
Lietuviškos Mokyklėlės.
I Kanus Nusineš Viską. 
Džiaugsmas Paklydusia 
įkaitę Agitatoriai. [Avele.

Rašo A. BIMBA

žymioji veikėja detroitietė 
Stephanie M ąsytė prašo sku
biai jos vardu prisiųsti “La
bas Rytas” dvidešimt penkias 
kopijas. Detroito irgi susior
ganizavus vaikų mokyklėlė. 
Visi didžiai nustebę, kai į pir
mą susirinkimą suėję net dvi
dešimt du vaikučiai. Tikisi jų 
daugiau!

Garbė Detroitu i, kad neat
siliko nuo Brooklyno ir Chi- 
cagos.

Bet kur mūsų kiti didmies
čiai? Ar ten veikėjai nemato 
trečiosios kartos lietuvių?

Tokiu mokyklėlių vedimas 
yra keblus darbas. Gerai da
roma ten, kur, apart lietuvių 
kalbos ir rašybos, rąokoma ūe- 
tuviškų dainelių, lietuviški] 
veikalėlių vaidinimo, lietuviš
kų šokit! šokimo ir tt.

Brooklyno vaikų mokyklė
lė dalyvavo Festivalyje. Buvo 
suvaidintas veikaliukas ir pu
sėtinai gražiai išėjo.

Juo įvairesnis bus mokyklė
lių turinys, tuo patrauklesnės 
jos bus jų lankytojams. Lie
tuviškos dainos, lietuviški šo
kiai, lietuviška vaidyba tuo
jau vaikus susieja su mūsų 
kultūra. Be to, vaikučiai gali 
viešai pasirodyti parengimuo
se — parodyti visiems, ką jie 
išmoko.

Ar bereikia gražesnio vaiz
do, kaip tas, kai ant “stei- 

’džiaus” berniukas arba mer
gaitė vaidina, dainuoja bei 
šoka, o publikoje sėdi “ma” 
ir “pa,” “grandma” ir “grand
pa” ?’

Aną dieną 
diktą lietuvį, 
jis jau baigiąs ristis prie sep
tintosios dešimties metų.

žmogus biznierius, pinigų 
turi pilnus kišenius. Sakau: 
Broli, pasipirk Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą, prisidėk de- 
sėtku kitu dolerių prie įstei
gimo Amerikos Lietuvių Kul
tūrinio Centro.

Jis smarkiai susimąstė, su
siraukė, giliai atsiduso ir at
sakė: ‘*‘Eh, argi aš kažin
kiek begyvensiu, kam 
bereikia to Centro!”

Pamaniau sau : šis žmogus 
viską nusineš į šaltuosius ka
pus — ne tik savo kūną, bet 
ir atmintį. Kas gi jį čia be
atmins, kas gi jį čia benorės 
minėti, kai jis su tuo pilnu 
kišenių atsiguls į karstą?

sutinku viena 
Pasigyrė, kad

man

Jeigu tikėti Naujienoms, tai 
bolševikus ištiko dar viena 
baisi nelaimė.

Dalykas štai kame: Gri
gaitis matęs ir skaitęs rusų 
menševikų žurnale “Socialis- 
tičeskij Vestnik” vieno ruso 
“inteligento” ilgą gromatą, 
griežtai ir rūsčiai atkreiptą 
prieš Sovietus. Ir tai esąs “in
teligentas” ne iš Rusijos, bet 
iš amerikiečių zonos Vokieti
joje.

Iš to Grigaitis parašė ilgą 
straipsnį, ir (padarė baisią iš
vadą, — išvadą, kad “rusai 
priešingi ’Sovietų valdžiai” 
(N., gr. 3d.).

Aš jau buvau manęs, kad 
šie metai praeis laimingai ir 
Grigaitis nebenuvers Sovietų 
valdžios. Bet mano apsirik
ta. Jis savo garbingą misiją 
atsiminė ir nors pabaigoje 
metų dar kartą su ja apsi
dirbo. Nes jeigu rusai, ku
rių Tąrybų Sąjungoje yra apie 
pusantro šimto milijonų, yra 
priešingi Sovietų valdžiai ir 
bolševikams, tai kas ją ir juos 
bepalaikys?

Tūli senatoriai spiria musų 
vyriausybę tarybų* žemei pa
skelbti ekonominį boikotą. 
Nieko, girdi, jai neparduoki-
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ROMOJE VYKSTA GENERALIS DARBININKU STREIKAS
O

MARSHALL GRIEŽTAI REIKALAUJA, 
KAD SOVIETAI ATSISAKYTU NUO 
KARINIU ATPILDU IŠ VOKIETIJOS
Jis Lemia, Kad Iškriks Konferencija, Jeigu Sovietai 
Vis Reikalaus Atpildu iš Vokiečių Gamybos Dirbiniu

London. — Jeigu Sovie
tai vis reikalaus karinių at
pildų iš einamosios Vokieti
joje gamybos, tai vakariniai 
talkininkai nesusitars su 
Sovietais, užreiškė Ameri
kos valstybės sekretorius 
Marshallas' Keturių Didžių
jų konferencijoje. Jei Sovie
tai neatsisakyti] nuo tokių 
atpildų, tai “mes tik bergž
džiai laiką čia eikvotume,” 
tęsdami šias derybas, pridū
rė Marshallas. Tuomi jis lė
mė konferencijos iškrikimą.

Sovietų Sąjunga, pagal 
Jaltos konferencijos nutari
mą, reikalauja 10 bilionų 
dolerių vertės atlyginimo iš 
Vdkietijos per 20 metų ir 
sako, žymiąją dalį tų atly
ginimų Vokietija privalo 
sumokėti dirbiniais iš eina
mosios savo pramonės.

Marshallas ir užsieninis 
Anglijos ministras Bevinas 
nepripažįsta Sovietams ki
tokių atpildų, kaip tik da
vimą jiems tūlų sunkiosios 
pramonės mašinų iš vakari
nės Vokietijos, užimtos an
glų - amerikonų. (Sovietai 
ne kartą protestavo, kad 
sulaikytos ir tos mašinos, 
kurios buvo jieiųs skirtos.)
Marshallo Įtarimai prieš 

Sovietus /
Marshallas įtarė, kad So

vietai per metus ištraukią 
daugiau kaip $500,000,000 
vertės daiktų iš savo užim
tos rytinės Vokietijos. Tuo 
tarpu, girdi, Amerika ir An- 
grija “supila $700,000,000 
vakarinei Vokietijai mais
to” ir kitokios paramos, 
“kad vokiečiai galėtų gyvi 
išlikti.”

Marshallas todėl reikala
vo uždraust bet kokius dir
binių - produktų išvežimus 
iš Vokietijos, pradedant 
nuo naujų metų. Jisai sakė: 
Jeigu bet kuri šalis norės 
gauti Vokietijos dirbinių, 
tai turės už juos duoti vo
kiečiams lygią vertę pini
gais arba savais produk
tais - dirbiniais.

Marshallaą taipgi įtarė 
Sovietus, kad jie imą į savo 
trustą įvairius biznius ryti
nėje Vokietijoje ir pagal 
“Verstinas sutartis” gabeną 
vokiečius darbininkus- j So
vietų Sąjungą. •

Molotovo Atsakymas
Sovietų užsienio reikalų 

ministras Molotovas atmetė 
tuos kaltinimus iš .Marshal-

lo pusės ir žadėjo atsakyt 
jam, kuomet bus svarsto
mas klausimas dėl karinių 
atpildų iš Vokietijos. Molo
tovas pirmiau tvirtino, jog 
anglai - amerikonai su tei
kiama parama vakarinei 
Vokietijai stiprina politi
niai- karines pozicijas te
nai ir planuoja ištraukti 
daugiau vertės iš jos, negu 
Sovietų reikalaujami-atlygi
nimai.

Trumanas Siūlys Savo 
Racionavimą prieš 
Republikonų Planą

Washington, gruod. 11. — 
Prez. Trumanas pranešė, 
kad jis ruošia savo pasiūly
mą kongresui dėl reikmenų 
kainų ir dar.bininkiį algų 
kontroliavimo. Jis pasmer
kė republikonų siūlymą, 
kad kompanijos tik laisvai 
susitartų aprėžti savo dirbi
nių kainas.

Republikonų vadai kong
rese, beje, sutinka su kai 
kuriais pirmesniais prezi
dento siūlymais, prieš in
fliaciją, kaip kad kontro
liuoti amerikinius išgabeni
mus į užsienius, apriboti 
gemblerystes ir -panašiai.

Anglai Einą [.ink Prekybos 
Sutarties su Sovietais

London. — Anglų valdi
ninkai ketvirtadienį prane
šė, kad jau susitarta svar
biausiais punktais dėl pre
kybos sutarties su Sovie
tais. Anglija, pagal šią su
tartį, siųstų Sovietams ma
šinas ir kitus technikinius 
įrengimus mainais už So
vietų grūdus ir įvairias me
džiagas. 1

Labrador. — Dar nėra 
žinios apie 29 kariškius, nu
kritusius su*Amerikos ar
mijos lėktuvu. -

Nanking. — Chinų komu
nistai puola tautininkus jau 
šanghajaus srity.

.............

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

Negali Atsidžiaugti Kultūrinio Centro 
Patalpomis Tie, Kurie Jas Mate 
GRAŽI PARAMA SU GRAŽIAI^ LINKĖJIMAIS

Rytinių Valstijų Lietuvių Mpno FestivalioRytinių Valstijų Lietuvių Mpno Festivalio metu 
naująjį namą aplankė daug, lietuvių. Visi džiaugėsi ir 
gėrėjosi Lietuvių Kultūrinio Centro patalpomis. Seka
mas laiškutis tai geriausia išreiškia: 
Gerbiami Laisviečiai:—

Menininkų Festivalio proga teko pamatyti naująją 
būsimą Laisves buveinę. Tai puiki vieta. Namas su vi
sais parankamais, įrengtas tvirtai, pastoviai. Graži bus 
lietuvių kultūrinio centro buveinė.

