., 12 vai. dieną, 62 Lafay
ette St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turime aptarti svarbių 
dalykų. Taipgi bus rinkimas kuopos 
valdybos 1946 metams ir rinkimas 
delegatų į Apskričio konferenciją, 
kuri įvyks sausio 13 d. Bropklyne.
— J. Bimba. (3-4)

MOTERYS
PRIE LENGVŲ ELEKTRINIU 

STALU SUSTATYMO 
IR PRIE MAŽŲ MAŠINŲ

PRADŽIAI 55c I VALANDA 
PERIOPINIAI PRIEDAI UŽ 

PASIŽYMĖJIMUS 
PATEKINANČIOS DARBO 

SĄLYGOS
/ 40 VALANDŲ SAVAITE 

AMERICAN RADIO 
HARDWARE CO.

152 W. MACQUE8TON PARKWAY 
MOUNT VERNON, N. V.

(N. Y. Central Station) 1 
---------------------- --------------------------- JU1 .

MERGINOS < 
IR JAUNOS MOTERYS

REIKALINGOS ,||
GERAI APMOKAMAM DARBUI 

NUO KA V ALKU 
FULPER POTTERY CO.

New York Avenue 
TRENTON, N.J, w

.ŲiM.U ■■■■ U..............  ,1,1111 IĮ IĮI0I

VALYTOJOS. Olisįnįų Namų. Nuolat- 8)6 
Kreipkite tarp 4 ir 6 P Ji. 

INGE, 6» Pine St., New York City

-----------------------------------IS
MERGINOS

Patyrusios prie koja minamų presų, lengvas 
sustatymo darbas; arti prie Uan sporinei jos. 

ULANET CO.. 88 EAST KINNBY STREET. 
NEWARK, N. J. MARKET 2-4878.

_____________________ :-------B 
MERGINOS IR MOTERYS 

REIKALINGOS 
UŽSIDIRBIMUI $32 I SAVAITE 

KAIPO PRADINĖS
1 blokas nuo Northern Boulevard

• stoties. 8th Avenue subvč.
COMMUNITY LAUNDRY 

3S-S0 55th St. Woodside, queen,, L. t į,



2=

S10S

MANHATTAN LIQUOR STORE

DR. MILTON MUNZER

GLENMORE 2-8087

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO VEIKALAS!

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

JOSEF 
BULOF 
RUTH 

WESTON

2-4 P,M
6-8 P. M,

N. Y. Unijistai Girdėjo 
Auto Streiko Raportą

Davis Reikalavo Tirti 
Jaunuolio Nušovimą

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

7th Avenue tarp 41 ir 42nd Sts 
WI 7-9686.

Pikietas prie Tabako 
Finuos Raštinės

Ir užbaigus žiemos šventes, 
apsimoka turėt namie

Ketvirtadienį Parvyko 
Antras Didžiausias 

Skaičius Karią

New Yorko Demokratai 
Reikalauja Pinigą 

Namą Statybai

George Addes, United Auto 
Workers, CIO, finansų sekre
torius, kalbėjo vietinio UAW 
Lokalo 259-to masiniame susi
rinkime, sausio 8-čios vakfirą, 
Manhattan Center, New Yor-

cialės apdraudos gavinį iki 
$25 per savaitę jo gavėjui ir 
iki $3 jo užlaikomiems asme
nims.

OFISO VALANDOS
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

kad užpaka- 
biznio bendro 

į darbininkus yra 
įvesti Amerikoje 

raginb d^rbinin-

liūdininkų. Jis sako, kad nuo
sprendis, išteisinantis berniuką 
nušovusį policistą, buvo išneš
tas nepakvietus Mrs. Jsadore 
Seavers, tą incidentą mačiu
sios, taipgi nebuvęs nei John 
Peller, vaiką nušovusis policis-

Miesto CIO Rems Western 
Union Streikierius

Aido 
kuopos 

pamažu sveiksta, stip-

New Yorke užvesta byla 
nustatyti ar legališka laikyti 
degtinės bonkomis parduotu
ves prie gyvenamųjų gatvių.

