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Charles Krumbein.
Kriminalistams Prieglauda.
Vieni Jauninas!, Kiti 

Sendinasi.
Rašo R. MIZARA

Po ilgų ir įkyrių partijinių 
derybų, pagaliau, Franci jos
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• I
vyriausybė tapo sudaryta.

Tai bus pastovi, ne laikina, 
vyriausybė. Kaip ji ilgai pasi
laikys, priklausys nuo to, kaip 
plėtosis bendra padėtis Pran
ei j oje ir visame pasaulyje. * i

Vienas aišku: ši Franci jos'• 
vyriausybė nėra realistinė, k a- i 
dangi jon įeina daugiausiai so- Į

Valdžia Sunaikins
*

Tuzinus Miliony
Bušelių Bulvių

cialistų, kurių partija parla
mente tėra tik trečia savo di
dumu.

Klerikalų-republ ikonų par
tija, matyt, darė viską, kad tik 
neleidus komunistams “įsiga
lėti.”

Į* Klerikalai manė, būk jiems 
pavyks kaip nors komunistus 
suprovokuoti, pastumiant juos 
į “kraštutinybę.”

Bet komunistai parodė ne
paprasto apdairumo ir atsar
gumo, nesjleido suprovokuo
jami. Jie stebi, mat. padėtį 
abiem akim, gerai žinodami, 
jog visi klerikalų manevrai 
jiems patiems kada nors ne
gardžiai atsirūgs!

★ ★ ★
Šiomis dienomis staigia mir

timi mirusi Charles Krumbei- 
n’a pirma karta pažinau prieš 
virš 20 metu Chicagoje. Po to 
neretai jį teko šian ir ten su
sitikti.

Charles Krumbein buvo sa
vamokslis darbininkąs-kovoto- 
jas del šviesesnio rytojaus 
darbo žmonėms.

Ne syki jam teko ’būti dėl 
to žiauriai pbrsekiotam ir įka
lintam.

Visa tai jis šaltai ir kantriai 
priėmė, niekam nesiskūsdamąs 
savo likimu. Jis suprato, kad 
revoliucinio kovotojo kelias,— 
ypačiai Amerikoje. — yra erš
kėčiais klotas' kelias.

Velionis turėjo pavyzdingą 
charakterį: viską visuomet 
ėmė šaltai, niekad perdaug 
nesikarščiavo; visuomet rodė 
šilto draugiškumo tiems, ku
rie mažiau žino.

Jis gerai pažino Markso-Le- 
nino mokslą ir mokėjo taikyti 
ji amerikinėms sąlygoms. La
vinimasis, savišvieta buvo jo 
gvvenimo dalis.

Ir taip, iš eilinio socialisto, 
vėliau komunisto. Krumbein 
pasiekė pačias komunistinio 
judėjimo viršūnes. Jis buvo 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partijos iždininku ir vienu jos 
vadų. \

Tai gali padaryti tik retų 
gabumu, didelio pasiaukojimo 
ir tvirto pasiryžimo asmuo!

Italijos teismai ieško karo 
kriminalistu, — jiems ypač 
svarbu sučiupti Mųssolinio sū
nų. Vittorio.

Bet žinių agentūra ONA 
skelbia, kad Vittorio paspru
ko į Argentiną, apsiželdė 
barzda ir sau ramiai gyvena 
Mend-ozos mieste!

Francijos teismas nori su
čiupti Camille Chautemps. bu
vusį Petaino valdžios atstovą 
Amerikoje. Chautemps yra d i-
džiai nusižengęs francūzu tau
tai: jis juk buvo vienas Fran
cijos pardavikų Hitleriui.

Bet kalbamasis Chautemps 
sau ramiai gyvena Washingto- 

~ne ir tu jam nieko nepadary
si !

Tarybų vyriausybė reika
lauja Amerikos vyriausybę 
grąžinti tūlą Aleksejevą, ku
ris. tarnaudamas tarybinėje 
įstaigoje Meksikoje, apsivogė 
ir paspruko į Jungtines Vals
tijas.

Tačiau Amerika^ nusižengė
lio neišduoda ir tiek!
• Lai skaitytojas pats^ pada
ro savo Išvadas! ■

Bulgarijoje šiuo metu praL 
vedamas gyventoju surašinė
jimas. Spauda skelbia, jog ne
mažai senmergių savo amžių 
pasijaunina, o nemažai senes-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Bulvių “Perviršiai” Naikinami,
Kad Liekamas Brangiau Parduot

Washington. —Jungtinių 
i Valstijų žemdirbystes sek
retorius Clinton P. Ander
son įsakė sunaikint 20 mi- 
lionų bušelių bulvių, o kitus 
25 milionus bušelių galima 
būsią pavartot “ne pirki
mui - pardavimui.” Clinto- 
nas sakė kongres. komite
tams, kad labai daug bul
vių užderėjo. Todėl, kad jų 
kaina peržemai nenupultų,

Cliinijos Komunistai 
Numato Amerikinės
Reakcijos Sumušimą

Nanking, Čionaitinis 
chinų komunistų centras 
teleido pareiškimą, smerk
damas “reakcinį, imperiali
stinį Amerikos kapitaliz- 
ma”. Pareiškimas lemia, I €

i kad demokratinės jėgos An-
1 glijoj, Francijoj, Chinijoj ir 
į kolonijose bei pusiau-kolo- 
nijose sumuš amerikinių

l imperialistų pasimojimus. 
Chinų komunistai tvirtina, 

! kad jie išvien su demokrati
nėmis jėgomis nugalės A- 
merikos reakcininkus jr to
kius jų “šunelius”, kaip 
Chinijos diktatorius Chiang

i Kai-shekas.

PASITRAUKĖ GRAIKI
JOS PREMJERAS

Athenai, saus. 24*. — At
sistatydino m o n a rchistas 
Graikijos premjeras Tsal- 
daris. Organizuojama nau- 

‘jas ministrų kabinetas, ku
riame ,Tsaldaris būsiąs 
premjero pavaduotojas.

Kainą Administracija
I Ardo Rendy Kontrolę

Washington. —Kainų val
dyba leido pakelti butų 

i rendas, kur savininkai “ne- 
l galį ant savo išeiti.” O pre
zidentas tik ką sakėsi re
mias rendų kontrolę.

I - - - *

Popiežius skelbė kovą 
krikščionybei gelbėti.

Amerika Patarus Italijos Premjerui de Gasperiui Laikinai Pasitraukti, Kad 
Galėtų Sudaryt Naują, Dešinę Katalikų Valdžią, he Socialistų ir Komunistų 
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Amerikos Socialistų Vadai Taip Siūlę Iššluot KairiuosiusRoma. — Italijos premje
ras Alcide de Gasperi, krik
ščionis demokratas, todėl 
atsistatydino, kad jam taip 
patarė Amerikos< bankinin
kai ir Washingtono politi

nio amžiaus vyrų ir moterų— 
pasisendina.

Bet vyriausybė daro spau
dimą, kad kiekvienas gyvento
jas paduotų tikras žinias apie 
savo ąmžių, turtą ir kitką. No
rima turėti visapusis šalies pa
veikslas, pagal kurį jaunutė 
liaudies respublika nustatys, 
gaires žmonių gerbūviui kelti. 

tai reikią sunaikint bulvių 
“perviršius.”

Jeigu iki pavasario nebus 
surasta pelningos rinkos, 
tai valdžia sunaikins dar 
daugiau bulvių, nors ir ge
riausios rūšies, kaip įspėjo 
žemdirbystės sekretorius 
Anderson. Kartu jis prane
šė, kad farmeriams valdžia 
90 nuošimčių atlygins už 
sunaikinamas jų bulves..

Anglija Planuoja 
Gabentis Pabėgėlius
Kaip Darbininkus

London. — Anglų valdžia 
rimtai svarsto sumanymą į- 
sigabent desėtkus tūkstan
čių lenkų ir kitų pabėgėlių 
(“išvietintų”) iš Vokietijos 
ir naudot juos kaip darbi
ninkus Ąnglijoj. — Anglai 
jau nuo pirmiau šimtais ga
benasi “išvietintas” lietuves 
ir lenkes tarnauti Anglijos 
ligoninėse ir namuose. — 
Anglų valdininkai pabrėžia 
darbininkų stoką Anglijoje 
ir su pavydu praneša, kad 
Amerikos pramonėj dirbą 
“60 milionų” žmonių; tai 
esą pavojingos varžytinės 
Anglijai.

Teroras prieš Argenti
nos Profesorius

Mexico City. — Keli Ar
gentinos profesoriai prašo
si į .Meksiką, prieglaudai 
nuo teroro ir fašistinių per
sekiojimų Argentinoje. Jie 
rašo, kad Perono valdžia 
šimtus profesorių pavarė, 
kitus įkalino, o fašistiniai jo 
padaužos net bombas mėtė 
į demokratinių profesorių 
namus.

Tokio, saus. 24. — Talki
ninkų teismas užbaigė savo 
parodymus ir argumentus 
prieš buvusįjį Japonijos 
premjerą ir 25 kitus kari
nius kriminalistus. Laukia
ma bausmių paskyrimo.

kai, — rašo N. Y. Daily 
Workerio korespondentas 
B. M. Trevisani iš Romos.

Kuomet de Gasperi' lan
kėsi Jungtinėse Valstijose, 
dešinieji amerikinių sociali
stų vadai Norman Thomas 
ir L. Antonini taipgi pata
rę, kads jis sugrįžęs pasi
trauktų iš valdžios, supran
tama, laikinai. TJie Ameri
kos socialistų vadai sakę 
de Gasperiui, jog dabar ge- 
rza proga pakreipt Italijos

Laisvės Bendrovės I lalininkų 
,>**■ *

Suvažiavimas Šį Sekmadienį
Dideliu Bankietas ir Šokiai po 
Laisves Dienraščio Dalininkių
Suvažiavimo Grand Paradise

SUVAŽIAVIMAS A^DAROlo VALANDĄ
Metinis Laisvės Dienraščio Bendrovės dalininkų (šė- 

rininkų) suvažiavimas įvyksta šį sekmadieni, Grand Pa
radise salėje, kampas Grand St. ir Havemeyer St., Brook
lyne, N. Y. Suvažiavimas prasidės 10 valandą dieną. Da-. 
liniukai prašomi nepavėluoti.

Laisvės administracija, redakcija ir spaustuvės dar
bininkai nuoširdžiai sveikina Bendrovės dalininkus ir ti
kisi, kad dagininkai padarys naudingų nutarimų savo 
dienraščio gerovei ir jo skaitytojų naudai.

Po suvažiavimo bus puikus visuomeniškas bankietas, 
tarp kitko, su skania ir gausinga kalakutu (turkių) va
kariene. Kaina bankietui ir šokiams $3.00. Įžanga vien tik 
šokiams 60 centų, šokiams gros garsusis Pavidis Radio 
Orkestras.

Bilietus į bankietą prašome tuojau įsigyti Laisvės 
raštinėje arba nuo pardavinėtojų. Nes iš anksto reikia 
žinoti, kiek valgių publikai gaminti.

Mikolaičikas Šaukia Savo 
Partiją Bėgt iš Valdžios

Varšava. — Vadinamų 
“valstiečių” partijos vadas 
Stan. Mikolaičikas siūlo sa
vo bičiuliams tuo jaus pasi
traukt iš sudėtinės lenkų 
valdžios. Tai bus protestas, 
girdi, prieš “neteisingus” 
seimo rinkimus. Mikolaiči- 
kinių partijos vykdomasis 
komitetas svarsto savo vado 
pasiūlymą.

PŪDOMA DAUGYBĖ 
KARINIU AMERIKOS 
ĮRENGIMU

Washington. — Amerikos 
generol. Everett S. Hughes 
surado, jog tiktai ties Ogde- 
nu, Utah valstijoj, rudy ja 
ir pūva atvirame ore 20 
tūkstančių karinių automo
bilių, trokų ir tankų. Jisai 
sako, jog ir kitose vietose 
leidžiama be jokios apsau
gos nykti daugybei karinių 
armijos įrengimų.

Vokietis Metė Bombą į 
Karinę Anglų Raštinę

t

Emden, Vokietija. —Dar 
nežinomas vokiety s palei
do bombą į karinę anglų 
raštinę, bet nieko nesužeidė.

valdžią į dešinę, nes nuo 
kairiosios Italų Socialistų 
Partijos atskilo dešinieji so
cialistai - trockistai (apie 
ketvirtadalis), vadovauja
mi G. Saragato. Tuo būdu 
pasilpninta italų Socialistų 
Partija, kuri stoja už bend
radarbiavimą su komunis
tais.

Amerikos valstybės de- 
partmentas, republikono se
natoriaus A. Vandenbergo 
įtakoje, 4aip pat nori nau

Mikolaičiko neva valstie
čiai rinkimuose tegavo tik 
apie viena dešimtadalį visų 
balsu. O demokratinė Vals
tiečių Sąjunga, kur kas dau
giau balsų gaudama, laimė
jo 106 vietas seime.. Pralai
mėjus Mikolaičiko partijai, 
jis kreipėsi į aukščiausią 
Lenkijos teismą, reikalau
damas panaikint tuos rinki
mus.

TEISIA MAY IR 3 
KITUS KARINIUS 
ŠMUGELNINKUS

Washington. — Federalis 
teismas įkaitino buvusįjį 
kongresmaną Andrew J. 
May ir jo sėbrus neva fab
rikantus, brolius Henry ir 
Murray Garssonus.

Garssonai $53,634 papirko 
kongresmaną May, o jis už 
tai išgavo jiems riebius ka
rinių darbų užsakymus iš 
valdžios. Įkaitintas ir jų 
tarpininkas J. Freedman.

Washington. — Darbo de- 
partmento valdininkai pra
našauja, kad būsią daug 
darbų per ištisus 1947 me
tus; o dabar, girdi, tik kai 
kur esą “sezoninių” bedar
biu.

jos, dešinės Italijoj valdžios 
— sudarytos tiktai iš krik
ščionių demokratų, be so
cialistų ir komunistų. Tokią 
valdžia remtu ir karaliaus 
sugrąžinimo geidautojai.

Premjeras de Gasperi iš
siderėjo iš Amerikos 100 
milionų dolerių paskolos. 
Washin gtone buvo žadėta 
ItMijai ir daugiau ameriki
nės paramos, jeigu bus įves
tas “pastovumas” Italijoj, 
reiškia, dešiniųjų valdžia.

Pravda Nurodo, Kaip 
Anglai Ardo Sutartį 
Su Sovietu Sąjunga

Primena Anglų Ministro Bevino 
Žodžius, Atmetančius Sutartį

/Maskva. — Sovietų ko-! 
munistų laikraštis Pravda i 
pakartojo, kad Anglijos už-1 
sienio reikalų ministras ! 
Ernest Bevinas atšaukė 
draugiškumo santarvę ir, 
karinės tarpusavio pagal-' 
bos sutartį tarp Anglijos ir| 
Sovietų Sąjungos. Ta san
tarvė, einant karnų ‘ buvo 
padaryta dvidešimčiai me
tu, c

Siūlo Mirčia Baust
Vengrijos Respubli
kos Priešus

Budapest, Vengrija.—Fa
šistiniai Vengrijos respub
likos priešai pirm kelių die
nų išsprogdino Durog ang- 
liakasyklą ir taip užmušė 30 
mainierių. įvairiais sabota
žo žygiais vadinamieji 
“smulk. savininkai” \r ki
ti fašistai taip sutramdė 
maisto pristatymą, . kad 
Vengrijos sostinė Budapeš
tas liko be duonos sausio 23 
d. Būdami maisto skirsty
mo, įstaigoj, jie tyčia trukdė 
valgių paskirstymą. Kai
rieji seimo nariai reikalauja 
tokiems mirties bausmės.