Kadangi namo bendrovės ketvertą akcijų turime nu
sipirkę dar prieš didįjį vajų, tai šiuo metu žmona Pauli
na siunčia namo bendrovei paskolos $1000. O aš, maty
damas tą sunkųjį ir daug kaštuojantį Laisvės persikrau
stymą į naująją vietą, siunčiu persikraustymo reika
lams $100.

Linkime gražaus kultūrinio žydėjimo paujoj bu
veinėj kaip Laisvei, taip ir visam pažangiam lietuvių 
judėjimui!

Stasys Jasilionis.
Kiekvienas pažangą ir. kultūrą mylįs lietuvis ne

sunkiai gali ištesėti įsigyti nors vieną Lietuvių Natno 
Bendrovės šėrą. Ir tai kiekvienas turėtų padaryti be del
simo. Norime šį vajų baigti iki Naujų Metų. Jau yra su
kelta $115,225, bet dar reikia mažiausia $24,775.

Sekami asmenys bei organizacijos prisidėjo: 
ŠERAIS

L. D. S. Youth Club, Bridgeport, Conn. 
Juzė Laucius, Lewiston, Maine’ 
ALDLD 141 l$uopa, Philadelphia, Pa. 
LDS 15 kuopa, Dedham, Mass. 
LDS 3 kuopa, Norwood, Mass. 
ALDLD 9 kuopa, Norwood, Mass.
L. Trakimavičius, Norwood, Mass.
J. Gailen, Windsor, Conn.

PASKOLOMIS
Paulina Jasilionis, Binghamton, N. Y.

' Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

$1000.00

Francūzų Pulkininkas Smerkia 
Savo Valdžią už Priešišką 
Sovietams Politiką 1

Maskva. — Sovietų . vy
riausybė pertraukė derybas 
dėl prekybos sutarties su 
Francija; atšaukė iš Fran
ci jos savo pareigūnus, kurie 
tvarkė sovietinių piliečių 
grąžinimą namo, ir išsiuntė 
atgal į Franci ją jos atsto
vus, per^kurius francūzai 
buvo grąžinami namo. Šiuos 
žingsnius Sovietai padarė 
todėl, kad Franci jos val
džia elgėsi kaip Sovietų Są-

jungos priešas.
Francūzų armijos pulki

ninkas Raymond Marquie, 
galva francūzų pasiuntiny
bės dėl jų grąžinimo iš So
vietų Sąjungos, pasmerkė 
savo valdžią kaip provoka
torišką Sovietų priešą. Jis 
užginčijo Francijos valdovų 
pasakojimus, būk Sovietų 
pareigūnai Frakcijoj kurs
tę francūzus į streikus. Tai 
su tokia melaginga prieka

me, nieko jon neišvežkime.
Jau nekalbant apie visas ki

tas tokios “filosofijos” impli
kacijas, ji perdėm 
grynai ekonominiu 
Jei kuriam kraštui 
sieninės rinkos, tai
jos reikia. . Argi tų agitato
rių įkaitęs protas negali nė 
tos paprasčiausios tiesos su-: 
prasti ?

kvaila net 
požiūriu, 

reikia už- 
Amerikai

GENER. STREIKAS SUPARALYŽIAVO 
R0M|; JIS GALĮS IŠSIVYSTYTI I 
VISUOTINĄ ITALUOS STREIKĄ ‘
Darbininkai Reikalauja Aprūpint Bedarbius ir Nubaust 
Žmogžudišką Policiją, Kuri Šaudė Demonstrantus

Roma. — Prasidėjo vi
suotinas darbininkų strei
kas Romoje. Streikieriai su
stabdė gatvekarius, auto
busus, laikraščius, fabrikus 
ir kitas įmones. Mieste 
streikuoja 500,000 žmonių, 
o kitur Romos provincijoje 
dar apie 1,500,000, kaip 
pranešta ketvirtadienį iš 
ryto. Streiką paskelbė Ge- 
neralė Darbo Konfederaci
ja per savo Darbo Rūmą

Užmuštų Arabų ir Žydų 
Lavonai Riogso-Dvokia 
Jeruzalės Gatvėse

Jerūzalė. — Dar nužudy
ta pora tuzinų žydų ir ara
bų tarp tarpsavines jų sker
dynes Palestinoje. Ketvirta
dienio žinia sako, Jeruzalės 
gatvėse “voliojasi ir dvo
kia.” nepalaidoti nukautų 
žydų ir ąrabų lavonai. <

Arabai buvo užkėlę ma- 
h ome tonišką savo vėliavą 
ant žydų bažnyčios.. Žydai 
su lengvaisiais kulkosvai
džiais ir kitais šaunamais, 
ginklais nuvijo arabus šalin 
ir nuplėšė mahomptonų vė
liava.

Visi Anglai Būsią Lavinami 
Gintis Atominiame Kare

London, gruod. 11. —* 
Anglijos valdžia paskelbė, 
kad visi anglai bus mokomi, 
kaip gintis bei apsisaugoti 
nuo atominio užpuolimo. 
Valdžia jau paskyrė 1,000,- 
000 ketvirtainių akrų plo
tus, kuriuose ne tik suaugę 
anglai, bet ir vaikai bus la
vinami apsisaugojimui ato
miniame kare.

Romoje. Lemiama, kad gali 
išsivystyt ir visoj Italijoje 
generalis streikas.
Darbininkų Reikalavimai
Generalis Romos streikas 

paskelbtas neribotam laikui 
todėl, kad klerikalinė prem
jero de Gasperio valdžia ne
patenkino sekamų reikala
vimų:

Paskirti 10,000,000 lirų 
(17 milionų dolerių) vie
šiems darbams ir tuojaus 
išmokėti bedarbiams tam 
tikrus kalėdinius bonus Ro
moje ir provincijoj.—Skai
čiuojama bent 70,000 bedar
bių toje srityje.

Patraukti teisman poli
cininkus, kurie šaudė į dar
bininkų demonstraciją Pri- 
mavalle, Romos priemiesty
je, ir nušovė vieną jauną 
komunistą, o daugelį kitų 
sužeidė.

Valdžia aiškino, kad ji, 
girdi, jau paskyrus 10,350,- 
000,000 lirų pašalpiniams 
darbams. Bet darbininkų 
atstovai atrado, kad val
džia priskaitė seniau skir
tus pinigus prie neva naujai 
skirtos pašalpinės sumos.

Mobilizuojama Armija 
Milane

Milan, Italija. — Valdžia 
sutelkė tris divizijas armi
jos Milane, . pramoniškame 
beveik dviejų milionų gy
ventojų mieste. Valdovai bi
ją, kad komunistai neužim
tų Milano. Amerikiniai ko
respondentai praneša, jog 
klerikalo de Gasperio val
džia mokinasi iš Francijos 
premjero Schumano, kuris 
su armijos pagalba sulaužė 
visuotiną streiką. Valdžia 
taipgi tikisi paramos iš 
naujųjų fašistų ir iš kunigų 
agituojamų p a r a p i jonų 
prieš “raudonuosius.”

be Francijos valdžia ištrė
mė kelioliką sovietinių pi
liečių, pareiškė pulkininkas 
Marquie.

Kaip Marquie, taip Hen
rietta Dumas, Francijos pa
siuntinybės narė, pirm ap
leidžiant Maskvą, dėkojo 
sovietinei yyriausybei už 
gražų elgimąsi su jais.
2.j

Kongresmanai Uždraudžia Pašalpą Sovietų Draugams
. _ - —■ - - - .... - - M • *■ • •Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas dauguma 
balsų nutarė skirti $590,- 
000,000 greitosios paramos 
Francijai,' Italijai, Austrijai 
ir Cl.mijai prieš komuniz
mą. Kongresmanai kartu 
priėmė sekamus pataisymus 
prie tos paramos biliaūs:

Neduot pašalpos jokiai 
šaliai, kuri “yra ar bus 
viešpataujama komunistų 
arba Sovietų;” neprileisti 
prie paramos skirstymo jo
kių oiganizacijų nei asme
nų, kurie yra ar buvo ko- 
munisliniai.

šie pataisymai atkreipti 
ir prieš bijomus “raudonuo
sius” pakeitimus Italijos ir 
Francijos valdžiose.

Tūli kongresmanai siūlė 
tik amerikinės kariuome
nės priežiūroje dalinti pa
šalpas. Kiti reikalavo ne
duot jokios pašalpos nė vie
nam raudonajam Franci jo j, 
Italijoj-ir Austrijoje.

Tai ne Pašalpa, Sako 
Kongresmanas

Republikonas kongresma
nas John W. Gwynne parei
škė: “Šis sumanymas nėra

taikomas pašalpoms. Tai 
yra primokėjimai sveti
moms valdžioms, kad jos 
galėtų priešintis komūniz- 
mui.”

Kitas republikohas kong- 
resmanas, John D. Lodge 
sakė: Šis bilius yra “strate
ginis žingsnis, tik prideng
tas patalpinėmis plunksno
mis.”

O kongresmanas ‘Dewey 
Short, taipgi republikonas, 
pareiškę: ‘*ši parama nepa
sieks žmonių, kuriems ji 
skiriama.” Sykiu jis įspėjo, 
kad “pinigais , mes nenusi-

pirksime draugų.”
Prez. Trumanas reikalavo 

$597,000,000 greitosios pa
ramos tiktai Francijai, Ita
lijai ir Austrijai. Kongreso 
atstovu rūmas visai numu
šė $7,000,000, o iš $590,000,- 
000 užginamų pinigų skyrė 
$60,000,000 ir Čiang Kai- 
šekui, diktatoriškam Chini- 
jos valdovui.

Ketvirtadienį kongresma
nai svarstė dar kitus to bi- 
liaus taisymus.’

Romos streikieriai pra
leidžia reikmenis ligoninėm,

Jersey City, N. J.
Mirė J. Merkevičius

Trečiadienį, gruodžio 10 
d., mirė Jonas Merkevičius. 
(Merrick) namuose po 
num. 131 Danforth Ave. 
Kūnas bus pašarvuotas 
Roth Funeral Koplyčioje, 
Old Bergen Rr. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 13 d. Holy 
Cross kapinėse, Arlingtone..