ALDLD 2-ro Apskričio Delegatus Pasitiks 
Su Šiltais Užkandžiais

Gardene Sukėlė $150,000 Pradžiai 
Russian Relief Kampanijos

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVcrgreen 4-0088

Streikuojantieji tabako dar
bininkai ir jų šeimos atvyko 
iš Philadelphijos ir Trentono 
šapų pikietuoti American To-* 
bacco Co. raštinę, 111 Fifth 
Ave., sausio 4-tą, New Yofke.

Pikiete pagelbėti išėjo ir 
New Yorko CIO visokių ama
tų linijų atstovai.

Tabako darbininkai randasi 
streike jau nuo Spalių 15-tos. 
Jie reikalauja žmoniškų, dar
bo sąlygų, 65 centų n^inimum 
mokesties per valandą, pakel
ti mokestis po 25c per valan
dą ir prašalinti diskriminaci-

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9612

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

nutarimų. į .

visi delegatai nuo 
2-ro Apskričio kuopų, 
konferencijoje, sausio

Katrina Petlitzkienė, mez
gėjų čampionė, nugalėjusi 
sunkų šalti, kuris ją buvo už
klupęs pirm švenčių. R.

Didžiojo New Yorko CIO 
pažadėjo pilniausią paramą 
American Communications As
sociation, susisiekimų srities 
darbininkų organizacijai, jos 
būsimame Western Union tele
grafų firmos streike.

Streiko rėmime pirmu kar
tu turės progą kooperuoti

Mitingas buvo šauktas išgirs
ti General Motors streiko pa
dėtį ir pasitarti, kuom new- 
yorkiečiai galėtų padėti strei- 
kieriams, septinta savaitė 
esantiems kovos lauke.

Addes nurodė, kad 21 vy
riausi firmos viršininkai 1943 
metais gavo algomis ir bonu- 
sais $4,926,018, kurie pada
linti lygiomis duoda kiekvie
nam po $234,472 metinės al
gos. Firmos prezidentas Wil
son gavęs tą metą $459,041 
arba 94 nuošimčių pakėlimą 
virš gautosios 194 Į metais.

“O vienok Wilsonas sako, 
kad jeigu darbininkams būtų 
afsteigta tokia pat alga, kokią 
jie gaudavo pirmiau, dėl to 
kiltų infliacija,” dadėjo Ad
des. “Wilsonas gauna $177 
per valandą. Viena savaite jis 
gauna tiek, kiek gautų 153 
General Motors darbininkai 
sudėjus kartu.

Addes įspėjo 
lyje didžiojo 
fronto prieš 
pastangos ; 
fašizmą. Jis 
kus bendru frontu remti strei

miesto CIO prieš tūlą laiką 
įsteigtas Streiko Komitetas, 
kuriam iki šiol nebuvo progos 
išvystyti savo veiklos visapu
siškai, nes mieste kaip ir ne
buvo streiko. Western Union 
streikas palies apie 7,000 dar
bininkų /mieste ir artimose 
apylinkėse, 238-se firmos raš
tinėse.

ROBERT LIPTON 
701 Grand St 
Tel. ST. 2-8173 .

Juozas Kasmočius
Choro ir LLD 1-mos
narys
rėja iŠ po sunkios ligos. Ta 
čiau dar ims tūlą laiką visiš 
kai atgauti spėkas.

Taip pat pamažu, bet gėrė 
ja sveikata veikėjų Jurgio Na 
livaikos ir Petro Grabausko.

Grand Street, kampas Roebling St.
BROOKLYN, NEW YORK

License No. L. 886

Sausio 1-mą įėjus galion. 
naujai cukraus štampai 39, 
šeimininkės suskubo į krautu
ves, bet reta gavo visus 5 sva
rus. Kitos gavo po svarą ir 
kredito požymį dar keturiems 
pirkti kada nors vėliau. Kitos 
visai nebegavo cukraus.