“2 Georgia Gubemato- 
j riam” Sulaikė Pinigus

Atlanta, Georgia. — Val
stijos iždininkas sulaikė 
pinigus neva gubernatoriui 
Hermanui Talmadge’iui ir 
išrinktam leitenantui - gu- 
bernator. Thompsonui. Ban
kas, laikąs valstijos pinigus, 
taipgi sulaikė juos, iki teis
mas nuspręs, katras turi 
būti gubernatorum.

Naujas Sovietų Ambasado
rius pas Anglų Karalių

London.— Anglų karalius 
Jurgis palociuj priėmė nau
ją Sovietų ambasadorių Ge
orgą N. Zarubiną.

Sugrįžęs iš Jungtim Val
stijų, todėl, de Gasperi tuo
jau ir rezignayo iš premje
ro vietos. Jis tikėjosi, kad 
jam pačiam bus pavesta su- 
organizuot naujas ministrų 
kabinetas, kur viešpatautų 
krikščionys demokratai.

Ūmus de Gasperio pasi
traukimas iššaukė krizį val
džioje, ir prezidentas de Ni
cola pakvietė de Gasperį su
daryt naują ministrų kabi
netą.

LAISVĖ-LIBERTY
427 Lorimor Street, 
Brooklyn 6, N. V.

The Only Lithuanian Dally 
in the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-3R7R

Pirmą sykį Pravda sa-usio 
15 d. rašė, kad Bevinas pa
skelbė santarvės panaikini
mą tarp Anglijos ir Sovietų. 
Sąjungos — tatai rodo jo 
kalba, pasakyta angį, seime 
pernai, gruodžio 22 d..

Bevinas dėl to pasiuntė 
premjerui Stalinui protestą. 
Jisai sakė, kad Pravda iš
kraipius jo kalbos žodžius 
seime.’

Dabar Pravda stipriai at
remia Bevino protestą ir 
raidė raidėn pakartoja
tuos jo žodžius, būtent:

“Anglija su nieku nesusi- 
riša, kaip tik su pareigomis 
pagal (Jungtinių Tautų) 
čarterį”...

Čia Pravda primena, jog 
: ir apie 100 darbiečių atsto
vų seime’ kaltino Bevino- 

: Attlee valdžią, kad “Angli-, 
ja perdaug glaudžiai susiri
šo su Jungtinėmis Valstijo
mis ir kad Anglijos ryšiai 
su Sovietų Rusija nėra taip 
artimi, kaip reikėtų.”

VIENUR LAIMI CHIANGAS.
KITUR CHINŲ KOMUNISTAI

Peiping. — Chiang Kai- 
sheko tautininkų komanda 
praneša, kad jie atėmę iš 
chinų komunistų, Chitamu 
miestą, 60 myk nuo Chang- 
chuno. Mandžurijos sosti
nės. Komunistai tuo tarpu 
sumušė Chiango tautinin
kus Shantunge ir užėmė 
Kuancheng miestą, 110 my
liu • nuo Tsinano..

Valdžia prieš Algą 
Nuo Varty iki Vartų

, Washington. — Valdžios 
advokatai reikalauja, kad 
teismas atmestų atlyginimą, 
darbininkams už visa su
gaištąjį praeityje laiką 
“nuo vartų iki vartų.”v <

Brooklyn, saus. 24. —Du 
apsimaskavę plėšikai atėjb 
į Brooklyno Daily Eagle 
raštinę, išplėšė $20,000 ir 
pabėgo. Daroma medžioklė 
prieš juos.

Popiežiaus dienraštis 11 
“Quotidian o svei
kina tą de Gaspe- 
r i o manevrą ir sako, ta
tai sutinka su Jungtinių 
Vnlstiiu planais.

Kairiosios ir vidurinės de
mokratinės partijos turi at- 

i stovu daugumą Italijos sei
me, ir prezidentas de Nico
la, kaip pranešama, nori, 
kad tos partijos užimtų ati
tinkama sau vietą naujojoj 
valdžioj.

ORAS. — Būsią šiltolia.
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CIO United Auto Workers Upijos viršininkai studi
juoja galimybes teismo keliu gauti darbininkams “por- 
tal-to-portal” mokesti iš Ford Motor Co. Iš kairės (sto
vi) : lokalo 600-nio prezidentas Thomas Thompson, lo- 
kalo 400-nio prez. Kenneth Bannon ir lokalo 900-nio . 
prez. Frank Davis. Sėdi UAW vice-prez. 'Richard T. 
Leonard.
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Prez. Trumanas ir Hooveris
Dar mūsų šalies liaudis gerai pamena baisius vargo 

ir skurdo H. Hooverio prezidentavimo — hooverizmo 
laikus, “hoovervilles,” alkanų eisenas į valstijų ir šalies 
sostines, badaujančių grumtynes su policija už bedar
biams pagalbą. Visa tai yra mūsų šalies žmonių atmin
ty j-

Bet prezidentas Trumanas su republikonais — Van- 
denbergu, J. F. Dulles ir kitais velionio Roosevelto ar
šiais priešais — susidraugavo dar pirma to, kai republi- 
konai užkariavo didžiumą vietų senate ir kongrese.

Visiems yra žinoma, kad Vandenbergo ir Dulles po
litiką nusako ne kas kitas, kaip H. Hooveris. Bet Hoove
ris ir vėl svečiavosi Baltajame Name pas prez. Truma- 
ną. Ir tai buvo po to, kai Hooveris pasakė nacizmą tei
sinančią Vokietijos reikale kalbą.

Iš Baltojo Namo Hooveris išėjo su nauja misija — 
vykti į Europą studijuoti maisto klausimus. Komercinė 
spauda į padanges kelia Hooverį, kad jis tikras “ange
las”, kad jis suras būdus ir Europoj “alkanus pamaitin
ti” ir Amerikoj sumažinti “taksus mokančiųjų naštą.”

Neseniai Hooveris baigė vieną tokią kelionę, kada 
jis tik reakciją ir karo sluogsnius padrąsino. To paties 
galima laukti ir iš šios jo naujos misijos.x

Nauja Francijos Vyriausybė
Franci joj susidarė nauja koalicinė vyriausybė. Kaip 

žinoma, Francijos parlamentas ir nacionalė taryba prezi
dentu išrinko socialistą Vincent Auriol. Jis pakvietė so
cialistą Paul Ramadier į premjero vietą, pavesdamas jam 
sudaryti ministrų kabinetą.

Socialistų Partija yra tik trečioj vietoj parlamento 
narių skaičiumi. Pirmą užima Kpmunistų Partija, bet 
taip vadinami republikiečiai — De Gaulle šalininkai ir 
“radikalai”, — Herriot šalininkai, 'nesutiko komunistus 
remti, tat prisiėjo su jais taikytis, išrenkant į tas svar
biausias vietas socialistus.

Paprastai buržuazinėj demokratijoj priimta, kad ta 
partija, kuri turi daugiausiai narių parlamente, turi 
teisę sudaryti ministrų kabinetą. Bet Francijoj buržuazi
nė “demokratija” išvien su reakcijos atstovais išmetė tą 
tradiciją už tvoros. Prezidento ir ministrų pirmininke 
vietas užima socialistai. Iš 21-nos ministrų vietų, komu
nistai užima tik keturias vietas — apsigynimo, darbo, 
visuomenės sveikatos, šalies atsistatymo ir Maurice Tho
rez užima premjero pavaduotojo vietą. Kitas vietas pa 
sidalino socialistai, republikiečiai ir radikalai.

Parlamentas išrinktas penkiems metams, o preziden 
tas septyniems. Koalicinė ministerija galės sėkmingai dėl 
liaudies atlikti darbą -tik veikiant liaudžiai iš lauko pu
sės. Nėra nei abejonės, kad respublikiečiai — didžiumoje 
klerikalai ir “radikalai” — kliudys progresyvėms refor
moms, bandys vesti Franciją senu, liaudies išnaudojimo 
keliu, kuomet sąlygos reikalauja naujo kelio, kuris teik
tų laimingą gyvenimą visuomenės didžiumai, o ne fabri
kantams, žemės savininkams ir kitiems turtingiems.

Komunistai Šaukia Liaudį Budėti
Trečiadienį, sausio 22 dieną, Madison Square Garden 

! ' svetainėje, Nfew Yorke, įvyko masinis mitingas paminėji
mui 23-ių metų nuo Lenino mirties. Jis būvo suruoštas 
Komunistų Partijos. Kalbėjo partijos pirmininkas, ilgų 
metų Amerikos liaudies veikėjas William Z. Foster ir ki
ti žymūs vadai.

W. Z. Fosteris sakė, kad liaudis, ypatingai darbinin
kai organizuoti į darbo unijas, turi stoti kovon, kad ap
ginti amerikines laisvės tradicijas, kad neleisti reakci
jai. įsigalėti. Jis sakė, kad po Pirmo pasaulinio karo (1914- 
1918 m.) Amerikoj turčiai urmu užpuolė darbo unijas, 
liaudies laisves ir buvo skaudžiai paneigę konstitucines 
teises. Jas liaudis atgavo tik prezidento Roosevelto lai
kais.

Dabar reakcija to paties siekia, ką liudija raudonbau- 
’bwĮ atakos anfr komunistų ir ’darbo unijų. Fosteris sakė, 
kad republikonai kongreso nariai savo kokuse turėjo.net 
212 anti-darbininkiškų, anti-amerikoniškų bilių, kurie 
vienas po kitam bus bandoma pravesti kongrese. Foste
ris sakė, kad Amerikos liaudis turi visus būdus panau
doti atrėmimui reakcijos atakų, nuo lankymosi į kongre
są su protestais iki vienos dienos lokalini^ protesto strei
kų.

John Williamson nurodė, kad komunistai unijose ne
siekia jokių apmokamų vietų, kad komunistai, kaipo poli
tinė partija, tik siekia darbininkus supažindinti politi
niai.

\

Albert Kahn, autorius knygos “The Great Conspira
cy Against Russia”, sake, kad komercinė spauda rėkia, 
būk Tarybų Sąjunga siekia kitui>nūversti valdžia, tikru
moj per 28-nis metus kapitalistinės vyriausybės visokiais 
būdais daro suokalbius ir intrygas nuvertimui tarybinės 
tvarkos Sovietų šalyj.
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Del Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlių

Rašo Jonas Kaškaitis.
Labai apsidžiaugiau, kai 

prieš keletą savaičių per
skaičiau Laisvėj vieną nedi
delį pranešimėlį. Regis, lap
kričio ar gruodžio mėnesy 
(1946 m.) draugas Juozas 
Byronas paskelbė organi
zuojąs lietuvių kalbos pa
mokas. Už savaitės, kitos ir 
vėl su pasitenkinimu skai
čiau, kad pamokos jau eina!

Truputį paskiau teko ir 
asmeniškai pasikalbėt su e- 
nerginguoju mūsų kalbos 
pamokų iniciatorium. Drg. 
Byronas sakėsi nesigailįs 
savo energijos ir laiko, kad 
tik sutraukus didesnį moki
nių skaičių.

Koks tai puikus darbas! 
Koks tai prakilnus sumany
mas! Jau seniai taip turėjo 
būt.

Ir iš tikrųjų. Mes rūpink-. 
mės visokiais reikalais, ko-| lietuvių kalbos ir rašybos

Mūsų prabočiai — bau
džiauninkai, būrai, tiesiog 
smaugte smaugiami anų 
metodišk., sistematiškų teu
toniškųjų smauglių, vis 
dėlto sugebėjo net ir po šiai 
dienai išlaikyt lietuvių kal
bos likučius. .0 mes,' mūsų 
garbingųjų prabočių ainiai, 
argi »taip jau ir pasiduosim 
nespu r dėdami.? taip ir nu
garmėsime Amerikos ver
petuose ?

Nereikia čia ir sentimen-į 
talizmo. — Vien tik noro, 
nusisprendimo ir iniciaty
vos reikia. Reikia, visur, 
visuose žymesniuose naujo
kynuose, pradėti ir energin
gai vesti lietuvių kalbos pa
mokos.

»Po pirmojo pasaulinio ka
ro daugelyj vietų gyvavo 
“Ateities Žiedo” mokyklė
lės. Jos įskiepijo ne vienam

kiuos tik mums kada iškelia 
gyvenimas. Tarp kitko, 
mums rūpi palaikyt mūsų 
spaudą, lietuviškus laikraš
čius, organizacijas. Varom 
laikraščių vajų, planuojam 
įsitaisys žmoniškesnį Lais
vei namą, kad jis galėtų būt 
viso mūsų vietos pažangaus 
judėjimo centru. Štai čia ir 
susiduriam su mokyklėlių 
reikalu, su lietuvių kalbos 
pamokų organizavimu ir 
Brukline ir kitose kolonijo
se.

Mūsų “senoji gvardija” 
vis dar garbingai laikosi sa
vo pozicijose. Bet senatvė, 
ligos ir mirtis retina jų ei
les. Reikia, būtinai reikia 
naujų atžalų, prieauglio, 
reikia kas mus pavaduotų. 
Rėkia palaikyt mūsų prabo
čių kalbą. Be lietuvių kalbos 
nekokia būtų ateitis ir mū
sų laikraščiams, ir organi
zacijoms ir namams.

Šiemet mes iškilmingai 
minim 400 metų pirmosios 
lietuviškos knygos sukaktį. 
Nagrinėjam, apmąstinėjam, 
siąją, kaip tą didžiau
siąją tautos brangenybę, 
per ištisus šimtmečius, su
gebėjo išlaikyt tie vargo 
pelės, mūsų senolių senoliai 
baudžiauninkai. Apmąstinė
jam ir tuos visus “kryžia
vus kelius*, kuriais ėjo čia 
Amerikoj mūsų lietuviškas 
laikraštis ir lietuviška kny
ga. Ir argi negaila, argi 
stačiai nebeprasmiška būtų 
taip bežiūrint ir sutižti 
tautiškai, be pėdsakų' iš
tirpt šiame didžiuliam'Ame
rikos lydymo puode (“melt
ing pot”)?

pradus. Draugas V. Paukš
tys net buvo pagaminęs tam 
tikslui labai sklandų pra
džiamoksliams rankvedėlį. 
Kiek paskiau panašų rank- 
vedį buvo parašęs drg. R. 
Mizara: regis, “Jaunuolių 
Švyturėlis”, buvo tos kny
gos vardas. O dar paskiau, 
prieš antrąjį karą, labai rū
pestingai ir gabiai sukūrė 
mums gražų kalbos vadovė
lį “Labas Rytas” — sukūrė 
atvykęs čia paviešėt drg. J? 
Jurginis. Labiau įgudu- 
siems angliškai galėtų kiek 
padėt ir “English-Lithuan
ian self - instruction.”

Be to, yra bent kelios lie
tuvių kalbos gramatikos ir 
skaitymo knygos, chresto
matijos. Ko reikia, tai tik 
tvirto noro ir plano. Būti
nai reikia lietuviškų mokyk
lėlių. Ir, kuo greičiau, tuo 
geriau. B raugus, mieli 
draugai, ką sakote? Ką da
rote? Ką bandote daryti? 
Atminkite — tai svarbi da
lis pažangaus. darbininkiško 
judėjimo. — Nestovėkime 
nuleidę rankas.