Velionis Jonas Merkevi
čius buvo dienraščio Lais
vės skaitytojas ir narys Šv. 
Jurgio Draugystės Brook
lyne. Šią liūdną žinią prane
šė jo duktė.

Giminės ir pažįstami pra
šomi dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse.

čechoslovakija. — Ęu- 
smerktas mirti slovakų ge
nerolas Josef Turnace kaip 
Hitlerio talkininkas kare 
prieš Sovietus.

ORAS.—Būsią giedra.
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Lietuvos Derlius Šiemet
Kiekvienas Amerikos lietuvis apsidžiaugs išgirdęs, 

kad pereitą vasarą Lietuva turėjo puikų derlių. Štai ką 
skaitome vienam pranešime:

“Mūsų respublikoje išaugo nepaprastai geras deriiuš. 
Labai gausu grūdų, ankštinių kultūrų, bulvių, įvairių 
daržovių, pomidorų, vaisių ir t.t.” Todėl “šiemet turga
vietėse pusiau pigesni, kaip praėjusiais metais, ne tik 
grūdai, daržovės, bulvės, bet taip pat kiaušiniai, svies
tas, pienas, paukščiai, žymiai pigesnė mėsa.”

Tai reiškia, kad Lietuvoje maisto problema gražiai 
išspręsta. Taip pat kiti pranešimai kalba apie pasisekimus 
Penkių Metų Plano pravedime. Iš karo griuvėsių pakyla 
didieji Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių fabrikai. Ypa
tingai puikiai atsistato lengvoji pramonė, kuri gamina 
žmonėms kasdieninio vartojimo daiktus—audeklą, rūbus,

0 kas svarbiausia, žinoma, kad šių dienų Lietuvoje 
tai vjsa priklauso ne kuriai turtingųjų saujelei, bet visai 
Lietuvos liaudžiai. Tasai gražus derlius nepralobins sau
jelės dvarininkų, bet pagerins visos liaudies būklę. Tos 
atstatytos senosios ir pastatytos naujos įmonės priklau
so ne saujelei kapitalistų, bet visiems Lietuvos žmonėms.

Rooseveltas Mokėjo Tokius Suvaldyti
Pereitą antradienį New Yorko dienraščiuose pasiro

dė korespondencija apie tai, kaip ponas George H. Earle, 
diplomatas ir atsižymėjęs Tarybų Sąjungos priešas, buvo 
smarkiai išbartas ir sudraustas per Rooseveltą.

Istorija buvus tokia: 1945 metų pradžioje Earle su
grįžo iš Europos ir išsireiškė, kad jis nori, kaip valdžios 
atstovas, išeiti su viešu pasmerkimu Tarybų Sąjungos, 
pareikšti, kad Tarybų Sąjunga daug pavojingesnė už 
hitlerinę Vokietiją. Jis kreipėsi pas prezidentą ir pra
šė leidimo tą padaryti. Earle tylėsiąs tik tokiam atsitiki
me, jeigu prezident. Rooseveltas griežtai uždraus jam su 
tokiu pareiškimu išstoti.

Rooseveltas jam atsakė. Rooseveltas griežtai už
draudė jam tokį pareiškimą padaryti prieš Amerikos tal
kininką. Earle buvo atstatytas iš diplomatijos ir palik
tas tarnauti tiktai laivyne.

Tik kai prezidentas Rooseveltas numirė, ponas Eąrle 
ir kiti tos pačios nuomonės diplomatai buvo atpalaiduoti 
nuo atsakomybės ir pasileido su propaganda prieš Ame
rikos talkininkę. Kad tokia propaganda pagimdė šalyje 
politinę isteriją ir sugriovė didžiųjų valstybių vienybę, 
įnešė suirutę ir pasidalinimą į Jungtines Tautas, tai visi* 
mato. Nebėra Roosevelto, nebėra kam suvaldyti Earle 
ir kitus to paties politinio tikėjimo pasaulinės taikos ar
dytojus.

KLERIKALIZMO APE
TITAI AMERIKOJE

Dienraštis Vilnis rašo:
Amerikos klerikalai, ypa

tingai katalikiškoji hierar
chija, vis labiau pradeda 
įsivaizduoti, kad jie turi cen
zoriaus, įsakinėtojo ir “mo- 
ralizmo sargo” įgaliavimus. 

štai neseniai visa šalis bu
vo sukrėsta žinia, kad vienas 
vyskupas pastatė ultimatumą 
dviems kino teatrams, kurie 
rodė filmas “Forever Am
ber” ir “The Outlaw.” štai 
New Yorke taip vadinamieji 
“Katalikų Veteranai,” kleri
kalų įsakyti,, pareikalavo, 
kad teatrai nerodytų Chapli- 
no filminio šedevro “Mon
sieur Verdoux.”

Bet klerikalai tuomi nepa
sitenkina. štai iš paties Hol- 
lywoodo ateina žinia, kad 
prie vieno teatro, kuris rodo 
“Forever Amber,” stovi kas 
vakaras katalikų kunigas, 
kuris užsirašo vardus visų, 
kuriuos jis gali pažinti!

Tai prie tokių inkvizicinių 
metodų priėjo juodieji kle
rikalai. Pridėkime prie to 
jų norą užmesti savo kilpą 
ant mokyklų, jų arogantišką 
maišymąsi kiekvienoje gyve
nimo srityje, ir mes gauna

me vaizdą, kuris yra. pa
kankamas sukėlimui susirū

pinimo mūsų' laisvų tradici
jų šalyje.

Tenemano klerikalai, kad 
Amerikos visuomenė, augusi 
valstybės atskyrimo nub baž
nyčios tradicijoje, nepastebi 
to akyplėšiškumo. Ir tene
mano jie, kad visuomenė jų 
bauginasi arba jų inkvizici

nėms metodoms kapituliuos.

ties, dar vėliau Michigan 
Civil Rights Federation.

Keičiantis gyvenimo są; 
lygoms, gimė naujos orga
nizacijos. šiuo metu Civil 
Rights Congress (Pilieti
nėms Teisėms Ginti Kong
resas)" pasiliko viena, ^lati 
organizacija. Ant jos pečių 
gula didieji darbai.

Kaip žinoma,, ši organi
zacija gina kiekvieną asme
nį bei įstaigą, puolamą re
akcininkų. Prie šios įstaigos 
įkurtas, Negro Rights Com-

mittee (Negrų Teisėms 
Ginti Komitetas), kuris 
veiks Civil Rights Congress 
vadovybėje.

Labai svarbu, kad Ame
rikos žmonių teisėms ‘ ginti 
organizacija apjungia ap
link save visas kitas grupes. 
Darbas prieš Civil Rights 
Congress’ą yra nepaprastai 
didelis, kadangi fašistinė 
reakcija Amerikoje ne juo
kais mojasi pulti demokra
tinius darbuotojus ir demo
kratines įstaigas.

SKAITYTOJU BALSAI

caro budeliai Jus, 
draugai, kalėjimuose 
ne vienam kėsinosi 

jauną 
mūsų,

Majoro O'Dwyerio Planas.
Praėjusią savaitę New Yorko miesto majoras 

O’Dwyeris pasiūlė didmiesčio gyventojams savo planą, 
pagal kurį būtų pataisyti tūli mūsų miesto negalavimai 
bei trūkumai.

Trūkumų mūsų mieste yra ir to neužginčija niekas.
• Mūsų miesto ligoninės perpildytos sergančiaisiais, — li
goninių permaža; mūsų važiuotės sistema reikalinga 
ūmaus gerinimo; mūsų miesto gatvės neprilygstasavo 
švara kitų miestų gatvėms; mūsų gatvės dažnai užsikiša 
trafiku — pasidaro nepravažiuojamos; pas mus stoka 
mokyklų, — būtinai reikalinga visos eilės ^aujų mokyklų.

Visam tam pataisyti, pagerinti, papildyti reikalingos 
didesnės pinigų sumos. Sekamas miesto biudžetas priva
ląs būti padidintas $161,000,000, jei norime majoro pla
nus gyveniman realizuoti.

Tenka pasveikinti majorą O’Dwyerį už tai, kad jis 
visu tuo rūpinasi ir drąsiai pastato prieš didmiesčio gy
ventojų akis pačias svarbiausias problemas.

Mr. O’Dwyeris mano sudėti tūlas pinigų sumas pa
keltais taksais iš nejudinamosios nuosavybės (real est
ate) ; jis siekiasi $84,000,000 gauti iš Albany, iš valstijinio 
iždo, į kurį New Yorko miesto gyventojai sudeda didžiu
les pinigų sumas; jis mano, jog $25,000,000 galima būsią, 
gauti iš taksų, uždėtų ant taxi’u, sunkvežimių, privati
nių automobilių ir likerių krautuvių.

• Bet pasilieka dar $51,000,000 trūkumas. Tuos Mr. 
O’Dwyeris mano gauti iš pakelto važiuotės fėro, o’ fėrą 
pakelti jis mano iki 8 centų.

Mūsų nuomone, fėras pakelti nereikėtų. Milžiniška 
gyventojų dauguma su tuo nesutiks, kadangi jie tikrai 
mano, jog toji dalis, kurią majoras tikisi gauti fėro pa-' 
kėlimu, galima gauti kitais būdais, ypačiai iš Albany, iš 
tų $600,000,000, kuriuos p. Dewey globoja.

ARMĖNAI APDOVANO
JO CANTERBURIO 
DJEKONĄ

Žymusis Anglijos dvasiš
kis, Canterburio djekonas 
dr. Hewlett Johnson, neper
seniai lankėsi Tarybų Są
jungoje. Grįžęs iš ten jis 
parašė eilę straipsnių, ku
rių tarpe vienas buvo paau
kotas tarybinei Armėnijos 
respublikai. Gražiai šis an
glų dvasiškis apie Armėniją 
atsiliepė; nupiešė josios 
kultūrinius ir ekonominius 
pasiekimus. Dr. Johnson 
taipgi pageidavo, kad ”Ar
mėnijos terito/ijos, kurias 
turkai yra pasigrobę, juo 
greičiau būtu grąžintos ta
rybinei Armėnijai.” '

Už tai Armėnijos katali
kų bažnyčia aukštąjį anglų 
dvasiškį apdovanojo Šven
tojo Loussavoričiaus ordi
nu ir Armėnijos bažnyčios 
galva, Catolikos Gevork VIr 
pareiškė- jam viešą nuošir
džią padėką.