Kadangi Russian Relief rū
pinasi pagalba visoms kare 
nukentėjusioms tarybinėms ša
lims, taipgi visu laiku gelbė
jo ir tebegelbsti pasiųsti Lie
tuvon amerikiečių lietuvių per 
Lietuvai Pagalbos , Teikimo 
Komitetą surinktąsias dova
nas, tad ir LPTK šiame mitin
ge įteigė dešimtį tūkstančių 
dolerių ($10,000).

LPTK nacionalis pirminin
kas Antanas Bimba, kuris šiuo 
tarpu lankosi Lietuvoje, nese
niai telegrafavo Laisvei, kad 
Lietuvoje gauta pagalbos per 
Russian Relief daugiau, negu 
Lietuvai Pagalbos » Teikimo 
Komitetas pasiuntė. Tas dar 
kartą patvirtino mūsų, demo
kratinių Amerikos lietuvių, gi
lų įsitikinimą, kad Tarybų Są
jungoje pagal geriausią išga
lę gelbstimi žmonės ten, kur 
labiausia ta pagalba reikalin
ga, nežiūrint, kurios tautos ar 
tikybos, kurio miesto ar kaimo 
tie žmonės bebūtų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas prašo visus Lietu
vos draugus šiame vajuje, 
kaip ir praeityje, rinkti pagal
bą Lietuvai drabužiais ir pini
gais supirkimui galimų pirkti 
reikmenų.

Carter, Russian Relief prezi
dentas, pranešė Laisvei, ,įog 
tame,mitinge sukelta virš 150 
tūkstančių.

Tai buvo pirmasis šūvis šių 
metų kampanijoj. American 
Society for Russian Relief sie
kia šiemet sukelti $25,000,000. 
Tos sumos du milionai norima 
sukelti New Yorko mieste.

Visi pacijantai yra prašomi įsitemyti 
naują antrašą:

MILTON MUNZER, M.D
11O1 BUSHWICK AVĖ.

near Woodbine St.
BROOKLYN 21, N. Y.

HOURS: 1-2 P. M. 6-8 P. M.
SUNDAY BY APPT. ONLY

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis išreikalavo 
naujo persvarstymo priežas
čių, dėl ko nušautas Wilbert 
Cohen, 14 metų amžiaus neg
ras jaunuolis. Persvarstymas 
įvyks sausio 11-tą.

Reikalaudamas naujo teis
mo, Davis kaltino, kad pirma
sis nagrinėjimas nebuvo tik
ras ,nes pravestas be tinkamo 
prisirengimo ir be atitinkamų

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N, Y.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

LINKSMAS IR BLIZGĄS MUZIKALIS ROMANSAS!
B. G. De SYLVA perstoto ♦ BETTY HUTTON

“The STORK CLUB”
su Barry Fitzgerald ♦ Don De Fore * ir šaunus Asmenų Vaidinimas

♦ Woody Herman ir Jo Orkestrą ir Extra patrauklus priedas: 
Buddy Lester.

PARAMOUNT Broadway ir 50th St., N. Y. C.

visi draugai, kurie esate apsi
ėmę delegatais nuo savo kuo
pos į apskričio konferenciją, 
būtinai joje dalyvaukite.

Turime be galo daug reika
lų aptarti. Juk ir visas mūsų, 
apskričio veikimas sekančiais 
metais priklausys nuo konfe
rencijos

Taigi,
ALDLD 
būkite 
13 diena! 4- C

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ro 
Apskričio Pirmin

The Theatre Guild Perstatė 

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų 
Europinj vaidinimą “Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir 

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Iva Withers
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Cl 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir flešt. 2:30

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie puikų masinį mitingą, 
įvykusį gruodžio 18-tos vaka
rą, Gardene, Tarybų ^Sąjun
gos kare nukentėjusių para
mai. Po to mitingo Edward C.