ACHESON DAR PASI
LIKS VALDŽIOJE

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Dean Acheson norėjo pasi
traukti, bet prašant nauja
jam valstybės sekretoriui 
gen. Marshallui, sutiko dar 
patarnauti.

New York. — CIO unija 
reikalauja pridėt po 20 cen
tų algos per Valandą karpe- 
tų (divonų) darbiffinkams.

.Mass. W

Brooklyn, N. Y.
“Sveikinu L. b-vės dali

ninkų suvažiavimą ir linkiu 
visiems laisviečiams, dali
ninkams ir vajininkamš ge
ros sveikatos, skanaus už
kandžio ir smagaus pasivai- 
šinimo dalininkų metinia
me bankiete. Kad nebūtų 
sausas linkėjimas, tai de
šimtine pavilginu jį Laisvės 
naudai.

Laisvės politinė pakraipa^ d. sausio, nutarėme pasvei- 
yra gera ir lai tokia ji ir 
būna. Tris sykius valio mū
sų dienraščiui, jos vedė
jams ir rėmėjams! Jurgis 
Nalivaika.”

Schenectady, N. Y. .
“Mes, Laisvės ..skaitytojai 

ir rėmėjai, iš mažytės lietu
vių kolonijos sveikiname 
Laisvės štabo narius ir vi
sus rėmėjus, veikėjus ir va- 
jininkus, kurie dėjo daug 
pastangų gavimui naujų 
skaitytojų. Mes aplaikę lai
šką nuo Laisvės Adm-cijos 
nepraleidom pro ausis. 
Svarstėme tą reikalą LDS 
kp., Lietuvių Apšvietos 
Kliube ir LLD kuopoj, ir 
nariai tų organizacijų suti
ko prisidėt ir paremt dien
raštį Laisvę finansiškai. 
Tad viršminėtos draugijos 
nutarė bendrai surengti 
pramogėlę sausio 26 d., ir 
visą pelną pasiųst į biudže
tą. Draugiškai, A. Gudzins- 
kas, Antanas Verbilis, M. 
Gudzinskas.” 1

So. Bend, Ind.
“Mes, LLD 35 kp. nariai 

sveikiname Laisvės b-vės 
dalininkų suvažiavimą, lin
kėdami ir vėlindami dienra
ščiui Laisvei ginti darbinin
ku reikalus dar su didesne 
energija kaip praeityje. 
Taipgi siunčiame $5. Drau
giškai, Anton Jay.”

Freesoil, Mich. *
“Brangūs Draugai: LLD 

218 kp., Scottville, Mich., 
sveikina Laisvės b-vės su
važiavimą su $6. Tai bus $ū' 
nuo kuopos ir $1 nuo Anna 
Stakėnienės. Draugiškai, A. 
Stakėnienė.”

Nuo pavienių asmenų ir 
organizacijų gavome seka
mai :

LDS 1 kuopa, Brooklyn, 
N. Y., (per A. Veličką),

zerne, Pa., 50c.
Širdingai dėkojame 

minėtiems asmenims ir or
ganizacijom.

Laisves Adm-cija

virš-

Baltimore Md.
“Draugai: Negalėdami

asmeniškai dalyvauti L. šė
rininkų suvažiavime šiais 
metais, mes laikytame LD- 
DL 25 kp. susirinkime, 13

L.D.S. 135 kp., Linden, N.

kinti suvažiavimą su $5. 
Draugiškai, Jos. Deltuva.”

Washington, Pa.
“Gerb. Delegatai: 98 kp. 

linki kuo geriausio pasise
kimo šiame suvažiavime, 
nuveikti kuo daugiausia ge
rų darbų dienraščiui Lais
vei ir visai darbininkų kla
sei, kuri taip trokšta, kaip 
saulės užtekėjimo. Negalė
dami pasiųsti savo atstovą, 
aukojame $5 suvažiavimui 
ir linkime Laisvei ilgo gy
venimo ir šviesti darbinin
kams kelią į geresnę ateitį. 
Draugiškai, P. Alsko, sekr.”

Pittsburgh, Pa.
“Gerbiamieji: Kadangi 

mūsų kuopos atstovai nega
li asmeniškai dalyvauti Lie- 
tuv. Koop. b-vės suvažiavi
me, tad mūsų LDS 142 kp. 
prisiunčia pasveikinimą su 
$10 aukų L. dienraščio pa
ramai, ir linkime jums kuo 
geriausio pasisekimo jūsų 
darbuose. Su pagarba, LDS 
142 kp 
sekr.”

Binghamton, N. Y.
“Sveikiname jus, drauges 

ir draugus šėrininkus ir lin
kime geriausių pasekmių, 
kad padarytumėt gerų tari
mų. Sykiu siunčiame $16 
aukų, kurias šukelėm Vikto
rijos Kokalas gimtadienio 
parėję, 19 d. sausio. Auka
vo: J. K. Vaičėkauskai, $3. 
Po $2: A. J. K. Navalins
kai, Mr. ir Mrs. Ed. Wal
kers, Josephine Kasky^ Po 
$1: Helen Blukevičienė, Ąl- 
eK Beker, Mary Bekerienė, 
Anna Beker, V. Kokalas, V. 
Kaminskienė, Arthur Bala
ms. Draugiškai, J. K. Nava
linskienė.”

Norwood, Mass.
“LLD 9 kuopa ir Moterų 

Apšvietos Kliubas sveikina 
Laisvės B-vės šėrininkų su
važiavimą su $50. Draugiš
kai, Olga Zaruba.”

Binghamton, N. Y.
“Gerb. Laisvės B-vės Da

lininkų Suvažiavimo Daly-

Jonas Sadnikas,

viai: Laisvės gyvavimas yra 
svarbus pažangiesiems Bin- 
ghapitono lietuviams, taip 
lygiai, kaip ir kasdieninė 
duona. Laisvė padeda vesti 
darbininkų kovas, Laisvė 
rodo kelią į skaidresnę at
eitį. Gyvuok, Laisve! Štai 
ir septynetas dolerių para
mos. ALDLD 20 kp. iš iždo 
siunčia $3, o sekami drau- 
gai-gės sudėjo $4: J. Vai
cekauskas ir A. Navalinskas 
davė po $1. J. Kireilis, V. 
Kaminskienė ir P. Jasilio- 
nienė, po 50c. F. Maldaikis 
ir V. Kapičiauskienė po 25c. 
Draugiškai, Paulina Jasilio- 
nienė, ALDLD 20 kp. ižd.”

Waterbury, Conn.
“Draugai: LDS 49 kp. 

sveikina dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą nors 
su maža auka — $5. Drau
giškai, Joseph Strižauskas, 
kp. sekr.”

Binghamton, N. Y.
“Brangūs Draugai ir 

Draugės: Mes, LDLD 20 
kp., moterų skyrius, sveiki
name šį Laisvės suvažiavi
mą ir linkime bei prašome 
jūsų padaryti daug gerų ta
rimų. Taipgi pravesti Lais
vės liniją toje linkmėje, ku
ri vestų darbo klasės mases 
prie pilnos demokratinės vi
suomeninės tvarkos. Čia 
siunčiame ir auką: Po $5: 
LLD 20 kp., Moterų Skyr., 
M. Kazlauskienė. Po $1: K. 
Vaicekauskienė, O. Girnie- 
nė, A. F. Maldaikiai. Po 
50c: J. Navalinskienė, A. 
Žemaitienė. H. Žukiene, 25c. 
Viso $14.25. Geriausius lin-t 
kėjimus visiems. Draugiš
kai, Moterų skyr. Kom.: A. 
Maldaikienė, pirm., O. Gir- 
nienė, sekr. ir M. Kazlaus
kienė, ižd.”

Nuo organizacijų ir pa
vienių asmenų aukų gauta 
sekamai:

ALDLD 2 Apskr. Brook- 
lyho ir New Jersey apylin
kė, $10. (Per P. Janiūną.)

Laisvės skaitytojas; Bal
timore, Md., $10.

ALDLD 47 kp., Montreal, 
Canada, $5 (per A. Morke-

LDS 66 kp., Hudson, 
Mass., $5 (per T. Orlauską).

LDS 24 kp., Great Neck, 
N. Y., $5 (per Julia Lauza- „

■

ALDLD 57 kp., Cleveland, 
Ohio, $5 (per F. Skleris).

Jurgis Zablackas ir šei
ma, Clearwater, Fla., $5.

Frana's Pakalniškis ir šei
ma, Clearwater, Fla. $5.

Juozas Žemaitis, Brook-

Kazys Daukša, Jackson 
Heights, N. Y., $2.

Franas Murauskas,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Širdingai dėkojame vi
siems!.

Laisvės Adm-cija.

LDS 19 kp., Elm Grove, 
W. Va., $2 (per T. Brosky). ’

S. Karsok, Pittsburgh, 
Pa., $1.

J. E. Katinas, Bethlehem,
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Anglijds taip vadinamoji darbiečiy (socialistų kon
troliuojama) valdžia buvo iššaukusi kariškius laužyti 
Londone® sunkvežimiu operuotoji! streiką. Pasipiktinę, 
daugelis kitu darbininkų buvo išėję i simpatijos streiką 
ir pagrąsino generaliu streiku. Streikas baigėsi darbi
ninkų laimėjimu vyriausių reikalavimų.

Rengiamasi Grūdu Užpirkimui
Švenčionys. — I visus vie

nuolika apskrities valsčių išvy
ko didelis skaičius apskrities 
partinio ir tarybinio aktyvo pa
leli ,organizuoti vietiniams or
ganams rugių ir kviečių užpir
kimą. Šiuo metu valsčiuose ir 
paskirose apylinkėse vyksta 
larbo valstiečių susirinkimai, 
kuriuose aps varstomos grūdų 
užpirkimo sąlygos ir išaiškina
mi šio užpirkimo tikslai. Aps
krities vartotojų kooperatyvai 
įsijungė į tarpusavio socialistic 
nes lenktynes dėl geresnio ir 
kultūringesnio darbo valstiečių 
aptarnavimo prasidedančio grū
dų užpirkimo metu. Šiomis die
nomis vartotojų kooperatyvai 
gavo papildomai nemažą kieki 
manufaktūros, indų ir namų.

L apyvokas daiktų.
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Apie Žymųjį Muziką, Juozą Jurčiukonį
blaivybės Jaunuomenės A pšvietos 

Choras.
Į Philadelphia pribuvo trys milžinai 

lietuviai broliai ir jų motina, tai jau apie 
35 metai tam atgal. Minėti broliai Bal
čiai buvo nepaprasto fiziško sudėjimo — 
aukštoki ir dikti kūniškai. Juos čia ir va
dindavo Lietuvos milžinais. Prie to, jie 
turėjo gamtos dovaną — gerus balsus ir 
gerą muzikalį girdėjimą. Tuomi jie di
džiavos ir norėjo savo gabi.mus panaudoti 
sutverdami šį chorą. Prie to, jie turėjo 
platų užsibrėžimą: platinti tarp jaunuo
menės blaivybę, apšvietą, meną, budavo- 
ti svetaines, fabrikus ir ant galo įsteigt 
lietuvių respubliką. Dėl tūlų /aplinkybių, 

- minėtas choras neilgai gyvavo ir visi už- 
sibrėžimai neturėjo pasisekimo. Tie trys 
lietuviai milžinai broliai apleido mus ir 
Ameriką ir grįžo į Lietuvą.

Dainos Choras.
“Muzikalio Namo Bendrovė, Richmon- 

do dalyj, 1916 m. nusitarė parsikviesti 
kompozitorių Stasį Šimkų, mokymui mu
zikos, lietuvių kalbos, teatralių veikalų 
vaidinimui, ir tt. Mes, vietiniai meni
ninkai, laukėme atvykstant Šimkaus, 
ypač muzikos mylėtojai. Atvykęs Šim
kus sutvėrė chorą “Daina” ir parašė 
nauja dainą, paaukodamas chorui, “Mes 
Padainuosim.” Prie to dar sutvėrė vai- 

‘ kų chorą ir užvardino “Vyturiukais.” 
Jis išleido mėnesinį žurnalą “Muzika.” 
Pradžia choro “Dainos” stebėtinai buvo 
pasekminga. Iš viso miesto įvairių srio- 
vių jaunimas bėgte bėgo prie Šimkaus; 
į trumpą laiką įstojo į chorą 300 narių. 
Choras surengė du gerus koncertus. Cho
ras augo kaip ant mielių. Mes, muzikos 
mylėtojai, jautėmės, kad gyvenam Kau
ne ir turime savo konservatoriją. Ta
čiau mūsų džiaugsmas buvo trumpas. 
Minėto Muzikalio Namo Bendroves susi
rinkime likosi nutarta nemokėti Šimkui 
algos, kurios jis gaudavo po $50.00 į mė
nesį. Praėjus trejetui mėnesių Šimkus 
lieka be medžiagiškos paramos, o gyven
ti reikia. Mokinių turėjo mažai ir šių ap
linkybių verčiamas, Šimkus apleidžia 

* Philadelphiją ir anus visus. Choras “Dai
na” nupuola dainininkais ir dvasia: taip
gi “Vyturiukai” liko be mokytojo ir pa
kriko. Visi minėtos Bendrovės užsibrėži- 
mai subyrėjo dėl kelių tuščiagalvių pas
tangų.

Šimkui apleidus Phila., minėtą chorą 
mokino Juozas Jurčiukonis, Banys, 
Trepkus, Petraitis ir kiti. Chorai: komit- 
nistų, Kudirkos ir liaudies visi trys buvo 
tuomlaikiniai atskalos nuo kitų chorų, 
ypač Liaudies Choras buvo atskala Ly- 
rps Choro, kuomet ten kilo “revoliucija” " 
dėlei mokytojo, tai dalis choro per J. Bu
lauką atskilo ir sutvėra Liaudies Chorą. 
Jis turėjo gerą pradžią ir į trumpa lai
ką buvo sulošta operetė “Sylvia.” Gi vė
liau dėl medžiaginės pąramos trūkumo 
likosi likviduotas. Tačiau choras gerai 
harmoningai sudainuodavo. 

, Lyros Choras-.
“Lyros Choras buvo pusiau bepartyviš- 

kas, į kurį (įstojo visokių sriovių daini
ninkai, daugiausiai jaunimas iš Lietu
vos, pirmiau, o vėliau čiagimis jaunimas 
pavadavo pirmuosius, laipsniškai išsi
traukusius iš choro. Lyros Choras visą 
laiką buvo skaitlingas ir ilgai gyvavo, 
nuveikdamas didelius darbus. Tur būt jo 
didžiausias darRas bus, tai pastatymas 
sėkmingai sekančių operečių: “Grigu- 
čio,” “Syvijos,”, “Pepitos,” “Čigonų” ir 
kt. Chorą mokino: Juozas Jurčiukonis 
(veik visą laiką — A. J. S.), Rožė Mer- 
kiūtė, Jonas Bulauka, Žiūronas (trum
pai), Adelė Valatkiūtė (jo nepažymėta 
šie du pastarieji — A. Jr S.) ir kiti. Už-z 
ėjus karui, tuomlaikiniai apsistojo Lyros 
Choro gyvavimas ir apie jį daugiau nesi
girdi. Gaila tų laikų ..

Su šiuomi ir nutrūksta jo tolimesni 
prisiminimai — mirtis ištraukė Phila
delphijos meno tėvą. Dar užrašuose ran
du jo pažymėtus smuikininkus, daininin
kus ir pianistus.

Smuikininkai: Gilius, Juozas Jurčiu
konis, Rulis, Kurnėta, Rutkauskiūtė, Syl- ... . . , - >.