Taip praneša h Armenian 
Tribune” savaitraštis, lei
džiamas Amerikos armėnų.

Atviras Laiškas Drg. Simonui 
Januliui

Pateikdami savo herojiškos 
praeities atsiminimus, labai 
gražų darbą atlikote. Jie bu
vo tokie įdomūs, tiek daug 
jaudinančių scenų-pergy verti
mų, kurie skaitytoją taip su
artina su Jumis. Ką Jūs, mie*- 
las drauge, prieš daug metų 
turėjote iškentėti, skaityda
mas, jis pats turi visa tai per
gyventi.

Kada 
brangūs 
pūdė ir
užgesinti taip brangią 
gyvybę, daugelis iš 
skaitančių Jūsų atsiminimus, 
tais laikais mokyklos klasėj 
“Bož'e Caria Chrani” giedo
jom, jbj<io supratihio neturė
dami, kad mes svetimas gies
mes giedame ir Svetimus die
vus garbiname.

^»ūs gi, drauge, ir daug kitų 
draugų, tiek daug vargot, ken- 
tėjot, tiek daug šiurpulingų 
momentų pergyvenot, nes jau 
buvot ant mirties slenksčio, 
kurį daug Jūs draugų® per
žengė amžinai. O juk su sa
vo talentu ir gabumais, nesvo talentu ir gabumais, 
buvot tautos parinktiniai sū
nūs — tautos viršūnės, ne vie
nas galėjot visai jaukų ir šil
tą lizdelį įsitaisyti, kur būtų 
nei plaukas nuo galvos nenu- 
kritęs. “Aš jau taip įsigyve
nau tenai, kad nei popas nei 
mano viršininkas nenorėjo 
kalbėti apie mano išva
žiavimą — puįdeda algos 
ir -kitokių lengvatų. Ir jei 
būčiau buvęs tikras Aleksei 
Kolotuchin, tau būčiau ir pa
likęs tenai, — geresnio gyve
nimo su* mano mokslu negalė
jau gauti kitur.”—Taip Janu-'

lis rašo savo atsiminimuose.
Taip, dradge Januli. Jei

gu būtum j ieškojęs tik' savo 
asmeninės laimės, vietoj kovo
jus dėl kitų labo, tai ne tik 
tikras “Rolotuchin,” jbet‘ir ti
kras Simonas Janulis būtų 
geresnio gyvenimo nej ieško
jęs.

Bet Jūs save užmiršot . Ko- 
vojot, kentėjot ir daugelis šal- 
tuos’na kapuosna nukeliavot. 
Likę gyvi ir ištrūkę laisvėn, 
dar turėjot skolosna įkristi, 
kad tą laisvę išsaugo#

Ką sąžiningam žmogui skola 
reiškia, tą lengva suprasti. 
Gal kitas dar per daugelį me
tų kankinas, kad negali atsi
teisti.. Ta skola ne asmeni
niams prabangumams įsigyti 
buvo padaryta, bet plačiosios 
liaudies laisvei išpirkti. Ar 
kas nors pasakė už tai—Ačiū? 
Gal tik ateinančios kartos tai 
pasakys.

Kaip gaila, kad drg. Janu
lis nedavė mums pilnos savo 
atsiminimų sutraukos, kartais 
pažymėdamas '‘apie tai jau 
rašiau.” Rašėt, drauge, bet 
kada? Tais laikais daugelis 
iš mūsų dar Lietuvoj buvom 
ir Laisvas neskaitėm.

Būtų gerai, kad 
rų žmonių, kurie, 
mi mūsų veteranų 
garbingus žygius,
rūpintų,„ ir šitų Janulio atsi
minimų brošiūrėlę išleistų. 
Tai būtų kaip ir moralis at
lyginimas kovotojui už liau
dies laisvę, taipgi brangi me
džiaga nežūtų. Būsimos kar
tos tai įvertintų.

Su šia proga Tau, brangus 
drauge Januli, širdingas Ačiū, 
kad nors dalinai malonėjot 
mus supažindinti su savo he
rojiška praeitimi. Jonas.

rastųsi ge- 
į vertinei a- 

didelius ir 
tuom susi-
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— Eilutes ir porą kt. raši
nėlių gavome, bet jais nega
lėsime pasinaudoti. Bandy
kite rašyti korespondenci
jas bei straipsnelius visuo
meniniais klausimais.

J. Kariūnui, Tuckahoe, N. 
Y. — Už prisiuntimą iškar
pos ir vieno egz. mašinistų 
unijos žurnalo dėkojame. 
Mes, tačiau, gauname tą 
žurnalą ir skaitome tą laik
raštį, kurio iškarpą prisiun-

SUSIVIENIJO DVI 
SVARBIOS ĮSTAIGOS

Mums praneša, jog šio
mis dienomis buvo užbaigta 
vienybės darbas tarp dviejų 
žymių amerikiečių organi
zacijų: National Negro 
Congress ir Civil Rights 
Congress.

National Negro Congress,, 
kaip žinia, lig šiol rūpinosi 
kova vyriausiai už negrų 
teises ir laisves, gi Civil 
Rights Congress neperse
niai buvo įkurta tam, kad 

3kovoti už visų Amerikos pi
liečių teises ir laisves, ku
rias reakcininkai siekiasi 
sutrempti, sugniuždinti..

.Bėgyje pastarųjų 25-rių 
metų Amerikoje veikė In-' 
ternational Labor Defense, 
vėliau National Federation 
for Constitutional Liber-

tėte. Nelaimė glūdi ‘tame, 
kad permažai turime laik
raštyje vietos visiems tiems 
dalykams aprašyti.
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JAUTRUOLIŠKAS ODOS 
ĮDEGIMAS

Pėrb. gydytojau, duokite 
ir man kokį patarimą, kad 
kaip nors apstabdžius tą 
pasiutusį niežėjimą. • ,

Mane išbėrė tokiais spuo
geliais, pradėjo, kaip ada
tom, badyti ir deginti. O 
paskiau smarkiau niežėti. 
Kai pakasau, tai net skys
timas išęina. Paskui išbėrė 
po visą kūną, išmėtė mels
vais šlakais ir dėmėmis. O 
labiausiai rankas ir kojas. 
Ir nepakenčiamai niežti. Ir 
rankų piršta; trūksta per 
sulinkimus.*

Perėjau daug daktarų, 
tai vis kitaip sako, o man 
vis nieko gero. Vienas odos 
specialištas sako— “dermą- 
titis vėneriata” ar “dermati
tis rhedicamentosa”. Kitas 
— “contact dermatitis”, 
“allergic dermatitis” ir dar' 
ten kaip aiškino: 

į šiaip sveikata nebloga, 
tik esąs;kiek žemaš* kraujo 
spaudimas (120). Iš ko tai 
prasidėjo? Ir kaip praša
linti? •

ATSAKYMAS
Jums ten pat ant vietos

A-..,,

štai ką turime atlikti iki Nąpjų Metų:

$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis; , 
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei liau
ju skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus konįestahtų surašąs:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J.
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. • •
Brooklyn© Vajminkai ........................
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa. ••........
J. Bakšys, Worcester, Mass................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .. 
Hartfordo Vajininkai • •....................
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass...........
Lawrence Vajininkai ...... 
Geo. Shimaitis, Brockton ..
LLD .2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ........................ :
J. Martin, Pittsburgh .......
Bekešienė, Rochester*..........
Kuzmickas, Shenandoah .... 

P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
V. J. Stankus, Easton .......
P. Anderson, Rochester ..........
M. ' Janulis, Detroit ............. *....
J. Bimba, Paterson ..................
S. Puidokas, Rumford, Me........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 
A.1 Buivid, Dorchester ..............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlajus, Chester, Pa..............
J. Balsys, Baltimore ................
J .Grybas-J. Casper, Norwood ..
J. Šimutis, Nashua ....................
K. Valaika, Cleveland, Ohio ....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
C. K. Urban, Hudson ..............
J. Blažonis, Lowell, Mass...........
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308 
M. Mickienė, Gardner ............ I

p.
L.
S.

1171 
1,092 
958 
916
911 
892 
678 
652
645
630
624 
605 
585 
560
504

. 492 
491 
432 
391

. 336 

. 312

i Punktai 
.. 4788 
.. 4709 
.. 3872 
.. 3639 

. 3132 

. 2894 
. 2576 
.. 2017 
.. 1260 
.. 1248

gydytojai ir odos ligų žino
vai neįstengė visų galų su
rasti ir prašalinti. Tai berg
ždžias būtų darbas man ką 
spėlioti, už ąkių, nesima
čius, netyrinėjus.

Veikiausia jums taip ir 
yra. Jūs esate alergiškas 
kai kuriems daiktams, per
daug jautrus. Tai ir jūsų o- 
dos įdegimą galima vadinti 
alergišku arba jautruolišku. 
(Kraujas jums ne žemas.)

Vien tiį£ paviršium terlio
tis ne ką tepadės. Nors tai 
yra odos. įdegimas ir labiau 
įveikia odą, bet tikrumoje 
tai yra viso . organizmo ap
sinuodijimas, ir tie ..kūnan 
patekę svetimi nuodai lai
kotarpiais į viršų kyla ir į- 
degina odą.

Kartais tai paeina nuo 
kokio valgio 'ar gėrimo, — 
'nelengva • susekti. Kartais 
nuo paviršutinių įtakų, ku
rios t įveikia odą. Imkite 
gausiai vitaminų, visokių 
vitaminų, (jlaugmeningų — 
multiple viiamitis, po vieną 
ar dvi tabletr laike'\valgy
mo, per vidurį valgymo. Pa-A 
tartina dargi imti nikotines 
i ūkšties: nįacin, 100 mg.,

302

280 
252 
244

220 
208 
196
186 
168 
168
168
168 
144 
140
131
84
84 
78 

Stankevičius, Wilkes-Barre - 75
Valukas, Wilkes-Barre ......... 72
Prūseika, Chicago .................. 56
Bernatas, Tampa, Fla............ 52

•.................. 28

V. Padgalskas, Mexico
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300 

Bemat, Los Angeles ....
J. Gudzin, Scotia, N.^Y. 
Tvarijonas, Detroit ............
Mockaitis-P.Baranauskas 
Bridgeport ...........................