A CHARLES
SįBsJf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas \
306 UNION AVENUE 

Tarpo Teh Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DABARTINĖ. REIKŠMINGA ir ISPC 
DINGĄ PRIETIKIŲ DRAMA . . . 

SUJAUDINANTI! 
DICK POWELL

“CORNERED” 
su WALTER SLEZAK. 
MORRIS CARNOVSKY 

ir.kitajs Šauniais vaidintojais 
DABAR RODOMA

“•K O PALACE

ALDLD 2-ro Apskričio me
tinė konferencija įvyks nedė
lioję, 13 d. sausio (Jan.), Lais
vės name, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 10-tą 
vai. ryto.

Kadangi šiais laikais oras 
dikčiai šaltas, tai Brooklyno 
moterų kuopa nutarė pasitikti 
konferencijos delegatus su šil
tais užkandžiais. Reiškia, de
legatai gaus ir pietus.

Šitaip dalykams stovint, ne
gali būti nei abejonės, kad ku
ris delegatas negalėtų daly
vauti konferencijoje. Todėl,

Leave Her to 
Heaven 

TECHNI-SPALVOMIS 
žvaigždžiitoja GENE TIFRNEY

CORNEL WILDE • JEANNE CRAIN 
Šaunus Vaidinimas Scenoj 

Tony ir Sally DE MARCO
Paul Remos ir jo žaislų Vyrukai 

CARL RAVAZZA
Extra! PAUL WINCHELL 
DURYS ATDAROS 10:30 A.M. 

7th Avenue irlitJyV I 50th St., New York.

administracijos 
vetera- 
Taipgi 

nuo se- 
80 mi-

Matyk 29 taute* pa»iraiant Bretton Wood* lutertjj Matyk filmą d'džiaurio karinio 
Japoną hrlminallato Yamaaliito*, kaltu pripažinto..; Ji* bu* pakart**! Girdėk Rudolfą 
H „m į pri*ipaž|*tent, kad Ji* tik nudavė e*ą* pahtiiėll*, Nuremburgo teisme! Matyk 
Generolą Pa t toną, spalvingiausią Amerikos generolą, tauto* pagerbtą! Popiežius paskiria 
dar 32 kardinolus, tarp Ją New Yorko arkivyskupą Spellmanąt Girdėk Arthur Hale 
"N»w It Can Be Told'* Ir Extra: "Nepaprasti Užsiėmimai." Matyk 38 kita* labai Įdo

mia* žinią filmas! Matyk iisivystanėią Istoriją, puikiausiu* Jodžius mieste.

T? M I I i Q Q V NEWSREEL THEATRE
JCj ill I) /I O O I BROADWAY IR 46 ST.

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

LZT RESTAURANT

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas 

OKLAHOMA! 
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE 
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th 

Popiet Ketrirt. ir Seitsd. 
ATVĖSINTAS ORAS

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Jeweler
Brooklyn, Njl

ATDARA VAKARAI

TIKRA ŽMONIŲ MOKYKLA!
JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 

visiems ŽMONĖMS. . . visą LAIKĄ
“Kaip Pagerinti Jūsų Rašomąją ir Gyvąją Anglų Kalbą” 

SJ kursą duos Elaine Swenson
Taipgi kursai: ISTORIJOS .. EKONOMIJOS .. POLITIKOS .. 

MOKSLO .. MENO .. MUZIKOS . . KALBU 
LITERATŪROS .. FILOSOFIJOS

RUDENINIS REGISTRACIJA PRASIDEDA Sausio 2 <L 
TERMINAS REGISTRACIJA DABAR!

pilnam sužinojimui rašykite ar telefonuokite
THE JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
575 Avenue of the Americas New York 11 WA 9-1600

Viena Iš didžiausią bet kada apsakytą istoriją:—

Once There Was a Girl
Paruošta “Girl from Lenin 
grad” direktoriaus, Victoro 

Eisemonto.
žmonių drąsos ir meilės dra 
ma. Aukojama nenugalimos 

tautos vaikams.
Toj pačioj programoj — Specialiai patrauklus dalykas!