Juozas Jurčiukonis
Liepos 1-mą d., 1946 m., netikėta, stai

gi mirtis atėmė gyvybę ir išskyrė iš mū
sų taLpo ilgametį menininką - muziką 
Juozą Jurčiukonį, ilgų metų-Lyros Cho-’ 
ro mokytoją, bendros klasiškos muzikos 
patarnautoją daugmeniškuose mūsų ma
siniuose parengimuose. Jis buvo brandus 
ir talentingas muzikas, rūpestingas lie
tuvių meno kūrėjas Philadelphijoje.

Bandžiau surasti apie jį istorinės me
džiagos iš Lyros Choro protokolų knygos, 
tačiau, Lyros Chorą likvidavus, sunku 
knygas surasti, nes patys seniausi ir 
veikliausi choristai išvažinėjo į kitus 
miestus, gi ki^i jau mirė, o kiti pasitrau
kė iš visokio veikimo, ir tokiu būdu ap
sunkina surasti platesnių žinių apie J. 
Jurčiukonio kūrybą mene.

Nors nedalyvavau Lyros Chore, ta
čiau su Jurčiukoniu buvome artimi drau
gai; su juo man teko susipažinti pabai
goje pirmo pasaulinio karo — 1918 m. 
Nuo šio laikotarpio šiek tiek bus galima 
prisiminti apie jojo darbus pažangiame 
mūsų Lyros Chore ir bendruose parengi
muose. Iš jo pirmesnių nuveiktų darbų 
bus geriausiai prisiminti jo pradėti rašy
ti atsiminimai, kuriuos jis suspėjo para-, 
šyti tuojau prieš mirtį.

Jo žmona pridavė Tnan parašytus jo 
kelis lapus, kuriuos ištisai nurašau. Jis 
rašo:

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Chorai 50 Metų Atgal. .

“Pirmutinis lietuvių tautiškas choras 
susitvėrė SLA 10 kp. prieš.50 metų, po 
vadovybe Dyčkausko. Minėtas choras ar 
tik nebus pirmutinis Pennsylvanijos 
valstijoj lietuvių suorganizuotas choras...

Tuomet dainininkai buvo veik visi 
ateiviai, čia gimusių ir augusių kaip ir 
nebuvo. Vėliaus šiaurės rytų miesto, da- 

Richmonde — susitvėrė kitas, var- 
B irutės Choras,” kurio mokytojamdu 

buvo irgi Dyčkauskas. Šiame chore jau 
buvo matytis keletas čia gimusių ir au
gusių mergaičių. Tame laike lietuviškos 
muzikos-dainų kaip ir nebuvo. Minėti 
chorai dainuodavo tarptautines dainas 
— sulietuvintas per V. Daukšį ir Ere
mina, v

Socialistų Choras Vadovybėje
J. Jurčiukonio.

“1905 m. numalšinus revoliuciją Rusi
joj, į Ameriką privažiavo iš Lietuvos 
daug jaunimo, ypač į Philadelphiją. 
Tuomet čionai socialistai įsisteigė laik
raštį “Kovą” ir kartu chorą.

“Tais ląikais šio choro didžiuma daly
vių pageidavo dainuoti revoliucinio są- 
jausmo dainas, kurios išreiškė 1905 m. 
Rusijos revoliucijos ‘ dvasią. Dainuoti 
tautiškas dainas tada buvo Ivg nuodėmė, 
ypač “'Lietuva, Tėvynė Mūsų” 
dainuoja komunistų chorai), 
revoliucijos dainas griebėsi p. Bukšnai- 
tis, o vėliau pribuvęs į Ameriką komp. 
Petrauskas, kuris paruošė “Trimitą” ir 
daug kitų dainų.

“Tuomet svieto lygintojais buvo p. Ba- 
gočius, p. Grinius, Stasi Ulevičius" ir kiti. 
Minėti asmens tais laikaiis droždavo 
graudingus “spycius”-prakaloas apie ka
pitalistų kraujamą turtą ir išnaudojimą 
darbo žmonių, o mes, choristai, net apsi
ašaroję traukdavom francūzų “Marse-

(šiandien 
Gaminti

Leninas
■ Girdžiu, kaip muša pilnos salves 

Tironų drebančion piliri... • 
Jis stovi. Rankos jo šešėlis, 
Lyg ietis, ištiestos tolyn.

Kaip drobulė, veidai išbalę—
Rauda močią viena, kaip liepa. •
Paukščių kelias seniai išmintas/
Lekia nulekia baltos gulbės.
O pavasaris švinta ir švinta!
O špokiukai po liepom čiulba!
—Motinėle, neverk, pakanka!

Musų tvirtos, pajėgios rankos, 
Laisvės pasakos mus paviliojo.
—Sūnaitėliai, iškirskit langus 
Į saulužės močiutės slenkstį.. . 
Sūpaus ežeras baltą bangą, 
Vyšnių sodai į langą lenksis!

A n tanas M i s kini s.
• i

Taip! Majakovskis netikėjo, 
Kad Jo nėra, kad mirė Jis, —
Juk Revoliucijos krūtinėj
Plaks amžius Lenino širdis!

Praeis daug šimtmečių. Padangėj 
Žmogus atras naujų žvaigždžių. 
Ir ainis, tolimas, kaip saulė, 
Pakėlęs sūnų ant pečių,
Jam tars: “Žiūrėk, tai Jo paminklas. 
Bet šis nugairintas akmuo

Dažnai girdėti balsas jo.”
A. Churginas.

(Sausio 24 d. sukanka lygiai 23 m. 
nuo Lenino mirties.—Laisves Red.)

LMS Antros Apskrities 
Žinios

Padėkos ir Prašymo Žodis Menininką,m 
Naujus Metus Pradedant.

Įvykusioje Mass, valstijos menininkų 
konferencijoj gruodžio mėnesį, 1946 m., 
išklausius pranešimus iš kolofiijų, visa
pusiai apsvarsčius meno reikalus abelnai, 
paaiški, kad karinio laikotarpio audros 
smarkiai palietė meno' organizacijas. 
Daugumą jaunimo ir suaugesnių mene 
veikusių gyvenimo aplinkybės išsklaidė 
toliau nuo mūsų.

Karo audrom praslinkus, praeitais me
tais, seni veteranai ėmėsi atsteigti veik
lą antroje apskrityje. Darbuotojai orga
nizacijose yra patyrę, kad veikimas'meno 
grupėje-chore reikalauja, itin daugiau 
laiko, pastangų, ištvermės.

Visų pirma norim tarti padėkos žodį 
visiem, kurie atėjo mums į talką pradžio
je mūsų darbo 1946 metais, ypatingai su
rengime pirmo pokarinio koncerto Wor- 
cesteryje. Širdingą ačiū tariam Worces- 
terio Aido Chorui, kuris, ajįąrt prisiren
gimo programai,'atliko ir visą koncerto 
surengimo darbą ir svetingai visus pa
vaišino. Ačiū jų mokytojai J. Karsokie- 
nei, kuri taip pasiryžusiai pildė gydytojo 
patvarkymus ir meno reikalavimus, kad 
atlikus koncertą, o sekančią dieną pasi
davė rimtai operacijai. Šiuo tarpu jau 
gana sustiprėjo, grįžo vėl Aidą vadovau
ti.

Graži padėka priklauso Norwoodo vy
rų grupei ir jų mokytojui E. Kovachik, 
kurie nugalėjo keblumus ir dalyvavo 
koncerto programoj. Jau buvo tartas pa
dėkos žodis montelliečiams ir J. Kubiliū
nui už gražias jų pastangas. Priimkit, 
draugai, ir mūsų ačiū. Dėkojam visiem 
solistam — J. Sabaliauskui, 0. Mineikiū- 
tei, R. Stripinienei, N. Čeponaitei, armo- 
nistui A. Naruševičiui ir akopanistei R. 
Šalaviejūtei.

Prašom Visiį Meno Į kairiuoju) j ų- 
Darbuotojų Talkos Mūsų • 

Šių Metų Darbui.
‘ Menininkų apskrities konferencijoj ta

po pravestas dideles svarbos tarimas, ku
rio pravedimui gyveniman reikalinga 
talka visų mūsų darbuotojų kolonijose. 
Vietoj tik koncerto, menininkai nutarė 
šiais metais rengti Meno Dieną savo ap
skrities ribose. Programą sudaryti čielai 
dienai. Į programą įimti liaudies šokius, 
vaidybą, meno parodą, muziką, dainas. 
Tai didelis darbas ir jį pradėti jau lai
kas dabar.

Mes prašom draugų kolonijose tartis 
šiuo reikalu, imtis būdų surasti, iškelti 
ir ruošti meno jėgas Meno Dienai. Visas 
darbas yra paliktas apskrities valdybai 
ir, mes kreipiamės prie darbuotojų, pra
šydami pradėti darbą. Kuomet mes 
kreipsimės prie jūs ypatiškai, pageidau
tina, kad draugai jau galėtumėt suteikti 

, informacijų, kokių talentų randasi jūsų

via Jurčiukoniūtė ir kiti.
Pianistai: Karužiūtė, Ausavičiūtė, 

Staniškis ir kiti.
Violončelistas: Juozas Jurčiukonis (jo 

sūnus, miręs nelaimėj).
Dainininkai: Karužiūtė, Mickūnaitė, 

Arbašauskaitė, Petraitis, Yuška, Banys, 
Urboniūtė, Maciūtė, M. Vaidžiulienė ir 
kiti.

Žymūs artistai: Juška — mokėsi Cur
tis Institute-konservatorijoje ir dainavo- 
lošė Philadelphijos operoje. Mickūnaitė 
mokinosi Italijoje — dainavo ir lošė 
Kauno liaudies operoje ir kitur; Juozas 
Jurčiukonis (jo sūnus) violončelistas — 
mokinosi Curtis Institute ir jau grojo so
lo žymiuose koncertuose. Apie parapijų 
chorus palieku aprašyti vargoninin- 
kams-kunigams. Nors trumpai jo pa
brėžti istoriniai bruožai, tačiau jie pa
vaizduoja Philadelphijos lietuviai meno 
vystymosi eigą. Įžymiausi ruožai iš to 
laikotarpio atrodo tas periodas, kai Ly
ros Choras vaidino operetes, jo dalyvavi
mas parengimuose pažangiajame judėji
me ir aukavimas finansiniai darbinin
kiškiems judėjimo reikalams; kitas pe
riodas įrodo, kaip smarkiai pakilo lietu
viuose meno išsivystymas prie kompozi
toriaus Šimkaus: 300 narių Dainos Cho
re, žurnalas “Muzika,” Vyturiukų ėho- 
relis, ir tik dėl kelių tuščiagalvių, kaip 
juos Jurčiukonis pavadina, taš viskas ta
po išgriauta, atsisakius medžiaginiai pa
remti Šimkų.

Dabar šiek tiek reikia prisiminti: apie 
J. Jurčiukonio gyvenimą, charakterį, 
pasirįžimą muzikoje, šeimoje ir politi
koje.

Juozas veik nieko- apie save nepasako, 
tačiau jei jis visą laiką būt išgyvenęs 
Lietuvoje, jis labai daug gimtinei tėvy
nei būtų padaręs naudos, ypatingai jau
nuomenės auklėjime muzikoj, muzikalių 
instrumentų taisymui, vokalio balso mo
kymui ir chorų vadovavimui.

Mažai kas žino, kad Juozas gavo 4 me
tų stipendiją į garsiausią šioj šalyj Cur
tis Konservatoriją ir mokėsi muzikos te
orijos per keturis metus prie žymiausių 
instruktorių — Scalero ir Philadelphijos 
Simfonijos orkestro konduktoriaus Što
ko wskib. Jis pats muzikos mėgėjas pra
džioje mokėsi smuiką griežti ir šiek tiek 
per save muzikaliai pianu suderindavo 
chorų balsus. Vėliaus beduodamas smui
ko pamokas, jis tobulinosi bendrų muzi
kalių instrumentų muzikoj ir davė pamo
kas mokiniams.

Prieš jo mirtį, German town-Phila. 
miesto dalyj susikūrė simfonijos orkes
tras, kurio dalyviu ir mokytoju padėjėju 
buvo Jurčiukonis. Šiame orkestre jo duk
tė Sylvija yra pasižymėjus smuikininkė.

Juozą pažinau nuo 1918. m. Tuo laiku 
jis buvo nevedęs, bet ilgai nelaukė: įsi
mylėjo savo mokinę ir apsivedė. Gyveni
mą darė iš muzikos ir chorų pamokų. Ne
tik kad-jis davė pamokas bendros muzi- _______ ______ _c ____ _
kqs savo mokiniams, jis lavino pradinius kolonijoje, kurie atstovautų jumis Afeno 
voKalius balsus ir sudarydavo duetus, 
kvartetus ir tai naudojo mūsų parengi
mų programose. Phila. publika atsimena 
gerų duetų: V. Maciūtę su V. Vaidžiu- 
liene, Vilčinskai tęs. • Joną Bulauką ir jo 
seserį Bulaukiūtę, Rudavičių ir Rudavi- 
čienę ir kitus. Šiandien jų jau neturime 
pramogose. Nebuvo platesnio paren
gimo, ar- tai prakalbų, koncertų, teatra
lių veikalų perstatymo be Juozo 
Jurčiukonio muzikos'. Kada tik buvo trū
kumas mūsų programose, bėda beren
giant prakalbas, koncertus, dažnai ir 
man pačiam reikėjo prašyti, guostis prie 
jo,t o jis visada su šypsh, geru ūpu sutin-

u(Tąsa 4-me. pus.),
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Dienoje.
Meno-Kultūros Dienai laikas numato

ma lapkričio mėnesį, 1947 m. Kartu no
rim pastebėti, kad šis prisirengimas Me
no-Kultūros Dienai Mass, valstijoje pa
dės prisirengti ir antram festivaliui, ku
rio reikale pakeltas klausimas jau tilpo 
LaisVės laidoje 14 gruodžio, 1946 met. 
Už įvykimą antro festivalio rytuose pa- 

• sisakė ir menininkų konferencija. Mass? 
valstijos menininkai .tinkamiausia vieta 
antram festivaliui numato New Yorką.

Šu linkėjimais visiem darbuotojam 
našių pasekmių,1

Lietuvių, Meno Sąjungos 
Antros Apskrities Komitetas.
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Trečias PumL

Gartiot > 
■viri 
76 metu*

iš priežastie*
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

DARBĄ BAIGIANT

O*

Ne laukite! Bukite sumanūil Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter’* 
Gomozo. Daugiau negu liuoauoto- 
ja* — skilvio toniko vaistai —— 
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarna* 
veikti. ‘Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jau*ma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimą*; 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apylinkėje arbas 
pasiųskite del n.ūsų specialiu* susipa
žinimui" pasiūlitno—ir gausite •

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. ** 
DR. PETER’S MAGOLO — alkalina* —' 
palengvina laikinai nekunuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkltie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtai $ t .00. Atsiųskit man apmo
kėtą .reguler| I I uncijų $1.00 
vertė* bonką Gomoio ir ekatra 
—604 vertės — bandymui bon- 
kute* Olejo ir Magolo.

□ Č. O. D. (lilaido* pridėto*).