Kalvelis, Bridgewater .........
Valinčius, Pittston ..:...........
Smalstienė, Detroit ..............
J. Madison, Youngstown, O. 
Navickas, Haverhill ............
Rudman, New Haven .........
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 
žukienč, Biifghamton ..........
Vilkauskas, Nashua ............
Sherbin, Pittsburgh ...........

J. Matachun, Paterson .............
S. K. Mazan, Cleveland ............
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
J.

A.
S.

A.

A.

E.
H.

A.

v v J ' II, Lv. ..IUVUO, AUI1IWU,

308 P. Baltutis. Chicago •
Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga

vome sekamai:

O

$281.00 
263.50 
241.00 
141.00 
117.05 
100.00

65.00 
62.00 
54.00 
4SL00 
42.00 

•' 38.00
36.00 

.33.00 
31.419 
31.00 
30.00 

- 25.00
23.50 
23.00 
21.85 
21.00 
20.00

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklynas, 
Rochester, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Cal. 
Bayonne, N. J. 
Chicago, Ill.
Waterbury, Conn. 
Easton, Pa. 
San Francisco, Cal. 
Binghamton, N. Y. 
Great Neck, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. . 
Newark, N. J. 
Worcester, Mass. 
New Britain, Conn. 
St. Petersburg, Fla. 
Washington, Pa. 
So. Boston, Mass. 
Cleveland, Ohio 
Elizabeth, N. J/ 
Lowell, Mass. '

.K. J. Waskis, is Brighton, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Punktai priskaityti L- 
LD 2 kp. '

I

M. Slekienė, Gardner, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujimų. 
Kaip matyt, Slekienė viena 
dirba Gardneryje, jai 
tų ateiti į pagalbą ir 
geri rėmėjai..

Sekanti vajininkai
siuntė atnaujinimų: S. Kuz
mickas, Shenandoah, Pa., 
M. Janulis,. Detroit, Mich., 
J. Simutis, Nashua, N. H., 
A. Bernot, Los Angeles, Ca
lif., H. Bernatas, Tampa,

Aukų gavome sekamai:

Youngstown, Ohio 20.00
Stamford, Conn. 18.00.
New Kensington, Pa. 16.00
Nashua, N. H. 15.00
Brockton, Mass. 12.00
Seattle, Wash. 11.00
Paterson, N. J. 8.86
Girardville; Pa. 8.00
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Scotia, N. Y. 6.00
Hudson, Mass.. 5.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Minersville, Pa. 3.00
Bridgeport, Conn. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me.
New Haven, Conn. /

1.00
1.00

Grand Rapids, 
Fla.

,50c

Po $10: Bronė ir Viktori
ja Zmitraitė, Binghamton 
(Johnson City), N. Y., Ona 
Pranckaitienė, B r o o klyn,

turė
kit!

pri-

100 tablets, — po 1 ar po 2 
tableti laike valgymo. Taip
gi pieno kalkių — calcium 
lactate 10 gr., 100 tablets,— 
po 2-3 po ‘Valgio. Daug sū- 
rio«ir pieno valgykite: kal
kės apmažina tą ligą.*

Pyribenzamine 50 mg., 50 
tablets. Imti po.l arba ir po 
2 tableti 4 kartus per die
ną. Pyribenzamine cream— 
pažina niežulį. Taipgi solu
tion aluminum acetate arba 
ir naphthalan, arba Lassars 
paste 2% Ichthyol — irgi 
mažina odos įdegimą ir nie
žėjimą. ‘ • .. ■

Virš visko, reikia saugo
tis. pamatinės priežasties, 
jei Ją kaip suseksite.

Louis ir Anna Bagdonai, 
Pittsfield, Mass., $5.
• M. Tvaskienė, Dearborn, 
Mich., $3.

Mary Nikas, Cleveland, 
Ohio, $2.

Po $1: Paul Boika, Cle
veland, Ohio, Helep Bema
tąs, Tampa, Fla.

Čia tai gražus pavyzdys: 
Alphonse Zyzys, Camb
ridge, Mass.^užrašė savo 
tėvui dienraštį Laisvę kaipo 
kalėdinę dovaną? Tai puiki 
dovana; Turėtų ir kiti pa
vieniai skaitytojai tą pasek- f 
ti. Dabar puiki proga užra
šyti savo giminėms ar pa
žįstamiems dienraštį Laisvę 
kaipo dovaną šventėmis.

V. Blažienė, Hart, Mich., 
pavienė skaitytoja prisiuntė 
naują prenumeratą. Tai 
gražu.

Šių dviejų gerų draugų 
pavyzdys turėtų paakstinti 
ir kitus dienraščio Laisvėš 
skaitytojus. Ką sakote? 
Lauksimi jūsų atsiliepimo. 
- Dėkuojame už puikų pa-, 
sidarbivimą ir už aukas.

r Laisves Adm-cija* ,
2 pusi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Gruod. 12,1947
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Nominations For Lithuanian 
All-America Team Suggested

“Vyturėlis* Brooklyn’s Up-and-Coming 
Lithuanian American String Ensemble Has 
Performed in Many Eastern Cities

THERE IS NOTHING so 
heartening as to see the ever- 
growing list of shareholders 
for the Lithuanian Building 
Corporation. This growing list 
insures the establishment of a 
fine center for all the Lithua
nian American people in the 
New York area. It will be some
thing that all Lithuanian people 
everywhere will be proud of 
And it will be a monument for 
the'future that the Lithuanian 
people are cooperative and are 
forward looking.

to im- 
our ef- 
for new

ALTHOUGH THERE ARE 
SOME people who believe that 
the Lithuanian American Cen
ter in Richmond Hill will 
serve one or another particu
lar group of people, the res
ponse such as has been received 
can indicate only that all Lith
uanians are interested and 
that all Lithuanians are coope
rating in establishing the cen-. 
ter. Some may believe other- 

fact remains 
will be the 

center of 
Lithuanian 

as a center 
community

wise, but the 
that this building 
cultural and social 
New York area’s 
Americans, as well 
of activity in the
where it is located. There was 
a need for this type of center 
a long time ago. There is a 
need for it now. And we are 
certain that everyone connect
ed with it in any way will be 
proud of the accomplishment 
that this new center will sym
bolize — the cooperation and 
unity of Lithuanians for the 
establishment of something 
good.

the 
was 
not 
nor

of

This is the season for AU 
America Football Teams. Each 
year, at the end of the football 
season, various sports writers 
and magazines pick the best 
eleven players for each posi
tion from among' the college

all over the 
up an “All- 
This year, 

is choosing a

THE PRIDE WHICH WE 
HAVE in our achievements, 
the pride which all sicere 
Lithuanians, having chosen this 
country as their homeland or 
having been born here, have in 
themselves and their achieve
ments cannot be interpreted as 
anything but most ardent pa
triotism. Our people feel that 
they are as good as anyone else 
in this world, that through co
operation. they will be able to 
achieve the greatest things, 
monumental things, for them
selves and their children. All 
this good work which they are 
doing, all this fine spirit, not 
only : working for better things 
for themselves, but for every
one is the spirit which makes 
them Americans and shows 
that they have those qualities 
which the most eloquent speak
ers and writers cannot describe 
in mere words.

TO HELP IMPROVE them
selves and their fellow man— 

.there can hardly be a greater 
aim. Such is the aim of the 
Lithuanian Building Corpora
tion, its shareholders, its offi
cers and directors. Such is the 
aim of everyone who is work
ing to make it a success. It is 
true that there are many hard
ships along the way, but like 
the pioneers of old, like those 
wha helped Ho make America 
the country that it is against 
all ‘obstacles, so must we all 
overcome any difficulty that 
stands in the way, every bit of 
inertia, as well as skepticism 
and pitfalls which may even be 
dug for us by our fellow men 
to retard progress, to retard 
that admirable quality which 
we have—to improve ourselves 
and our fellow man, including 
even some who will throw ob
stacles in our paths.

whioh signifies and commemo
rates our good intentions, our 
praiseworthy efforts. 

*- * *
IN OUR.EFFORTS 

prove ourselves and in 
forts to constantly look
ways to improve ourselves, we 
have to look at ourselves with 
a critical eye. When we have 
a lot of friends in a group or in 
an organization, it sometimes 
is hard to express a criticism 
when we know that this parti
cular group is doing the best 
it can, is giving everything it 
has to the group or organiza
tion. Such is the case with the 
Vyturėlis group, an article 
about which we have on this 
page.

We offered some rather mild 
criticism of the group about 
their performance at a recent 
concert and, we believe, ex
pressed something like this: 
The numbers chosen were too 
long and there were too many 
of them for that particular oc
casion thus making the pro
gram a little monotonous to the 
average listener. In today’s 
article, we are criticised for 
saying this.

We had hoped that the Vy
turėlis group would take 
criticism for what . it 
worth to them. We do 
claim to be music critics, 
to have any knowledge
the art or theory of music. 
We come to concerts, pay our 
buck, and listen. Some things 
please us, others please us 
less and some do not please 
us at all. If a concert 'is a 
musicale, where only select
ed persons are invited, and 
these persons are only those 
who have an understanding of 
the art and theory of music, 
then the criticism can only be 
from the point of view of mus
ic. When the general public 
is invited, regardless of their 
understanding of art and the 
theory of music, those who 
attend can express themelves. 
To accuse those who criticize 
of not being interested in the 
betterment and welfare of the 
organization merely because 
they do not belong to that 
particular group, do not at
tend their meetings, is wrong.

Let’s have an understanding 
among ourselves — everyone 
cannot belong to every organ
ization. And once you come 
out before the public eye, you 
are subject to criticism, fa
vorable and unfavorable, 
mild and harsh. If we are 
not to be criticized, it is on
ly because we were not im
portant enough to be men
tioned, because no 
that there is hope 
do better.