“Kalėdinės Šliurės”
GOGOLIO PARAŠYTA. CHAIKOVSKY’O MUZIKA 

Orkestras ir Choras Maskvos Didžiojo Teatro 
Nuolat nuo 9:00 A. M.

Žavinti filmą, pilna neužmirštamų dai
ną .. . nesulaikomo juoko . . . 
širdį šildančio* simpatijo* . . .

Bing Crosby X- Ingrid Bergman 
Leo McCarey’s

“Hie Bells of St. Mary’s”
M Henry Traver* • William Gargan

Ir Mu*ic Hall’s Pulku* Kalėdinis vaidini
mą* Scenoje “The Nativity”—pagarsėjusi 
Kalėdinė Programa ir “Heigh Ho!“, sma
gi šventadieniška fantazija, diriguojama 

Leonidoff*o, su Simfonijos Orkestru, 
vad. Charles Prąvin.

Paul E. Fitzpatrick 
valstijos demokratų kotniteto 
pirmininkas, pradėjo kampa
niją už valstijos įstatymą, ku- 
riuomi einant iš valstijos‘iždo 
būtų paskirta $300,000,000 
naujų namų statybai.

Tie trys šimtai milionų rei
kalaujama skirti naikinimui 
laužynų, pavaduoti juos pigio
mis rendomis namais, prieina
mais tų lAužynų gyventojams.

Fitzpatrick taipgi reikalavo 
republikonų 
skirti bent 50 milionų 
nu laikiniems butams, 
reikalavo suvartoti jau 
niau esamus paskirtus 
lionų dolerių statybiniams pro
jektams.

“Lai rcpublikonai seimelio 
nariai ir gub. Dewey drįsta 
atmesti tuos reikalavimus,” 
pareiškė Fitzpatrick, numa
nydamas, kad didžiuma vals
tijos žmonių juos parems ir 
kad republikonų administraci
jos atmetimas tų reikalavimų 
būtų smūgiu jai pačiai.

Jis taipgi sakė, kad jo ad
ministracija pasiūlys tęsti pie
no subsidijas; įvesti sveikatos 
įstatymą, kaip to reikalauja 
Murray - Wagneę - Dingell bi- 
lius; geriau paskirti valstijos 
gaunamus taksus, su didesnė
mis paskyromis švietimui; 
teikti veteranams daugiau, 
lengvesnėmis sąlygomis stipen
dijų mokslui; pakelti algas 

.civiliniams vyriausybinių įstai
gų tarnautojams; pakelti so-

Persodlnam Deimantas jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime jvairių rūšių laikrodėlių 
Bulovą, Benrus, Gruen, Long! nes, 

Jules, Jurgensen. JB

Juozas Zeidat
, Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Radio City Music Hall 
TEATRINIS TAUTOS VIETA 

ROCKEFELLER CENTER

Sausio 3-čią į New Yorko 
portą atplaukė 11 karinių 
transporto laivų su 30,837 ka
riškiais iš daugelio portų Eu
ropoje ir iš Japonijos.

Šis buvo antras didžiausias 
viena diena parvežtų skaičius. 
Būtų buvęs už vis didžiausias- 
rekordinis, bet vienas laivas su 
5,630 karių pavėlavęs kelyje 
audringose jūrose. Pirmesnis 
didžiausias grįžusių skaičius 
buvo liepos 20,1945 m. Tą die
ną buvo parvežti 31,455 ka
riškiai, septyniais laivais.

TAN

231 Bedford Avenue

TEL. EVERGREEN 8^9770

Brooklyn 11, N. Y. 
I

-’i*.