Vardai_____

■ Adresas----- -
V

Pašto Ofisas
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
& . Dept. 674-3JJ
2501 Washington Blvd., Chicago 12. Bl. j 
256 Stanley St.. Winniuoa. Man.. Can. |

Lietuvių Meno Sąjungos 
(LMS) Centras, suvažiavi
mo tarimu, keliamas Chica- 
gon. Kai šis pranešimas pa
sirodys spaudoj, visas LMS 
inventorius, kaip tau scenos 
veikalai, dainos, vienetų ir 
pavienių adresai jau bus pa
siekę Chicagą. /

Todėl ir visais Lietuvių 
Meno Sąjungos reikalais 
reikia kreiptis į naują LMS 
Komitetą: Sekret. L. Joni
kas, 3116 So. Halsted St, 
Chicago 8, III. Veikalų už
sakymus, vienetų duokles, 
aukas reikia siųsti naujo 
sekretoriaus adresu.

Taip pat naujus kūrinius, 
kaip muzikos, scenos veika
lus nuo dabar reikia siųsti 
naujam LMS Komitet. Nau
jas Komitetas juos priims, 
tvarkys ir išleis.

Senuoju adresu iki šiol 
dar gauta LLD 3-čio Aps
kričio auka $25.00, pavienio 
nario P. A. Jatul — $5.00, 
pavienio nario J. Daubaro 
duoklės — $3.00. Visas . 
LMS iždas siunčiamas nau
jam Komitetui.

Mes manome ir linkime 
naujam LMS Komitetui . 
sėkmingų, didelių darbų nu
veikti lietuvių ‘išeivijos me
nui, kultūrai. Chicagos lie.- 
tuviam priklauso didelė . 
garbė už surūošimą pirmo, 
didelio ir sėkmingo lietuvių 
meno festivalio. Mes mano
me, kad Chicagoj LMS Ko
mitetas išlaikys tą garbę ’ 
tinkamoj aukštumoj meno- 
kultūros darbe. Naujas Ko
mitetas praves LMS suva
žiavimo tarimus ir pageida- . 
vimv^. Lietuvių visuomenė

(Tąsa 4-me pusi.)
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JONAS LAZAUSKAS

RONKONKOMA 
8634

V. Bovinas, 
buvęs LMS sek.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna- 

1 vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

- sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Grand Street, 
i (Skersai nuo Republic Teatro)

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

KetvT^’'" Laisve—Liberty, Lithuanian Daily /.

A

1-8-47

Apie Žymųjį Muziką, Juozą Jurčiukonį
Vienybę,

CAMBRIDGE, MASS.
0

Tel. EVergreen 4r8802

Bu
ka d 

savo

>4 ir 6-8 
ventadlienlais:

draugai 
kiti rau-

Tuo tarpu pro girią vieškeliu jojo 
uredninkas, kuris, matyt, buvo visai gir
tas, nes viena ranka laikė savo arkliui

a------------------------
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos 

Nedčliomis ir š\ 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman St., arti Central Skr.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

• Laisniuotas Graborius
%

V Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
PatMųavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
tylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIA DUONA 
^SCHOLES BAKING 

: 532 Grand Street, Brooklyn
' ’ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
/

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir i pavienius pamuš; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
sąv. y. Ųj^EVifios.

FRANK KRUK~ 
... ’> 

arba Graborius Pranas Krukelis
★ * * (APYSAKA) * * *

, i .Paraše Petras Cvirka— . .......- -
(Tąsa), * 

' i
Kiaulė jau gerokai apsvilusi pakilo 

visų akyvaizdoje pirmutinėmis kojomis, 
sujudėjo visu' savo riebumėliu ir gerai 
pasispyrus paskutinėmis, su pradėjusiais 
gruzdėti šeriais, žviegdama tokiu balsu, 
kad Zidoriui kepurė nuo ausų nulėkė, 
šoko kaip strėlė ar cepelinas pro-laisvą 
diendaržio kampą į laukus, o nugaroje 
stagaravo įbestas peilis.

Zidorius greitai ranka padarė kryžiaus 
ženklą ir nesusivokė, prie ko pulti. Vis 
dėlto po kiek laiko jis atsigavo ir, nusi
tvėręs kuolą bei šaukdamas: — Velnias! 
Laikykite velnią! — rietė kinkas ir mėtė 
laukais mažus žingsniukus. Paskum jį 
driekėsi ilgi sermėgos skvernai, o pa- 
kniobstoms, skardydamas orą visokiais

. balsais, bėgo bernas, Elzė ir sūnus Pra- • 
nas. Paskutinis vilko ilgą šatrą, ir taip 
pragariškai pjudė šunimis, kad daugelis 
didelių ir mažų, rudų ir margų per viens 
kitą peršokdami kibo kiaulei į nugarą. 
Netrukus kalvelėj iškilo ir šešiapūdžio 

J pakaušis, kuris, matyt, kur nors susisu
kęs iki šiol tūnojo, bet negalėdamas dėl' 
sava didelio svorio užbėgt kiaulei už 
akių, triūbijo bonkos vamzdžiu. Garsas 
beregint, kaip lietus, ar viesulas perėjo 
visą kaimą, ir leisgyvis kartojo į girios 
sieną:

— Kas ten? Dega? Ar pasiuto!
— Žiūrėkit, meška! Vyrai, meška!
— Ne, vilkas! Ei, vilką, vaikai, vilką!
— Fit, Velnias! Kur tau meška, ar ne

užuodi, kad siera pasmirdo! Valio, vel
nią!

Atsirado daug tokių, kurie pametę rez
gines, palikę pašarą, bobos užraugtus 
duonkubilius, tešluotomis rankomis išbė- 
.go pasižiūrėt to neregėto, negirdėto 
daikto^

Krukelis nesumetė palikt degančio kū
lio, ir vienoje rankoje laikydamas kuolą, 
kitoje šmėžuodamas ugnimi, bėgo kaip 
burtininkas paskum deglę, kuri su tokiu 
lengvumu šovė, kad vietomis visai žemės 
nesiekė. Ir atrodė, anot šešiapūdžio, kad 
dar truputėlį pasispirs — finf minut, ir 
atsidurs už debesų.

Išgąsdinti šunų ir žmonių alaso, ve,-. 
lybų ganyklų gyvis, arkliai bei karvės,

(Tąsa nuo 3 puslapio)
ka pagelbėti. Sakydavo: “Kodėl ne? Ži
nai, muzikantai pas mane negyvena, juos 
Teikia . surinkti, priruošti. Darbininkiš
kam judėjimui aš visada patarnausiu. 
Aš manau, kad tautininkai su klerikalais 
kai kada nugaiš.”'

Mums reikėdavo gerų pianistų. Jis da
žnai tarnavo su muzika už dyką ir dažnai 
gaudavo pianistą veltui arba už mažą 
Aižmokesnį.

Kaip Jis Sutaisydavo Lietuviškas 
__> ' Dainas.

Daug mūsų vadinamųjų poetų, rašyto
jų pagamina eiles, nesilaikydami taisyk
lių, kurioms sunku pritaikyti muziką. Jis 
pertaisydavo, pritaikydavo tam muziką 
ir naudodavo choraibs.

Ekonominiai jis vertėsi- sunkiai. Jau 
daug metų prabėgo, kada jis Įsigijo na
mą, 4661 German to vyn Avė., kurį persi- 
remontavo ir atsidarė mažą muzikalių 
instrumentų krautuvėlę. Pradžia buvo 

.sunki. Reikėjo susipirkti muzikalių in
strumentų ir taisymo dalių, o pinigų veik 
neliko. Jis pradėjo taisyti smuikus, ir aš 
pats -jam pagelbėdavau pritaikyti dažus 
įrie senų smuikų.. • z

Turėjo ir mokinių, — pas kitus turėjo 
važiuoti duoti pamokas tik už 50c lekci
jai. Tarpais mokė du choru per savaitę.

Susilaukė trijų sūnų — Juozo, Alber- 
Viktoro ir dukros Sylvijos. Iš jų*nete

ko Juozo, talentingo čelisto, kuris mirė 
netikėtoj nelaimėje. Pats, kaipo galva, 
rūpinosi netik ekonominiais reikalais, 
.bet jis mokė visus savo vaikus «nuo 5-6 m. 
amžiaus ir žinojo kas iš jų bus.
' Vėliau jię sudarė gražų pavięnį ir du- 
beltavą.kvartetą, su kuriuo patarnaudavo 

ūsų rengiamuose koncertuose, prakal- 
ose ir dažnai grojo jo sūnus Juozas če- 

duktė Sylvija smuiką. J

Sestągi

nutraukė pančius ir metėsi bėgti kur 
žemę siekdami.

Kai degloji įlindo į tankius krūmus, 
žmonių būrys susitelkė į krūvą, uždusę, 
skėteriodami rankomis ir plėšydami ser
mėgų skvernus. Čia buvo bobų ir vaikų, 
vyrų ir pasvyriu. Kirbokų Kazys atbėgo 
vienmarškinis, nusitvėręs rankose virti
nį. Visus stebino Zidoriaus 'kiaulės gaju
mas. Netrukus ūkininkų būrys pa’sidali- 
no mažomis grupėmis ir pradėjo ją supt 
iš visų kampų.

šakiu į arklio gaivą, bet užpakaliu. Ma
kaulė ritinėjosi ant arklio pasturgalio ir 
kardas- kadaravo visai pažeme. Pabaidy
tas arklys tokio žmonių ir šunų būrio, 
šoko piestu, ir nelaimingas tvarkos sau
gotojas atsipeikėjo is miego, kai jau bu
vo griovyje.

Degląją sugavo apie pietus, nubėgusią 
beveik dvi mylias ten, kur baigėsi kara
liškoji giria ir kur Krukeliu giminės gar
sas nebuvo iki šiol išgirstas. Sučiupo ją 
sūnus Pranas, kuris, būdamas jau geras 
drimelis, apžeregė degląją raitas ir pajo
jęs geras varsnas vargšę taip privargi
no, kad iš jos išdulkėjo visoks velnias. 4

Uredninkas, atkutęs nuo netikėto su
trenkimo ir nesuvokdamas dar gerai, kas 
atsitiko,, užkurtosiomis ausimis girdėda
mas tik — mušk, pjauk, laikyk! — išsi
gandęs taip, kad visokia degtinė iš jo Iš
garavo, per rugių lysves ir arimus, ku
kuodamas dingusiam arkliui, visas pur
vinas parbėgo į miestelį ir griebėsi mo- 
bilizuot visas ginkluotas jėgas. Niekas 
•nežinojo, kas su uredninku atsitiko, bet 
jis įsakė prisiųst pagelbą iš Kauno ir, 
jeigu galima, dar vieną armotą, nes 
Kruopių kaime prasidėjęs tikras sukili
mas pireš jo Didybę ir Šviesybę Impera
torių ir jo valdininkus. Be to, nesulauk
damas reikalingos pagalbos, ir pakely 
žuvus pasiuntiniui su svarbiu pranešimu 
(kurį rado po dviejų dienų taipogi girtą 
vienoje pavieškelės smuklėje), urednin
kas parašė ilgą raportą, kuris prasidėjo 
tokiais žodžiais:

(Bus daugiau)

Prieš mirtį sakydavo, kad, jei jis dar 
pagyvens 4 metus, tai jo šeimai nereikės 
vargti.

Juozas buyo gero charakterio: visada 
gerai nusiteikęs, linksmas žmogus.

Visą laiką buvo pažangus ir domėjosi 
klasių kova; bendrai remdavo darbinin
kišką judėjimą. Džiaugėsi Tarybų Są

jungos Raudonosios Armijos didvyriška 
pergale pereitame kare. Jis gerbė buvusį 
proz. F. D. Rooseveltą ir neapkentė re
akcijos. Džiaugėsi Lietuvos tarybine san
tvarka. Skaitė dienraštį Laisvę ir bend
rai mūsų spaudą.

Labai norėjau surasti socialistų ir Ly
ros chorų senas protokolų knygas, kurio
se būčiau suradęs koki žymiausi teatra- 
liai veikalai buvo perstatyti, kuriems 
Jurčiukonis pritaikydavo muziką, tačiau 
nepavyko jų surasti.

J. Jurčiukonis Aiškindavo 
Klasišką Muziką.

Jis aiškindavo simfoniją: tai yra mu
zikos kūrinys, parašytas' orkestrui, pa
prastai iš keturių dalių; dąrnus sąskam
bis, garsų darnumas, malonus žmogaus 
ausiai garsų, tonų suderinimas. Sinjfoni- 

' ją yra aukščiausia muzikos kompozicija, > 
klasiškos muzikos kūryba. Tai ne “mo
derniškoji” jazzo kačių orkestrą. Simfo
nijų kompozitoriai atvaizduoja fantazi
ją, realybę ir įvairiausius vaizdus. Iš jų 
geriausiai suprasti Čaikovskio “1812” 
simfoniją, kada Napęleonas puolė Mas
kvą ir pralaimėjo karą senoje Rusijoje.

Simfonijos teorija yra sunkus moks- , 
kis, kurį suprasti tegali tik muzikas.

Tai tiek tegalimą pasakyti apie mūsų 
ilgametį muziką Juozą Jurčiukonį.

Jiš mirė, jo darbai pasiliko mūsų jaus
muos. Pasiliko, nuliūdusi jo šeima, o sy
kiu ir mes, netekę brangaus muziko, rė
mėjo ir troškėje sulaukti geresnio, links
mesnio pasaulio. ?.

New Britain, Conn
------ r---------  

Progresyvių Veikla Dvidešim
ties Metų Laikotarpiu

Kaip žinoma, New Britaino 
lietuviai jau nuo senų laikų, 
turi įsigiję puikų nuosavą na
mą su dviem svetainėmis ir 
keletu kambarių. Viename 
nuolat yra laikoma bučernė, 
už kurią gauna gerą nuomą. 
Tai vietos draugijos, kurių ki
tados čia buvo nemažai, savo 
susirinkimus laikydavo tąme 
name. Gerai atsimenu, tai bu
vo 1918 metais; vos karui pa- 

. sibaigus, pasklido kalbos tar
pe Amerikos lietuvių apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Tuo
jau mes, jo dalyviai-veteranai, 
kaip tik tapome paliuosuoti iš 
Dėdės Šamo armijos, dar su 
uniformomis, sujudom organi
zuotis į sąjungą, kuriai var
das buvo duotas “Lietuvos 
Liuosybės Sargai.” Mūsų tuo
met tikslas buvo: kuo vei
kiausia visu kuo padėti besi
kuriančiai jaunutei Lietuvos 
respublikai. Daug draugų tuo
met ir išvyko iš Amerikos 
tik tuo tikslu, kad stoti į ne
priklausomos“ Lietuvos pulkus, 
nors tokiems nabagučiams te
ko baisiai nusivilti vėliau, nes 
visoki lietuvių tautos išgamos, 
klerikalai, vėliau smetohinin- 
kai — laimėjo, kraujuose pa
skandino pačių Lietuvos žmo
nių valdžią, kuriai vadovavo 
Vilniuje draugas Kapsukas.