Criticism can. be
ive, just as destructive 
lack or prohibition of critic
ism. To expect nothing but 
favorable comment is to have 
achieved perfection. To say 
that anyone who offers a sug
gestion he or she thinks would 
improve a group does not 
mean that he or she isn’t in
terested in’ the welfare and 
betterment of an organiza
tion. Some very professional 
groups have received some 
much harsher criticism thap 
Vyturėlis ever did, and they 
didn’t accuse the critics of not 
being interested in the wel
fare and betterment of the 
artist or group. When anyone' 
makes an appearance before 
the general public, they also 
have to learn how to take it!

one feels 
for us to

destruct-
as

SO WITH ALL OUR ENER
GY and forbearance, let us 
work for the common good, and 
we all shall be proud of any 
achievements that we shall 
make, and these achievements 
shall be the monument which 
will stand for all to see as one

"Ml si 'LA,

ducted by Ed. Sidney, and ' 
there is no fee. Instruments are 
supplied if necessary.

participants at the recent LMS 
Festival here in Brooklyn. They 
were very well received at both 
affairs.

On Decėmber. 13, they are 
presenting a concert' in Man
chester, Conn.

These are only a few of their 
public appearances, and the 
beginning of the New’ Year 
will find them touring almost 
all the bigger cities here on the 
East Coast.

On behalf of “Vyturėlis,” an 
invitation is extended to each 
and everyone of you who are 
interested in becoming mem
bers of this popular organiza
tion. If you play, come to re
hearsals which are held every 
Wednesday evening, 7:00 P. M. 
shap, at Laisvės Hall, 119 Lo
rimer St., Brooklyn. If you 
don’t know how to play, but

at

■i

the

VETO KISSEEL 
Holy Cross Back

to his son,

and its first 
Laisvės 

this

known as

this musical

which was
'Club, up-
November 
concert in 

at
and were

■■

JACK NORK 
Columbia' Rack

S744 /V/<7#7^zY /
BILL WIG UTKIN
Notre Dame End

WALT GREGONIS 
Pennsylvania Guard

ED KAMINSKY
♦ San Francisco Guard

it was pro- 
A laurel to 
offer us, the 
accomplished

aL jaNCAUSKAS 
Marquette Guard

an achievement the 
LMS Festival was!
it was beautifully ar- 
artisticaUy presented,

It

football players 
country to make 
America” team, 
even Kate Smith 
“dream team.”

The “All America” is a my
thical team. It never plays ball. 
It is simply a collection of the 
names, of the persons who are 
through to be the best there 
is — the team which would, if 
they’d play, smash* all possible 
opposition.

This year, as' usual, Tom 
Yermal, Tiesa’s Sports Colum
nist will announce the eleven 
best Lith-Americans in his opi
nion, in college football. The 
Lithuanian All-America for 
1947 will be announced in the 
December 15th issue of the 
Tiesa.

Below we are printing ^some 
pictures of some boys who will 
very likely make Tom’s Team.

7?// KRUČAS
Ope of the recently organized 

cultural groups in Brooklyn is 
the “Vyturėlis” String 'En
semble which was organized 
October 31, 1946 by Roy M. 
židžiunas, better 
Professor Krienas.

At that time,
group was under the direction 
of its organizer 
appearance was 
Concert last year. After
affair, the full responsibility 
was transferred 
Edward Sidney, under whose 
leadership “Vyturėlis” finds it
self ht present. Ed Sidney also 
organized a girls’ sextette who, 
incidentally, are all members 
of the ensemble. Under the su
perintendence of its new lea
der, “Vyturėlis” in such a 
short period of time has builtU pvl V1 I I 1 V, /JUUL V iixzvt VW piCAJ, kz w v

for itself a remarkable reputa-1 would like to learn, come to in- 
tion in the entertainment field 
here on . the East Coast.

Its symmetry of harmony 
has been heard many times 
over Laisvės Radio Program, 
and also at almost all of the 
major affairs here.

“Vyturėlis” ♦ presented its 
first annual concert on Sep
tember 14, 1947 at the Lithua
nian American Citizens’ Club, 
280 Union Ave., Brooklyn. 
' At that time they had play
ing with them the well knoWn 
Alexander Kutin, leader of the 
Russian Balalaika Orchestra 
and Musical Society.

Since that time, the “Vytu
rėlis,” besides appearing at all 
the local concerts and presen
tations, received and accepted 
an invitation to appear at the 
Estonian Concert 
held at the Latvian 
town Manhattan. On 
15th they staged a 
Bridgeport, Conn., 
Young Men’s Club,

structions Sunday morning at 
11 :0'0 A. M. at the same place, 
Laisvės Hall. Clashes are con-

Recently, Frank Stulgis, in 
his column, criticized the “Vy
turėlis” stating that its reper
toire is completely depleted be
cause two of the numbers have 
been played more than once.

If he knew anything at all 
i about the art apd theory of • 
I music, he would recognize the 
change in arrangement and or- . 
chestration everytime the same 
number is played.

If Frank and other critics 
are dissatisfied, why don’t 
they come to our meetings and 
rehearsals? Any help from out
side would be wholeheartedly 
appreciated. True, we’re criti
cized, and we want all that we 
could posibly get;’ but, only 
from those who are interested 
in betterment and welfare of • 
the organization regardless of 
controversial opinions.

readers.
the LMS 

I want to

Our 1 Best Achievemen I.. Was 
the Eastern LMS Festival

What 
Eastern

That 
ranged,
there can be no question, 
was really a job well done. To 
the participants who made this 
program possible — Bravo!

I wonder how many took 
notice of details other than the 
program itself? For instance, 
the front cover of the program 
book. How cleverly arranged to 
announce all our artists, yet on
ly in small print was it men
tioned as to who did this fine 
bit of artistic work. And listed 
inside were, people’s names 
from near and far. They were 
the ones who donated to make 
the program a success not be
ing artists actually, but ar
tists at heart, patrons, who 
had only donations to offer to 
make “Per Menas j šviesh” 
possible.

A study reveals a lot hidden 
in the program , itself not ob
vious at first glance:

Mr. Ballwood’s “Lithuanian 
Rhapsody” where you had to 
visualize the homeland; the ve
ry classical extreme of Jonas 
Valentis’ Hamlet recitation 
complete in its details. This 
program brought us into the 
11th century by director Dara-

tele Yuden with Chicago’s Ro
seland Chorus, and then back 
to the Lithuanians of today by 
the playlet “Fifty-Fifty.”

To say that this program 
was outstanding, would not be 
saying enough.

It was not the handiwork of 
professionals, but 
fessionally done, 
such a group who 
public, such x an 
program.

Realizing of course that we 
all participated in its making, 
it brings to my mind how far 
we all have come in “Menas.” 
Perfection in most any thing 
is a hard thing to acquire, but 
it does not seem to be far away 
for LMS now.

What the program did not 
mention but still its connection 

the^ school it 
our aspiring 
Here we all 
think of how 
a thing is and

Sunday, Nov. 30th, the LMS 
3rd District Art Festival came 
to a • thunderous conclusion. 1 
feel safe in saying that the 4 
day Lithuanian holiday was a 
tremendous success, especially 
in the fact that we were able 
to bring out so much new mu
sical and artistic talent and to 
reintroduce others heard only 
in their particular-localities. It 
was a great pleasure meeting 
all (he artists. I wish I could 
have had more time to spend 
with each one, but, unfortuna
tely my other duties overshad
owed those of the reporter. 
However, whatever information 
I gathered, my views, critic
isms, and congratulations I 
will share with my

Officially, from 
Festival Comm.,
thank all the participants and 
all the guests who came in to 
the Festival for their fine co
operation and their interest and 
enthusiasm. They have inspired 
all of us to greater and higher 
goals. Plans are all ready in the 
air for similar Artistic Festiv
als in other large cities.

We were especially proud of 
our Chicago participants. Eve
ryone was inspired by their 
willingness to go on with their 
part of the program Friday 
night as scheduled. Their buses, 
driving all night from Cleve
land practically limped in on 
the last lap of the journey. 
Every hour or so they would 
advise us by phone as to their 
whereabouts. We paced the 
floor anxiously, hoping the 
buses would hold together long 
enough to get them into N. Y. 
By some miracle they did!

After the tired singers 
posited their luggage at 
Hotel Piccadilly, came the
of getting all 70 of them to 
Brooklyn via subway. The re
ception comm, divided the 
group into 4 sections, starting 
at fixed intervals. Somewhere 

‘along the complex line, one 
group got lost, one caught up 
with the first group out, an
other made a “slight” mistake, 
but all got in finally and the 
show went on. Cooperating en
ergetically in this travel ven
ture were Alice Bakunas of 
Cliffside, N. J., Al Merkis of 
Philadelphia, and Harry' Mit
kus and Bob.. Žukauskas of the 
Fest. Comrm The latter am
usingly tells the tale of stand
ing at the subway turnstile just

de- 
the 
job

mmmKmkM

was there was 
proposed for. 
young artists, 
should stop to 
important such
to make our donations toward 
it. For our future growth and 
improvement, it is a vita] ne
cessity.

To me this program book 
was not,just names and print. 
It is the heritage of Lithua
nians existing in full force.

—Maria Judzent.
VENTAN YAjdLONSKI .

Columbia Back

dropping nickles without get
ting a chance to look up to see 
who was coming through. I 
wonder how many New York
ers slipped in for a ride on us.

The Chicago people, though 
dead tired, bore up well under 
the trying circumstances.* The 
dancers changed to their gay 
costumes, and came on the stage 
smiling, just like seasoned 
troupers. The chorus sang so 
lustily that the rafters shook. 
A great deal of credit goes to 
their teacher Daratele Yuden, „ 
who was largely responsible for 
the show put' on by the two 
Chicago Choruses and their 
components. She, prepared a 
fine colorful, complete program.