Mūsų Sąjunga augo-plėtėsi 
gana sparčiai, taip, kad už ke
leto mėnesių, 1919 metais, su 
kaupu buvo trys šimtai narių. 
Duokles, apart dolerio įstoji
mo, mokėjom savanoriai, mo
kėjom pagal reikalą — ant 
savaitės', ant mėnesio po 25c, 
po 50c, po dolerį, kurių per
viršiai ėjo Lietuvos fondam 
Tuoj išnuomavom didoką 
kambarį, užsidėjome krautu
vėlę, pardavėme cigarus, ci- 
garetus, sodę, fruktus ir kit
ką. Biznis ėjo neblogai. Bilas 
apmokėdavom ir gerokai lik
davo į minėtą fondą. Dabar 
jau mes savo biznį vadindavo
me LLS Kliubu. v

Ten buvo keletas ir susipra
tusių draugų, kurie paruošė 
visai žmoniškus kliubui įsta
tus. Vėliau už prieinamą nuo
mą gavome kambarį lietu
viu name. Pasekmės buvo 
džiuginančios. Čia jau parei
davo veik visi Amerikos lie
tuvių laikraščiai. Vienus užsi
rašė pats kliubas, kitus atski
ri draugai. Būdavo, padėjęs iš 
darbo nueini, tai žiūrėk, vie
nas skaito Laisvę, kitas Kelei
vį, trečias Draugą, 
Darbininką ir kitus, 
buvo matyti,, kaip 
skaitinėja, /šviečiasi,
siasi po krūvą laikraščių, įieš
ko sau patinkamo.

Bet man tuo neilgai teko gė
rėtis. Blaškomas žiauraus gy
venimo bangų, turėjau apleis
ti miestą ir apsigyventi tolo
kai, pačiame krašte valstijos. 
Tuomet nutrūko ryšiai ir su 
minėtu kliubu.

Bet dvasioje buvau tvirtas 
—manydavau : draugai, be- 
vartinėdami, j beskaitinėdami 
visokius laikraščius, galų ga
le atskirs pelus nuo grūdų. 
Per spaudą tėmijau New Bri-

taino lietuvių • darbuotę, 
vau stipriai įsitikinęs, 
draugai pradės protauti 
protu, o ne politiniai sugedu
sių redaktorių. Buvau įsitiki
nęs, kad Laisvė, Vilnis užka
riaus šitų jaunų karžygių pro
tą ir jie pradės veikimą kita 
linkme.

Dabar kliubą radau toj pat 
vietoj, bet jau kitu vardu, va
dinasi Varpo Draugijos Kliu- 
bas. Pirmiau šioj draugijoj 
buvo susibūrę jauni tautinin
kai. Tuomet jie turėjo puikų 
didelį mišrų choi'ą, rodosi, 
Varpo Vilijos Choras, kurį 
mokino F. Bražauskas iš Wa
terbury, Conn. Man jau ke
liantis į kitą miestą, veik bu
vo baigta derybos tarpe var- 
piškių ir mūsų, Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų, kad abi organi- 
zaęijas sujungti į vieną stip
rią organizaciją. Buvo likęs 
jau tik vardo '-klausimas, ku
ris buvo išspręstas, matyt, var- 
piškių naudai. Mat, tuomet 
abiejose organizacijose buvo 
daug tų pačių narių. Todėl 
dėl abiejų gerovės ir tapo su
vienytos.

Dabai' iš naujo įstojus man 
vėl į kliubą, apsidairius, pa
tyrus jo pulsą, draugų apšvie- 
tą ir politinę veiklą, vietoje 
džiaugsmo, gailestis suspaudė 
širdį! Draugų, kurie buvo po
litiniai geriau išsilavinę iy ki
tus sviesdavo, nei vieno nebė
ra. . . Vieni išvažiavo į Lietu
vą, kiti išmirė, dar kiti čia, 
Amerikoj iškriko, ]yg tos Gri
go bitelės, po kitus miestus 
sau darbo jieškodami. O iš 
man gerai pažįstamų buvusių 
draugų tesuradau vos kelis. 
Bet šitie draugai per porą de- 
sėtkų metų savišvietoj nėra 
padarę jokio progreso.

Kliubas yra ganą didelis ir 
turtingas. Priima į- narius ir 
svetimtaučius, tik turi tvar
kingai užsilaikyti, pildyti jo 
įstatus. Kliubas jau užvaldęs 
visą lietuvių namą. Turi lais- 
nius stipriem gėrimam parda
vinėti, iš ko daro didelį biznį. 
Deja, visuomenei iš to jokios 
naudos nėra. Politiniai nieko 
neveikia. Laikraščių, kaip ir 
tuomet, ateina keletas. Ateina 
ir Laisvė, kurią prenumeruoja 
pats kliubas. '

Kliubas kartą, ant metų vi
siems nariams suruošia ban- 
kietą. Veltui duoda pavalgyti 
ir įsigerti. 1946 m. tokis pokn 
lis atsibuvo trečią lapkričio. 
Teko dalyvauti ir man. Su
plaukė apie keturi šimtai pu
blikos. Ak, kaip būtų miela, 
gražu buvę,- jei kokis apšv^ies- 
tūnas draugas į šitą besilinks
minančią, siūbuojančią ir prie 
stalų sėdinčią masę žmonių

DARBĄ BAIGIANT
(Tąsa nuo 3-čio pusi)

meno

būtų atsišaukęs aukų geriems | 
tikslams. O gražesnio, prakil- Į 
nesnio tikslo šiuomi laiku ne- i 
buvo, kaip parėmimas penkių pageidauja didesnės
metų karo nualintos, sugyiau- veiklos.
tos, išdegintos mūsų mylimos 
gimtinės, tarybinės Lietuvos. 
Deja, neįvyko nieko panašaus: 
žmoneliai pasivalgė, stiprių 
gėrimų, išsigėrė, pasilinksmino, 
pasikląusė muzikos, jaunimas 
ir senimas, kurių kojos gerai 
tarnauja, pasišoko iki vėlybos 
nakties ir gerame ūpe išsi
skirstė, nei dėkui niekam ne
pasakę.

O mūsų brangios organiza
cijos LLD kuopelė savo susi
rinkimus laiko Partijos kam
bariuose, pačiam vidurmiesty. 
Užklausus vieno kito, dėl ko 
jūs nelaikot susirink, lietuvių 
kambariuose, vienas atsakė: 
mus iš ten išvarė; mums ten 
nuoma per brangi. Bet paskui 
tas draugas pasisakė, kad jie 
neištesėdavo trijų dolerių už
simokėti, jei susirinkimas ne
pavykdavo. čia tai jau, man 
atrodo, draugų kaltė, o ne na
mo prižiūrėtojo. Tas pats 
draugas sakė: “Mes turime

(Tąsa 5-me pusi.)

$ Paakstinimui prie dides
nės meno veiklos, čia cituo
jame dalį mūsų žymaus me
nininko, rašytojo Seno Vin
co laiško. Jis mums rašo:

“Maciau, kad Meno suva
žiavimu buvo kalbėta apie 
kokias ten trumpų sceniškų 

j veikalų premijas. Bet po su- 
! važiavimo vėl užviešpatavo 
šventadieniška tylu mele. 
Nejaugi tas didelis debesys 
neduotų nei lašo lietaus ant 
meno darželio rasodninko? 
Yra sakoma, kad geležį rei
kia kalti pakol ji dar karš
ta. Bet man atrodo, kad ta, 
kiek įšildyta geležis, jau 
pusėtinai atvėso.”

Reikia tikėtis, kad LMS 
Komitetas neleis visai tai 
geležiai ataušti. Mes manor 
me, jis, susitvarkęs, imsis 
darbo.

! GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
I

| Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
| ^pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

| Geriausias Alus Brooklyne

! PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Brooklyn,* N.
Telefonas EV. 4-8698

TELEPHONE
STAGG 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

a:., ■.»•? 4'*'A • ■
■ ■ a’*"' ''■ a.*'M-' \ *'

1113 Mt Vernon SU 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

draugų, kurie nenori, kad juos 
matytų kiti lietuviai, kad jie 
lanko mūsų progresyvių susi
rinkimus. Čia vidurmiestin jie 
ateina. O kitaip jų mes nema
tytume.” Kitas draugas tiesiog 
pasakė: “Mes ten susirinkimų 
laikyti nenorime. Tautininkai 
mus iš ten išėdė, jie į mus žiū
ri, kaip į vilkus.” 4

Čia tai jau tiesiog atsiduo
da oportunizmu — “yra drau
gų, kurie nenori rodytis lietu
viams,” -— į mus žiūri, tartum 
į kokius vilkus, —■ tai pigios 
rūšies draugų pasiteisinimas. 
Aš norėčiau paklausti: kaip, 
draugai, gali plėstis mūsų 
progresyvis judėjimas, jeigu 
jūs šalinatės nuo lietuvių cen
tro? šalinatės nuo ten, kur su
eina visų luomų lietuviai? Tei- 
sinimasis, kad reikia veikti 
tarptautiniai, neišlaiko kriti
kos. Faktas yra, kurioje tik 
kolonijoj stiprus tautinis ju
dėjimas, tai ten stipresnis ir 
tarptautinis judėiimas. O kur 
tautinis judėjimas silpnas ar-

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

ba jo visai nėra, tai teh silp
nas ir tarptautinis. Aš esu tik
ras: Jei jūs, draugai, daugiau 
prieš desėtką metų nebūtu
mėt pabėgę nuo lietuvių cen
tro, o būtumėte laikęsi įsikibę 
—vedę neatleidžiamą kovą su 
priešais, tai šiandien, patys, tu
rėtumėt kuo girįisHr didžiuo
tis.

Vienas draugas man, štai ką 
pasakė: “Jeigu pas mus būtų 

I buvęs nors pustuzinis draugų, 
tai mes lengvai būtume užval
dę visą lietuvių koloniją. De
ja, užėjo baisi depresija, be
darbė, veiklesni draugai išsi
blaškė, išvažinėjo ir judėjimas 
atpuolė, nusilpo.

Draugas V. Valaitis sakė: 
Jei čia būtų gyvenusi draugų 
B. šalaveičikų šeima, tai gal 
prieš visas šėlstančias audras 
progresyvis šio miesto judėji
mas būtų atsilaikęs, nes šala- 
veičikas turėjo įtakos lietuvių 
tarpe. Bet ir jie mus apleido; 
išsikėlė į Chicagą, kur ir dabar 
tebegyvena.” Sako: “prieš ke
letą metų šalaveičikų sumany-

; Egzaminuojant Akis, į Rašome Receptus s ; Darome ir Pritaikome Akinius i:
VALANDOS:

9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį. /

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. SOuth 8-5589.

i Drs. Stenger & Stenger ;
Optometrists

394-398 Broadway :■ 
Brooklyn, N. Y.

į Tel. ST. 2-8342 !;

mu, buvo įsteigtas Vilijos Mer
gaičių Chorelis. Jam vadova
vo velionis V. Visockis, jis iš
augino į stiprų chorą. Nes ir 
katalikes motinos- mylėjo savo 
dukreles matyti ant estrados 
dainuojant. Ir chorelio paren
gimai tikrai pavykdavo, nes 
žmones tokius jaunų mergai
čių parengimus remdavo. Ir 
katalikai skaitlingai juos lan
kydavo.

Bet nebūnant rekordų, ne
galima pasakyti, kas dėjosi ir 
kada tų mergaičių chorelis lik
vidavosi, ir dėl kokios prie
žasties. Tik žinau, kad po 
tam, kai draugai šalaveičikai 
išsikėlė į Chicagą, ir veikla vi
siškai šušlubavo, Mus pačios 
27-tos kuopelės susirinkimai 
vykdavo kartą ant metų arba 
visai neįvykdavo, o duokles aš 
pats iškolektuod,avau.

Vėliau, kiek -susitvarkius, 
pradėjo yeikti Ramočiai; dar 
vėliau ’čia atsikėlė apsigyven
ti draugai -Į. Jokimai. Drau
gas Jokimas, nors jau nesvei- 
kavo, bet iki mirties darbavo
si. Mums padėjo draugai 
Auksčiunai, Malinauskai, J. 
Šopiai ir nekurie pavieniai 
draugai. Tuoj prasidėjo agi
tacija vėl kviesti Visockį ir 
tverti chorą iš suaugusių. Ir 
choras tapo sutvertas. Vėliau 
susitvėrė tvirta Meno Apskri
tis iš Waterbury Vilijos Choro, 
iš New Haven Dainos Choro, 
iš Hartfordo Laisvės Choro ir 
mūsiškio Vilijos. Po tam ne
užilgo susitvėrė ir Torringtone 
choras. Nors trumpai gyvavo, 
bet kaip šitie visi chorai pa
ruošdavo metinį koncertą ar 
išvažiavimą, tai pinigai sta
čiai plaukdavo į chorų iždus. 
Ir chorai galėjo lengvai pasi-

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

! Slanager ;
: JOHN A. PAULEY ;!

Licensed Undertaker !

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

■■■■■■-- • ■■ .............. --■"J

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y, 
Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yra 
sunkus pristatymas anglies

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc. .
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

/ Telefonas EVergreen 7-1661

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra’;

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti.< 
apsaugosi kūną nuo slogų' ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga-yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

Fotografas
Traukiu, paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavo^j 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway lt Stono Avė. 
prie ChaVincey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191- \

K. VENCKUS

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba1 jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk, vartoti Veg. Broth 
kuri yra’ sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių J miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Eš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po

r kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 
Avarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir JE Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00. »

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems „Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mės apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
17.75, QU $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif,

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

PerbudavojU pianus iš di
desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus . pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
TeL Michigan 2-3123

laikyti. Mūsiškiam Vilijos 
£horui pinigų užtekdavo pasi
laikyti tik nuo vieno pikniko, 
bendrai surengto.

Bet. . . vėl depresija, drau
gų iškrikimas, draugo Jokr- 
mo mirtis . . . Dideli užsimoji
mai tapo išblaškyti lyg kokio 
uragano. Gražios draugų sva
jonės tapo dejonėmis. Dabar 
jau kožnas žiūrėjo, tik savęs: 
Kur reikės darbas gauti? Ką 
rytojaus dieną reikės valgyti? 
Kur gyventi? Dabar jau cho
rais visiškai nebuvo kam rū
pintis. Ir daugumas jų likvi
davosi. Tik kai kurie išliko.

Man akylai tėmijant drau
gų veiklą, kartais tiesiog šok
davau iš džiaugsmo jų pasise
kimuose . . . Kartais verkda
vau jų nelaimėse... Pama
čiau spaudoj, kad ir pats pro
gresyvių lietuvių judėjimo šia
me mieste vadas, draugaš W. 
Valaitis, tapo paleistas iš dar
bo U . Ir no tik paleistas; bet 
įr miestą jau apleidęs’ Tūlą 
laiką gyveno Westville, Mass.

Bet nėra to blogo, kas ne
išeitų ant gero, sako lietuvių 
priežodis. Draugas ten nuvy
kęs ne tik susirado šiokį tokį 
laikiną darbuką, bet surado ir 
sau tinkamą mylimą, puikią 
gyvenimo draugutę Jievutę, 
kuri, kaip ir jis, ugninga dar
buotoja dėl visuomenės, nie
kad nepailstanti. Dabar drau
gai abu Valaičiai apsigyveno 
vėl šiame mieste. Kompanija 
draugą pašaukė į tą patį dar
bą, ka jis pirmiau dirbo. Net 
ir nuosavą namelį jau spėjo 
įsigyti, kurį teko matyti ir 
man ir kuris man’ labai pati
ko. Tai puiku!

Draugas Valaitis dabar įsi
vėlęs į tarptautinį veikimą, 
ypač daug dirba unijose, pri
guli į komitetus, žodžiu, jo 
visur pilna. Veikte ir tarpe 
vietos lietuvių.

Valio, draugučiai, gyvuoki
te ilgiausius motus!

S-ką Jurgis.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
L 5169 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 115 Troy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIELLO

115 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

.NOTICE is hereby given that License No. 
RL 19058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE WINETSKY
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

Norvegija siunčia moksli
nę ekspediciją į Špicbergeno 
salą.

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
1 HUmboldt 2-7964

z~-.......... .............
Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Peter Kapiskas
fi- v- ,, (n

Qi DaIa
ui. a vaisi duui fa i iu-

'Dailės Mylėtojai
čia žiemos laiku suvažiuoja 

seni ir jaunesnio amžiaus dai
lės mylėtojai, kurie negali 
persiskirsti su savo profesija. 
Negali atsiskirti net ir tie, ku
rie yra pasiekę net 90 metų 
amžiaus. Jaunesnieji pildo, 
programas dideliuose kote
liuose, linksmina turtingosios 
klasės žmones ir iš to daro 
sau pragyvenimą. Aš kalbė
jausi su jų keletu. Jie pasa
koja, kad jiems moka po pen
kis dolerius už vieną išpildy
tą programos dalį, tai yra, už 
porą ar tris daineles. Vienąs 
artistas gali būti tą patį va
karą bent trijose vietose.* Jie 
turi agentus, kurie, juos Siunti
nėja prie darbo »ir iš to daro 
pragyvenimą, žinoma, yra ir 
brangesnių artistų. Brangesnis 
tas, kuris vienas daug kaval- 
kų atlieka. Pavyzdžiui, kuris 
dainuoja, šoka ir dar lošia, tas 
gauna daugiau.

Aš kalbėjausi su vienu dai
nininku ir jo moterimi, kuri 
gerai skambina pijami. Jie da
bar užsidėjo valgyklą. Aš už
klausiau, . kodėl jie metė tą 
profesiją ir pradėjo dirbti sun
kų darbą. Man jie atsakė^kad 
mes jau, girdi, muzikoje dir
bame ilgus metus ir nieko ne
turime. Gi iš biznio gal galė
sime šiek tiek susitaupyti dėl 
senatvės.

Reikia pabrėžti, kad Sovie
tų Sąjungoje tokie žmonės yra 
gerbiami ir jiems nereikia iū- 
pintis, kad senatvėje neturės 
iš ko gyventi. Ten tokiems 
žmonėms senatvėje arba ne
begalintiems dirbti, pragyve
nimas užtikrintas.

Čia seni kompozitoriai ’rašo 
visokias daineles, vieni religi
nes, kiti apie juodveidžius, 
dar kiti liaudies dainas. Iš to 
jie šiek tiek pelno pasidaro.

Čia yra visokių chorų, kur 
dainininkai yra trijų kvoderių 
amžiaus žmonės, pusamžiai ir 
jaunesni. Dainuoja ir seneliai, 
kurie pamylėjo #dainą. Jiems 
geltei sekasi. Jie dainuoja vi
sur, kas juos kviečia, dainuo
ja be jokio atlyginimo, apart 
jų mokytojų. Aš priklausau 
dviejuose choruose ir mano 
laikas smagiai praeina. Jau 
šią žiemą dainavome trijose 
vietose — vieną kartą ant 
parko, kur susirenka tūkstan
čiai žmonių ir duoda turistams 
programas. Ten jie turi progą 
išgirsti dainų ir muzikos ne
mokamai. Du sykiu dainavo
me svetainėse. Dabar mus 
rengia prie didelės programos.

Ir taip žmonės per žiemą 
laiką praleidžia savo mylimo
je dailėje. x

Daile ne vienoda. Viena 
traukia arčiau prie religijos, 
kita prie meilės, trečia budina 
žmones į kovą prieš išnaudo
tojus. Mes, darbininkai, turi
me auklėti dailę, nes jos pa
galba galime palaikyti mases.

Eva Simans.

Binghamton, N. Y.
Linksma “Birthday Party”
•Pagerbta LDS 6 kuopos fin. 

sekretorė Viktorija Kokalas- 
Kokalienė ir sukelta $16 Lais
vės šėrininkų suvažiavimui pa
sveikinti. Parę surengė Vikto
rijos tetulė Marijona Bekerie- 
nė, savo namuose. Sukvietė ar
timuosius, gimines ir draugus, 
sausio 19 d.

Baigiant pietauti, pasiklau
siau šeimininkės, ar būtų gali
ma parašyti apie šį pokilį, tik, 
žinoma, ne veltui vietą užimti 
flienraštyje. Ji sutiko su ma
no minčia.

Prideda sykiu ir padėka dr. 
J. J. Kaškiaučiūi už jo svar
bius ir naudingus raštus, ku
rie tilpo Laisvėj, būtent, įspū
džius “Per Teksu ir Kalifor
nijos Kraštą.” Mes visi suti
kome su drg. M. Bekerienęs 
minčia. Sykiu sveikiname vi
sus šėrininkus, šėrininkes, įspū
džių rašytojus, būtent: Dr. J. 
J. Kaškiaučių, Emma ir Juozą 
Sliekus, J. Vilkelį, V. Stankų, 
Antanuk ir visus kitus. Mes 
bandome prisidėti nors su ma
ža dalele. Nekuriu “kritikų” 
buvo išsireikšta prieš kelionės 
įspūdžių rašymą, mes nesutin
kame su jų užimta vieta Lais
vėje. Turėtų ir jie prisidėti dar 
prie tų $16 aukų.

M. Bekerienė įsigijo šėrą 
<zllome for Lithuanian Work
ers, Inc.” už $25, kas viso su
daro $4.1.

Nors nedaug mūsų čia da
lyvavome, bet atlikome prie
dermę dėl apšvietos.

Per J. K. Vaičekauskų ir M. 
Bekerienės surengtas tokias 
mažiukes parinkęs į 3 mėne
sius laiko sukelta $34 Laisvės 
paramai.

Viktorija Kokai as gavo ver
tingą jos gimtadienio proga 
dovaną ir daug linkėjimų nuo 
dalyvių, už kuriuos dėkavoja 
visiems. O mes dykavo j ame už 
gardžius pietus M' Bekerienei, 
o Viktorijai velinam sulaukti 
daug tokių linksmų “Birth
day” ir energijos darbuotis 
LDS organizacijai.
, J. K. Navalinskiene.

Hartford, Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SEIMININKĖ
Mokanti virti. Guolis ant vietos.

Atskiras kambarys. Paaugėję vaikai.
Geras darbas tinkamai moteriškei.

S30.00 I SAVAITĘ
TELEFONAS NAVARRE 8-6586

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų 

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokesti

Kiekvieną vakarą 5 P.M. iki 8 P.M. 
Taipgi

PATYRUSI FORELADY
GERA MOKESTIS

M. & H. SHIRT CO., INC.
FACTORY A’O. 2

161 NO. BROADWAY 
SOUTH AMBOY, N. J.

Tol. South Amboy 1-1023

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNAS VYRAS
Elektros Indžinierius 

(Electro-Mechanical Line) «
Turi turėti patyrimo nuo 1 iki 3 metų

ir automobilj. ’
WAV ERLY PRODUCTS. Ine. *

BENHAM AVE., BRIDGEPORT, CONN.
(22)

Worcester, Mass

A<0- h

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeipru jūa kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėfiuos, jei nepatiks. ‘

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R I I E IN G O'L D

BEER & ALES'

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

Kitoms Kolonijoms Patarimas
Gaila, kad Conn, valstijoj 

visuose lietuviais apgyventuo
se miestuose nebesiranda po 
didelį darbininkišką chorą. O 
kur randasi tvirtas choras, ži
nia, kad ten yra ir didelis pa
žangių lietuvių veikimas.

Imu hartfordiečių Laisvės 
Chorą. Jis didelis, gražiai dai
nuoja ir apie jį susitelkus di
delė geraširdžių lietuvių šei
ma. Visuose choro parengi
muose matoma pilna svetainė 
žmonių, kas liudija, kad žmo
nės myli chorą, remia jį, o 
choras, atsilygindamas, gra
žiai sudainuoja.

Pav., 19 d. sausio, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
Laisvės Choro mėgėjai persta
tė veikalą “Mikšių Svajonės,” 
trijų aktų tragikomediją. Tai 
buvo bent kuo pasigrožėti. 
Vaidintojai visi pagirtinai at
liko savo užduotis, kad ge
riau nei norėti negalima. Iš 
publikos nugirsta, jog hart- 
fordiečiai dar pirmu kart taip 
gražiai lošė. O gal dėl to, kad 
choras turi išsirinkęs jauną 
pirmininkę Grace Gailiu, kuri 
pirmu kart savo gyvenime re- 
žisieravo veikalui. Publikos ir 
šį kart buvo daug.

Man, kaip svečiui, nepritik
tų, bet negalima iškęsti nere
komendavus lietuviais apgy- 
ventom artimom kolonijom pa
sikviesti visą Laisvės Chorą su 
vaidintojais, kurie gali duoti 
perstatymą ir koncertą. Taip, 
kaip jų pačių buvo padaryta. 
Ką manote? Nepraleiskite 
progos.

Svečias.

Aido Choro Žinios
Ką/aidiečiai nuveikėm pra

eitais metais ir kaip rengiamės 
prie pirmo šių metų parengi
mo ? JSenų metų darbus už
baigus, o naujus pradėjus, rei
kalinga atgal pažiūrėti, kad 
iš gerų darbų pasimokinti, o 
prastų vėl ne pakartoti.

Rodos, va, taip trumpas lai
kas, kaip ant žinių lentos pa
sirodė visiems choristams in
dividualiai pritaikinti linkėji
mai 1946tiem metam. O jau • 
1947-ti skubiai ritasi pirmyn. 
Toks jau nemainomas gamtos 
patvarkymas — laikas eina 
pirmyn nieko nelaukdamas. 
Užsižiopsojai, praleidai laiką

I veltui, jau nesugrąžinsi.
Ar visi aidiečiai atlikom už

duotas pareigas pateiktuose 
linkėjimuose 1946 metam? 
Mm m — abejoju. Nekurie a^- 
silikome, peržengėm taisykles. 
Aišku, tokiems teks dvigubai 
prakaituoti šiais metais, su 
nuošimčiais teks atsiteisti, nes 
šie metai, dar savo pradžioje, 
jau rodo didelius darbus,-bū
tent :

Mūsų koncertas šį sezoną; r 
Moterų Sąryšio koncertas; \ 
Apskrities meno diena;
Rengimasis prie operetės ar 

veikalo.
Praeitų metų mūsų veiklos' 

rekordas gana turtingas. Ap
art patarnavimo kitom drau
gijom, turėjom 6 sėkmingus 
savo parengimus. Gerą, gra
žų darbą atlikome surengime 
sąryšio koncerto. Varde cho
ro, korespondentė taria ačiū 
visiems, gerai dirbusiems pra
eitais metais. Kartu kviečiu 
visus prie intensyvesnės veik
los šiais metais, kad tinkamai 
sutikus ir atlikus šių metų jau» 
numatomus darbus. ‘

Taipgi noriu priminti vi
siems ir visoms, kurie vis dar 
tik žada stoti į Aidą, kad jau 
pribrendęs laikas pažadus pil
dyti. Mes jau pageidautumėm^ 
kad jūs nustotumėt žadėti ir 
imtumėtės dainuoti pradėti.

&

y
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Kviečiame Visus į Mūsų Ban- 
kietą Vasario (Feb.) 2-rą 
Sekmadienį, antrą vasario, 

Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St., įvyks Aido Choro me- . į. 
tinis bankietas su muzikale 
programa. Prašome visus-vi- 
sas dainų mylėtojus, Aido 
Choro rėmėjus dalyvauti mū
sų bankiete — pasiklausyti 
dainų, praleisti su mumis 
iinksmai_įaiką ir paremti mū
sų daiHJŠTdžhbą. Pradžia 5 va- /I 
landą. V

Korespondentė.

PAJIEŠKOJIMA)
Bronie Kumpienė, pajie.ško savo 

sesers, Onos Kaladrinskaitės-Pleč- 
kauskienės. Kilus iš Oskienų kaimo, 
išaulių apskr.' Ja pažįstanti praneš
kite sekomu antrašu S. Amaro, Rua 
de Hercueano de Freitas 446, 
S. Paulo, Brazil. ' (20-21)

, ■■ fc ------------

Kada skendo Graikijos 
laivas Himąnara, žandarai 
pirmieji gelbejosi. žuvo apie 
400 žmonių.

Jugoslavija reikalauja bi- | 
lionų dolerių karinių atly
ginimų iš Austrijos.

F. J'
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Pasimatykime Laisves Bankiete Sausio 26,
Grand Paradise Ballroom!

Paskutiniu sykiu norime pri
minti, jog ta didžioji dienrdš- 
<xio Laisves iškilmė — metinis 
Šėrininkų suvažiavimas ir po

jo bankietas — įvyks jau šį 
s e k m a d i e n į. sausio 26-tą,

{spūdžiai Suteikė
Daug Smagumo

Saulėnas Darbavosi • 
Su Mumis

Mes Irgi Norėtume
Garbingai Užbaigti

Suvažiavimo Dalyviams

ryto/šūrininkai ir draugijų at
stovai prašomi pribūti laiku.

šėrininkų šeimos ir draugai, 
taipgi visi » Laisves prietėliai 
kviečiami atvykti svečiais, pa
siklausyti, kaip Laisvės šeri- 
ninkai sprendžia dienraščio 
reikalus; patirti, kokie tie ro'-

dau-

gerai 
šalies 
atsili-

Kalakutienos Vakarienė
Vakarienę duos 6:30. Pra

šome nesivėluoti. Posėdžiavę 
per diena šėrininkai ir svečiai, 
užbaigę darba, nori ir užbaig- 
tuvių, ilgai laukti nėra kada. 
Kiekvienam laikas užkąsti. Po 
vakarienės daugeliui tolimųjų 
svečių reikės parvažiuoti de- 
sėtkus ar šimtus mylių, o dar 
pirm išvažiuojant kiekvienas 
pageidauja juo daugiau laiko

su visais susieiti. Mes taipgi | minusių, 
norime tuos mielus svečius 
susitikti. Tūlam dar ir polku
tė su svečiu ar viešnia rūpi.
Tikintų Dar Bus ir prie Durų

Administracija atidėjo gero
ką skaičių tikintų pardavimui 
prie durų patogumui tų, ku
riems paskutinėmis dienomis 
susidaro galimybe dalyvauti 
arba kuriu grupė padidėja ne
tikėtai užsukus \ uošviams ar 
žentams, draugams ar 

i ams.
Bankieto tikietų kaina

Kviečiame Šokėjus

Į šokius kviečiami ir 
rintieii bankieto tikieto. 
tik šokiams įžanga 60c. 
Pavidžio Radio Orkestrą, pra
dedant 7 vai. Laisvės bankie- 
tuos’e visuomet, net sunkiais 
karo laikais būdavo daug jau
nimo. šiemet, didžiumai jauni
mo jau sugrįžus iš tolimų kraš
tų, šis saskridis turės, būti vie
nu iš pačių gražiausių ir links-

Iki pasimatymo sausio (Jan
uary) 26-tą, Grand Paradise 
Ballroom I

Iš LLD 1-mos Kuokos 
Susirinkimo ir Veiklos

t

sve-

notu- 
Vien 
Gros

kad

Didelis ačiū tiems draugams, 
kurie nepatingi parašyti kelio
nes įspūdžių arba istorijų. O 
man. kaipo ligos prispaustai, 
labai patiko pasiskaitymai 
daktaro Kaškiaučiaus keliones 
po Ameriką, taipgi A. Bimbos 
kelionės įspūdžiai apie Lietu
vą. Vandtibs Vasilevskos raštai 
niekad neišdildomi iš minties. 
Įdomu ir draugo šolomsko raš
tai apie politiką. Sausio 11-tą 
raštas apie Lenkiją rodyte pa
rodo, kaip mūsų valdžia, kar
tu su Anglija, blogai elgiasi' 
su Lenkija. . •

f Bronx komunistai praeitą 
savaitę jau davedę savo kvotą 
The Worker užrašinėjime vi
sai arti užbaigos, išpildę 97 
nuošimčius savo kvotos. Iki 
Lenino atminčiai mitingo, sau
sio 22-rą, Madison Square 
Gardene. jie yra pasimoję už
baigti ir perpildyti savo kvotą.