We, in the East, should take 
some lessons from Chicago. 
They demonstrated, capably, 
how to instil] color and variety 
to a bare stage. In one short 
program, they used 4 complete 
changes of costume, and there
fore, four complete changes of 
mood. They were reminiscent 
of the Mother country when 
they sang the folk songs in 
Lithuanian costume; gay ’and 
flirtatious in the flashy Span
ish dances; subdued in white 
robes as the Vaidilytės,” priest
esses. for scenes from the his
torical' opera,'“Birutė.”•

Its been my long desire to 
see more use made of Operetta 
music on our Concert stage. A* 
Chorus puts months of hard 
work into putting on an oper
etta. They perform, once, may
be twice, and then shelve the 
whole business. When it comes 
to singing for other engage
ments, they cry they have no 
songs or have had no time to 
prepare same. Well, here in 
one nutshell is a solution. Re- 

I

vivo the hits from your old 
shows, or use the most popular 
ones from shows put on by 
other choruses. If necessary, 
dress them up a bit, or put to- • 
gether a few
scenes, and you have a new 
program, and an easy one to 
transport from town to town. 
Don’t you still remefnber 
snatches from such popular Op- , 
erettas as “Grigutis.” “Sylvia,” 
“Nebaio+a Kova?’ “Kova už Idė- ' 
ja,” “Tamyla,” “Kornevilio 
Varpai.” “Laima,” “Bailus Dak
taras.” “Student Prince”?

outstanding

3 puslapis—Laisvi (Liberty, 
Lithuanian Daily),

Penkt,, Gruod. 12,1947
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(Tąsa)
Jus girdėjote apie trijų mūsų drau
gų, mūsų susivienijimo narių paleidimą 
iš darbo Putilovo fabrike. Kelias dienas 
vaikščiojau pas direktorių, įtikinėjau 
administraciją kaip tai neteisingai ii’ ne
teisėtai elgiasi. Bet mano žodis ir pra
šymai nieko negelbėjo. Matyt, jie nori 

• darbininkus pamokyti ir pabaidyti, nors 
visi duomens liudija, kad šiuo atveju 
kalti 'buvo ne darbininkai, o meisteris. Ar 
galima tokią skriaudą palikti neatitai
sytą? Ar galima nutylėti ir laukti naujų 
Skriaudų? Kaip manot, mieli draugai?

— Streikas, visuotinas streikas — 
štai vienintelis atsakymas į Putilovo ad
ministracijos elgesį. Šiandien jie atleido 
be kaltės tris darbininkus, o ryt jie gali 
atleisti trisdešimt, o gal ir tris tūkstan
čius, ką jiems padalysi! Tik' visuotinu 
streiku galim parodyti savo jėgą. Vie
nas už visus — visi už vieną! Tada jie 
supras ką reiškia darbininkai, jei vis
kas sustos!—kalbėjo senyvas darbinin
kas.

— Ne, dar bandysim siųsti delegaci
ją pas miesto viršininką, gal jis pagel
bės teisybę rasti, — sakė Gaponas. — O 
jei ir tai nepasiseks, ruošimės savo di
džiajam žygiui — eisime pas carą. Jūs 

, žinot apie sumanymą eiti pas carą va
sario 19 d. baudžiamos panaikinimo die
ną, kaip tai darė prieš 3 metus maskvie
čiai. Mes norėjom tuo pareikšti padėką 

. už caro senelio! žygį. Bet bijau, kad mū- 
, sų biurokratija to nesupras. Todėl mūsų 
tarpe kilo sumanymas ne padėką reikšti, 
o iškelti carui savo reikalavimus^ viską 
atvirai išdėstyti. Caras mūsų geras, my
li savo tautą ir nori jai gero. Jam pa
čiam nieko nereikia ir visas jo rūpestis, 
kad gera būtų jo tautai ir Rusijai. Jis 
gali beveik viską padaryti, tik jam rei
kia tikrai žinoti, ko nori tauta.- Tačiau 
aplink carą stovį biurokratai valdinin
kai, dvariškiai ir generolai sudaro ne
pereinamą sieną tarp caro ir jo tautos.- 
Broliai, mūsų laukia didelis uždavinys
— sugriauti tą sieną ir nueiti pas patį 
carą, atvirai pasakyti jam ko mes norim. 
Ir eisim pas carą ne vasario 19 d., o ta
da, kai gausim žinią apie Port Arturo 
žlugimą. Kaip Sevastopolio paėmimas 
buvo ženklas paleisti iš baudžiavos vals
tiečius, taip tegu Port Arturo nelaimė

' parodo, kad laikas išvaduoti darbinin
kus iš skurdo ir neteisybės vergijos. Ar 
ne tiesa, broliai?

— Tiesa, tiesa, tėve Jurgi! Eisim pas 
carą! Vesk mus, tėve Jurgi! — pasigir
do tokio netikėto pasiūlymo sujaudintų 

* darbininkų balsai.
Dar kurį laiką pasikalbėjęs apie tą 

sumanymą eiti pas carą, apie Putilovo 
fabrike gręsiantį streiką, kurį Gaponas 
ragino paremti, jei nepasiseks grąžinti į 
darbą paleistuosius draugijos narius, pa
sidalinęs žiniom apie Port Artūrą, kuris 
jau laikėsi paskutines dienas, Gaponas 
apleido būrelį ir perėjo į bendrąją salę 
pasižiūrėti, kaip linksminasi darbinin
kų jaunimas. Netrukus jis visai išėjo 
jausmingai visų palydėtas.
*— Matai koks mūsų tėvas Jurgis, — 

kalbėjo Petrovas Marcijonui; — Visur 
jis yra, visada darbininkų reikalais susi
rūpinęs, lyg tai būtų jo tikri vaikai. Ir 
ką tu manai — eiti pas carą! Ne men
kos galvos reikia tokiam sumanymui iš
kelti. O kartą jis pasakė, tai ir pada
rys! Matysi! Jis mūsų švietėjas, gynė
jas ir apaštalas. Kol nebuvo Gapono, 
mes neturėjom kitos pramogos kaip 
smuklę, o štai dabar kaip gražiai čia su
sirenkam muzikos ir dainų pasiklausy
ti, pašokti, kartais ėsti paskaitos. Vaka
rais ateinam skaityti laikraščių ir pasi
kalbėti savo reikalais.

— Bet- ne visi, matyt, myli Gaponą, 
štai kaip kalbėjo apie jį tas juodbruvas, >
— priminė Marcijonas.

" — A, tie socialistų agitatoriai jo di
džiausi priešai. Jie tik nori, kad darbi- 

. ninkai eitų kovoti su caru ir baisiai 
pyksta, kad darbininkai pasekę ne juos, 
o Gaponą, kuris ir be kraujo, be kovų mo
ka pagerinti darbininkų būklę. JMatysi, 
kai Gaponas prieis prie caro ir jam vis
ką išdėstys, mūsų gyvenimas visai pasi
keis. Dirbsim ne 12 valandų, bet 8 va- 

fc. landas!
— Kad bent 10 valandų dirbti ir tai

gerai būtų. Bet ar fabrikantai sutiks?
— Turės sutikti — caras lieps ir tu

rės klausyti!
Visa tai buvo nauja ir netikėta Marci

jonui Jurkui,. staiga patekusiam į tokių 
painių klausimų sūkurį. Lietuvišką gal
vojimo lėtumą ir darbo atkaklumą iš 
kaimo atnešęs, Marcijonas rūpinosi ge
rai susipažinti šu savo darbu vagonų fa- 

- brike prie geležies tekinamosios mašinos,, 
bijojo meisterio nemalonės, kantriai iš
klausydavo jo priekaištų,» džiaugdavosi 
jo pagyrimais. Tik susidraugavęs su 
Petrovu jis kiek išgirdo apie klausimus, 
kurie išeina iš tiesioginio darbo ribų, 
apie darbininkų pastangas pagerinti sa
vo būklę, t apie streikus, kurių jam dar 
neteko pergyventi ir kurių jis kažkaip 
bijojo. Ir štai jam tenka pamatyti gar
sųjį paponą, girdėti apie visuotiną strei
ką, apie reikalavimus carui, 8 valandų 
darbo dieną. Visa tai dvelkia nerimu, ko
va, kuri ir būtų įdomi, bet kurios ir bai
su. Akimirką Marcijonas net pasigailė
jo atėjęs į šį vakarą.

Nerimo nuotaika apėmė t Marcijoną 
Jurkų kartu su visais Petrapilio darbi
ninkais. Kalbos apie streiką dieną iš 
dienos garsiau plito po fabrikus ir dirb
tuves. Vieną rytą Marcijonas, kaip pa
prastai, 7 valandą jau buvo prie darbo. 
Kaip visada, rusai prieš darbą pradėda
mi sugiedojo maldą. Marcijonas apvalė 
dulkes nuo mašinos, įsuko tekinamąjį 
ratą ir paleido mašiną į darbą. Bet už 
kelių minučių atėjo kito skyriaus tekin
tojas ir pusiau tylom kiekvienam tarė: 
“Draugai, meskit darbą! Renkitės ir ei
sim su putiloviečiais teisybės ieškoti!” 
Marcijonas išklausė, apsidairė ir matė, 
kad ir kiti abejoja, kaip ir jis* ką čia da
ryti. Pamanė, gal juokauja vyrukas ir 
tiek. Marcijonas dirbo toliau. Staiga jis 
išgirdo skambutį. Žiūri, — darbininkai 
meta darbą ir telkiasi būriais, rengiasi. 
Pradėjo ieškoti savo apsiausto ir Marci
jonas. Už kelių minučių, visas fabrikas 
jau buvo tuščias.