Queens apskrities komunis
tai pasišovę gauti 1,600 iki 
Lenino mitingo. Visa kvota 
yra 1,800. Maspethas vado
vaująs, jau išpildęs savo ori- 
ginalę kvotą, užsidėjęs 
giau.e

Brooklynas abelnai 
stovi, vadovauja visos 
kampanijoje. Bet tūlos
kusios kuopos bei kliubai pri
laiko visą sekciją. Atsilikę 
kliubai, tai kaladės ant kojų 
sekcijai.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
iš karto gerai pasibėgome pir
myn, bet galop pradėjome at
silikti. O ne kažin kiek be
trūksta. Su praeitu sekmadie
niu turėjome gavę 36 prenu
meratas, trūko 14-kos. Jeigu 
kiekvienas kliubietis pakalbin
tume dar neužsirašiusį kaimy
ną ar draugą, greit tuos trūks
tamus 14-ką gautume. Masėse 
lietuvių darbo žmonių tikriau
sia randasi keli šimtai mokan
čių skaityti angliškai ir norin
čių žinoti teisingas šios šalies 
darbininkams svarbias ir pa
saulines žinias, kurias iš ang
liškos spaudos tiktai The Wor
ker parašo, žmonės nori, kad 
ir jų vaikai augtų informuoti 
teisingai, jiems užrašo Worke- 
rj.

Gautas prenumeratas pra
šome skubiai priduoti bile ku
riam iš kliubiečių, nes vajus 
baigsis gale šio mėnesio. Di
džiuma kliubų baigs savo kvo
tas su Lenino diena.

L. K. Kliubas.

WARNER BROS, nauja puiki drama!
Ida Lupino ❖ Rol>ort Alda 

Andrea King * Bruce Bennett

“THE MAN I LOVE”
* Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoje #

Charlie Barnet ir Jo Orkestras
Dar ir Ray English iv Coles ir Atkins

STRAND Broadway ir 47th St.

Jvykis Judžių Isterijoj! Nepaprastai šauni 
ir begaliniai smagi filina! Pirma gyvojo 
veiksmo drama, taip pat ir Walt Disney’s 

įgyventos Uncle Remus pasakos

WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ!
Sujaudinanti . . . Dramatiška . . .
Joan John
CRAWFORD GARFIELD

Oscar LEVANT f
“HUMORESQUE”

Šauni filmą!
HOLLYWOOD Broadway ir 51 St.

‘SONG OF THE SOUTH4
Tcchni-Spaivoinis su dainomis, kur norisi 

niūniuoti ir švilpauti! Ir dar

“The Falcon's Adventure” •
Brooklyn PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb Avos.

Pavojingiausias Žmogus Pasaulyj!
. . . Gręsminuiausiu istorijoje adresu! Ma
tyk greitai-judaneią, veiksmų pilną dramą 

Snipavimo ir anti-šnipavimo . . .
iš tikrovės ir laiku!

JAMES CAGNEY

“13 RUE MADELEINE”
su

A’inul>ella Richard Conte
Frank Latimore

Ir puikus asmenų vaidinimas scenoje >* 
Pirma syk’ teatre pasirodanti Grade Fields

The Debonairs # Beatrice Sccklcr
Extra: ARTHUR BLAKE

ROXY 7th Ave. ir 50th Street.

Paramount’s Tobula. 2 už 1 Programa!
Tobulu naminė komedija! . . . Smagiausia 

moterystė . . . Gyviausia meilė . . .
Garsinusias juokas!

Loretta David
Young Niven

* The Perfect Marriage”
su

:K Eddie Albert Charlie Ruggles >3
Zasu Pitts

•X= Ir Šaunus asmenų vaidinimas scenoj :|:
The Mills Brothers Olga San Juan

Tim Herbert ir EXTRA:
Elliot Lawrence ir jo Orkestras.

Vidunaktį rodoma kas naktį.

PARAMOUNT h. „ st.

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 9 dieną, Laisves svetai
nėje. Narių atsilankė nemažas 
būrys. Valdybos raportas pri
imtas be diskusijų.

Iš raportų pasirodo,
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos buvo neblogas 
veikimas 1946 m. Turėjo 10 
susirinkimų, du neįvyko. Kuo
pa viena surengė 4 prakalbas. 
Daugiau prakalbų rengė ben
drai su kitomis.

Naujų narių per metus gau
tas 17. Kuopos nariai rinko 
pasveikinimą Vilnies bendro
vės dalininkų suvažiavimui. 
Surinko šimtą dolerių. Aukavo 
$3 ateivių gynimo komitetui. 
1946 m. pasveikino Laisvės 
bendrovės dalininku suvažia-

• Į

vima su penkiais doleriais.
LLD 2-ro apskričio konfe

rencijoje, sausio 12-tą, dalyva
vo 12 1-mos kuopos delegatų, 
4 nepribuvo.

Laisvės bendrovės dalinin
kų suvažiavime šį sekmadienį, 
sausio 26-tą, kuopos šėrą at-, 
stovauti išrinktas J. Stakvilevi
čius. Nors praeita susirinkimą 
pamiršome nutarti, kiek kuo
pa duos pasveikinti suvažiavi
mą, valdyba, pasitarus, pa
sveikins su $5.

Šiais metais organizuosime 
visas jėgas į talką gauti dau
gelį naujų narių, kad pirma 
kuopa būtų didžiausia visoje 
Amerikoje.

Korespondentas.

Seniau praėjęs Kaškiaučiaus 
raštas apie ’ chiniečių gyveni
mą, Akimirka Pekine, taipgi 
buvo įdomus.

Taip pat dėkoju švenčioniš- 
kiui už feljetonėlį. Tą rytmetį 
buvau labai nesmagi, o kaip 
sulaukiau Laisvutės ir pasi
skaičiau “Lietuvos Vaduoto
jus,” smagiai nusijuokiau ir 
pralinksmėjau.į Yra ir dau
giau tokiu gerų draugų, kurie 
gerus raštus parašo, tik visų 
negaliu įvardinti.

Taigi, dabar, .išvakarėse 
Laisvės suvažiavimo, dėkoju 
Laisvės redaktoriams už tal
pinimą tokių raštų.

t Kastancija Karlonienė.

Julius Saulėnas mirė sausia 
20-tą, palaidotas sausio 24-tą. 
Apie Sau lėno mirtį Laisvei te
lefonu pranešė Jurgis Dulkė.

Saulėnas sąniau buvo veik
lus narys Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos. Taip
gi veikliai dalyvavo Komunis
tų Partijos vedamose kovose 
už teisę organizuotis į unijas, 
už pašalpą bedarbiams anuo 
didžiojo nedarbo laikotarpiu, 
Už socialį saugumą. Yra įdė
jęs nemažą plytą statyboje 
mūsų demokratinio judėjimo, 
kaipo eilinis, kovingas darbo 
žmogus.

, Pastaraisiais laikais/ dėl 
man nežinomų priežasčių, Sau
lėnas iš lietuvių darbininkų 
aktyvistų buvo dingęs. Kas jį 
prilaikinėjo nuo veiklos? Gal 
kai kas žinojo, bet didžiumo
je —' nežinojome. Kuklus, ty
lus, vargiai jis kam pasiskun
dė bent kuo savo gyvenime, 
žinau vieną, kad jis širdyje 
nebuvo nutraukęs tikėjimo tuo 
judėjimu, kadangi dar neper
seniausiai kokioje . nors de-

monstracijoje, įvykusioje ne- . 
dirbamu laiku, .teko Saulėną 
matyti dalyvan jant.

Sakoma, kad jiš buvęs susi
gyvenęs su rusų tautos žmo
nėmis, su jais dalyvaudavęs.

Ramaus pasilsint (

Turintiems problemų vendų 
klausimais (o stokuojant bu
tų ir visiems gali prisieiti tu
rėti), daug klausimų atsako 
(53 klausimus) OPA išleista 
ir puolikai nemokamai duoda
ma knygutė, 32 puslapių. Gau
nama savo apskrities OPA 
raštinėse.

Arthur Cohan, 30 m., įkrito 
per apačią anglinio vagono į 
anglies piltųvę ir užduso 
Burnswell Coal Co., anglies 
sandėlyje, Rosebank, Staten 
Island.

UN —— ltd —— Mil —— Nil ■— HM — UH — Mil — Hit —— mi ■

I^”kež>i laisvėje
Sausio 22-rą lankėsi Laisvė

je Juozas Rągažinskas iš 
Chester, Pa., dienraščio skai
tytojas ir rėmėjas. -Ta proga 
svečias apžiūrėjo Laisves įstai
gą, taipgi kai kurias kitas 
svarbias įstaigas, ir susirinki
mus, įvykusius tą dieną.

VYRIŠKI TWWTAi
IR 0VERK0UTA1

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbyst? 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) '
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, Jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

World Tourists, Inc.
(įsteigta nuoz1927 m.) 

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nų drabužių ir kitų daik
tų j
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet

L MES taip pat chemika
lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo 
lėšas.

l
3. MES turim įrengimus ge-

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
j Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į Į 
Lenki j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BŪDU
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai Įkainuojami 
Užsieniniai muitai 

išrenkami
Padėvėti, drabužiai 

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei

^Sugavo 4-tą Pabėgusį
I Iš Kalėjimo

New Yorko sekliai praeitą ! 
trečiadienį areštavo ketvirtą 
iš devynių buvusių pabėgusių i 
iš Brooklyno kalėjimo. Jį ra- i 
do įsigeriant “highball” kar
kiamoje skersai gatvę nuo po
licijos stoties, Hobokene.

A r e š t uotasis, Christopher 
Eisis, 33 metų, buvęs pasiruo
šęs už apie pusvalandžio išva
žiuoti į Clevelandą. Apie jo 
buvimą Hobokene buvę nu- ' 

• manoma, o gal ir žinoma. Vie- ;
tos sekliai, su grupe iš New ‘ 
Yorko, per porą valandų pirm ' 
jo suėmimo aplankę daug kar
kiamų ir namų jo ieškant.

Eisis, gyvenęs 518 Fourth 
Ave., Brooklyne, buvęs 
areštuotas nuo 1925

t

*

4 kart ■ 
metų. i

MIRĖ
Joseph Rukšėnas, 61 m.

1 amžiaus, gyvenęs 450 E. 165th 
St., Bronx, mirė sausio 23-čią, 
Morrisania Hospital, Bronx.

* Laidos pirmadienį, sausio 27- 
tą, Šv. Jono kapinėse. Pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Garšva atlieka ir 
laidotuvių reikalus.

•„ John Bush, 48 m. amžiaus, 
gyvęno 1041 Bush wick Ave., 
Brooklyne, mirė sausio 23 d., 

į Kings County ligoninėje. Kū
nas pašarvotas J. Garšvos ko- 

T plyčioje, 231 Bedford Ave.
Laidotuvės įvyks feausio 27 d., 
šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
Žmona Amelia.

Lv Laidotuvių
nasi grab. J.

pareigomis rūpi- 
Garšva.

.MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk Prancūzų kariuomenę Indo-Chinoj malšinant sukilimą! Matyk pirmųjų pokari 
nę madų paroda Vienoje! Matyk filmas iš kovų Graikijos pasienyje! Matyk Graikų 
laivus užplaukusius ant seklumų Anglijos Kamile! Matyk karinę Generolo Montgo- 
inery’o misijų Maskvoj! Matyk filmą apie naują dviinctinį Čechoslovakijos pramonės 
plano! Matyk filmas iš Georųijos vaidų dėl gubernatoriaus! Matyk svarbių This is 
America Filmą, “GERMANY IODAV’ ir naujausias įvykių žinias iš jilačiojo pasaulio!

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

( RANDA VOTIM AI
PASIRANDAVOJA NEFORNIŠIUOTAS AP- 
ARTMENTAS, 4 rūmų npartmentas. RENIJA ' 
$12 moderniniame 12 šeimų name. Pageidau
jama suaugusiu su superintendento patyrimu.

Kreipkitės greit. SIIEAFE COMPANY 
G29 THROOP AVE., BROOKLYN, N. Y.

(22)

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir 

$4.00 Pusei Metų
Europoje ir Kituose Toli” 
muose Kraštuose $9.00 Me

tams; $4.50 Pusei Metų

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC
18 W. 28 St., N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

MES SIUNČIAM GATAVAI 
PARUOŠTUS MAISTO 

PUNDELIUS
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC.
Bi’onx-500 East 164th St.
Važiuot 3rd Ave. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

LITUANICA SQUARE
i——in<<

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA ,* ROCKEFELLER CENTER 

'Marjorie Kinnan Rawlings’

"THE YEARLING”
Techni-Spalvomis

j GREGORY PECK * JANE WYMAN
CLAUDE JARMAN, JR, kaip “Jody” '
Dirigavo CLARENCE BROWN • Paruošė SIDNEY FRANKLIN

Metro-Goldwyn-Maycr Judis '
DIDŽIOJOJ SCENOJ: “CARNIVAL,” naujas grožiškas, spindintis vaidinimas, pa
ruoštas Russel Markcrt’o, scenerljos Bruno Maine . . . su Rockettes, Baletą Grupe 

Choro Ansambliu, Music Hall Simfonijos Orkestras, vadovaujant Charles Previn

ISTORIJA AVANTIŪRŲ IR VIRPANČIO ROMANSO, SLAPTINGŲJŲ RYTU AP.
LINKUMOJ! SUJAUDINIMAI... VEIKSMAI...' NUOSTABUMAI... REGINIAI...-

Douglas Fairbanks, Jr.
Maureen O’Hara * Walter Slezak

“SINBAD THE SAILOR”
Puikiomis Techni-Spalvomis 

su Anthony Quinn • George Tobias 
Nuolat Rodoma. * Vidunaktį Į<as Naktį

O PAI.ACE BROADWAY ir 47th ST.

“Spalvos yra natūralūs ir tikrovinės . . . visuomet turi didį pa
trauklumų savo vaizdingumu . . —N. Y. HERALD TRIBUNE

JrS»s! . ■

....111 f W«'4V J
5-ta Savaite

ANLEY17th AVE. bet.
________________ 142 & 41 STS.
DOOMSOPlN 8:45 A. M.

MEDUS
Laisves įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
vietos. x

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

' GERAI PATYRŲ BARBERIAI
Laisves Adm

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.”

Tel.EVergreen 7-6868 •
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1—8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

BALUS <161 Balių, Hoiticertų, Bankletų.
Vestuvių, Suvirinkime ir t.t. Pulku« 

•teičiua su naujausiais Jtaisymala.
KBTURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Praeinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL BTagg 2-8842

?■■■■■' , ','b; M/'" i'.'.ii t,t.. iU'risM'r.r.T.ttw.-.T rt iTl,n7:7r.-ftr?!W.-.-a/jBĮ

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
, 284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 • • • I2475

PATRICIA 
it . $2475

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn. N V
Tel. EVergreen 1-8054

MIKĖ LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N Y

V

tCVergreen l-tiOOS

CAMBRIDGE

MATIKI

j ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Bronklvu, N. Y. 
ret. fl! iru ttrwua,