Kartu su draugais Marcijonas ėjo 
darbininkų draugijos klubo link, už Nar
vos .vartų. Pakeliui vienas jo darbb drau
gas papasakojo iš kaimynuos gyvenusio 
p^icininko nugirstą > įvykį su caru. Tai 
buvę kajp tik išvakarėse per Tris Kara
lius, sausio 6 d. Tą dieną caras su arti
maisiais ir visa didžiūnija visada daly
vauja vandens šventinimo iškilmėse Ne- 
vos upėj, ties Žiemos rūmais. Po pamal
dų paprastai saliutuojama patrankų šū
viais iš Petropavlovsko tvirtovės. Po vie
no patrankos šūvio -staiga ant caro pavil
jono ir Žiemos pilies sienos pasipylusias 
kartečės šovinio kulkos. Kai kurios kul
kos nukritusios tiesiog prie pat caro ko
jų. Visi išsigandę, ir caras skubiai pasi
šalinęs. Turbūt, tai būta pasikėsinimo 
prieš carą ir artileristas tyčia įdėjęs į 
patranką šovinį, nors kiti tikiną, kad tai 
įvykę netyčia. . , ► •

Darbininkai gyvai aptarė tą įvykį. 
Vieni kalbėjo, kad caro mirtis būtų bu
vusi didelė nelaimė ir, matyt, pasikėsini
mą padarė didžiūnai, sužinoję, kad dar
bininkai nori pas carą eiti tiesos ieškoti. 
Kiti svarstė, kas būtų tikruoju .valdovu 
carui mirus — ar senoji carienė, ar jau
noji, nes įpėdinis turėjo dar tik pusę me
tų. Tik retas pamojo ranka į tas cariš
kas kalbas ir sakė, kad galėtų ir be carų 
gyventi, kaip prancūzai.

Prie draugijos klubo jau stovėjo dide
lė minia žmonių ir prieiti galėjo tik iš 
tolo. Darbininkai dalinosi įspūdžiais ir 
džiaugėsi, kad tokio vieningo streiko Pe
trapily dar nėra buvę. Pasakojo; kaip 
kai kuriuos fabrikuos-streikininkai iškū
lę langus ir tik tada darbininkai išėję iš 
fabrikų, bet_dauguma darbininkų patys 
geruoju sustreikavę. Kai kur ta proga 
pasinaudota žiauresniem meisteriam at
keršyti, užmovus jiem ant galvos maišus 
ir ritulais išvežus už vartų. Kalbėjo Pu
tilovo darbininkaų kaip vieningai jų vi
si 15 tūkstančių metę darbą, kai buvo at? 
mesti jų reikalavimai: 8 valąhdų darbo 
diena, ne mažiau 1 rublio atlyginimo 
dienai, akordinių darbų panaikinimas, 
atleistųjų priėmimas. Marcijonas veržė-, 
si pro minią nuo vienos ’grupės prie kitos i 
ir visur jautė tą patį susijaudinimą, ku
ris ir jį jau buvo apėmęs. Jis prasiver
žė arčiau prie vieno kalbėtojo darbiniu-

S. KAPNYS :■ ■ ■ t -r.

Kalniukų Gurguolė
Philadelphia, Pa.

x (Tąsa)
Bet dabar Dirsė neteko geros nuotai

kos. Žemęs komisija buvo palikusi jam 
tik penkis hektarus prie sodybos. Jis mo
kėjo apskrities mieste apsimesti nekaltu 
ėriuku ir iškaulyti dar dvidešimt. Vis 
dėlto dešimties hektarų buvo netekęs, ir 
tai ėdė jo širdį. Penki hektarai buvo at
rėžti jo svainiui Teringai, o kiti penki 
Pūdymaičiui. Nors Teringa- ir dokumen
tus gavo, bet naudotis žeme nedrįso, dir
bo ją ir apsėjo pats Dirsė.

—ŠVogrel, jei nori su manim geruoju 
gyventi, tai mano žemės neliesk! Supra
tai? -— palakė Dirsė tokiu balsu, kad 
stambiu Taringos kūliu tartum ėmė 
skruzdės bėgioti.

Dirsė buvo mažaūgis, smulkutis žmo
gelis. Sulyginus išu juo, raudonskruostis 
išpūtžandis Teringa atrodė milžinas. Bet 
Dirsė jį šokdino, kaip norėdamas; taip 
pat klausė jo ir aštriabalsė Teringienė, 
nors ne kiekvienas galėjo pasidėt ją į 
užantį, o savo ’vyrui ji nedavė ir prasi
žioti.

Teringa nėjo į talką: jis padėjo Dirsei 
ir sau porą kapų rugių prasikulti. Tie
są pasakius, Dirsei nebuvo reikalo sku
bėti, nes aruoduose dar galima buvo ras
ti daugelis centnerių grūdų, bet jis žmo
nai pasakė, kad norįs 'šviežios duonos; 
jo tikslas buvo įrodyti kaimynams, o 
ypač Girniui, kad yra nuskuręs, vos su
duria galus su galais'.

Nepatenkintas buvo Dirsė Girnium. 
Pirmiau buvo ramu, tylu. Keli iki šiol 
pasikeitę apylinkės pirmininkai buvo su
kalbami žmonės. Dirsė turėjo keturias 
jnelžiamas karves, bet užrašė tik dvi, ir 
buvo viskas tvarkoj, nė šarkos apie tai 
nečiauškėjo. Girnius šitą mažą paslaptį 
atidengė, ir Dirsė turėjo skubiai vežti 
sviestą, pasižadėjo pristatyti net daugiau 
negu paskirta pieno. Ir tai vos vos iš
vengė teismo.

Pavakary, baigę kulti, Dirsė su žmo
na, Teringa ir Teringienė su penkiais 
vaikais, Kličius ir Kutra susėdo erdvio
je virtuvėje prie stalo, -kuris buvo gau
siai apkrautas. Vidury stovėjo litrinis 
butelis.

— Nu, švoger, tuštink, matai — Kli
čius laukia eilės.

— Ką gi, aš galiu ... — sumurmėjo 
milžinas. — Sveiks! —- kreipėsi į Kličių 
ir užvertė stiklą.

— Mama, aš dar noriu, va šito, — pa
rodė skilandį šešiametis Jonukas.

— Imk, — padavė jam gabalą Dirsie- 
nė.

— Tai, kaip, švoger, važiuoji su ta... 
gurguole? 1 z '

—Tai mat, — gromuluodamas laši
nius, atsiliepė Teringa, — išeitų kaip ir 
reikia. Jei visi. ..

— Visi? Iš kur žinai, asile, kad visi. 
Bus susirinkimas, ir šnekėk prieš. Supra
tai?

— Tai mat, kad aš šnekėt...
— Na, tai važiuok, dar pasisodink 

bobą su medaliu ...
— Nelok ir nesikabink. Gerai, kad jūs 

tik du ir Visko turit. O mano šešios bur
nos. Matai, kaip ėda, negali pripenėti. 
Dėl jo aš būsiu tokia dU?na ir atsisaky
siu pašalpos. Čia reikia tik girt valdžią, 
kad apdovanoja, padeda tokiems. Per
daug jau mandras pasidaręs, — užside
gė Teringienė. \

—- Eik pas Girnių. Tas irgi turi me
dalių, būsit graži pora.

— O ką Girnius? Bent vyras, ne toks 
kaip tu ,atsiprašant, blusa.

— Von iš mano namų! — sucypė Dir-
sė.

— Kajetonai, ko siunti? — įsikišo pa
ti.

Jeigu aš išeisiu, nepasidžiaugsi, —
atsistojusi tarė Teringienė.

— Sėsk, 0na> nepaisyk to karštako
šio, — ramino Dirsiene.

— Gerk, Kutra! Dar vieną, ot šitaip* 
Klausykit, jūs turit perkalbėti Balnių, 
Pūdymaitk Dagilį, Burnėiką, kad neva
žiuotų su gurguole, o vežtų atskirai, o 
geriau tegul visai neveža. Jų ir rugiai ne
labai užderėjo.

ko, kurio užkimęs balsai ir išvargęs ^vei
das liudijo, kad jau ne vieną kalbą sako 
ir ne vieną dieną jis kalba. Ausis įtem
pę klausėsi kalbėtojo visi, bet tolimesnie
ji ūžė, artimesnieji stumdėsi ir sunku 
buvo išgirsti visą kalbą. \ Tik atskiri žo
džiai, atskiri sakiniai pasiekė Marcijono 
ausis:

• (Buš daugiau)

SERGA ED. TALE IK IS

— Neklausys mūsų. Žinai, kad mus 
latrais vadina, kad juos velniai... Ir 
dar iš raisto grįžom, —•' teisinosi Kličius, 
papurusiais antakiais, atsikišusiais žan
dais kresnas bernas.

— O tu pamėgink.
— Mėginti galima, — pritarė Kutra, 

— tik kažin ar išeis. Menka mūsų šlovė, 
va kas.

— Ech, matyt, reikia pačiam eit į tą 
susirinkimą.

.— Tegul veža su gurguole. Ar tau 
galvą sopa? įsiterpė žmona.

— Tylėk, višta! Ar tu nori, kad tas 
, velnias Girnius visą kaimą padalytų 
bolševikais?

— Šnekėk, drumsk. Vos iš raisto žmo
nės išsikapanojo, o tu vėl... Pamatysi, 
kas iš to išeis. Tu vienas — prieš visus. 
Nepapūsi!

— O kad tu kur nesulauktum, kad ma
ne driskiai valdytų! Tas Girnius — pli
kis beskatikis, tas rupužė ... Nedovano
siu aš jam!

— Džiaukis, kad tau dovanoja.
—Nutilk! O tu, švoger, jei važiuosi, tai 

atsimink. ..
— Nepyk, kaip nori, taip ir padary

siu. Tik pastatyk dar litrą.
—Teisingai, švoger. Tu manęs klau

syk! Tempk, boba! Vincai, — atsisuko 
pagyvėjęs į Teringos sūnų, — eik į sodą, 
pakratyk alyvinių obuolių.

Teringienė atnešė pilną litrą samo- 
gono, priraikė pyrago ir apdalino visus 
vaikus. Visi, ne tik moterys, bet ir vyrai 
užmiršo skilandį ir dešrą, valgė pyra- 

‘ gą. Vincas atnešė pintinėlę obuolių. Dir
sė atsikėlė ir atsisėdo ant suolo tarp Kli- 
Čiaus ir Kutros.

— Duok ausį, Kutra.
Šeimininkė kalbėjo su seserim, svarstė 

pyrago skanumą, Teringa graužė obuolį, 
žiūrėdamas pro langą. Niekas neklau
sė ir negirdėjo, ką šeimininkas šnabždė
jo bernui. Išklausęs Kutra niūriai link- 

x tolėjo:,
— Tai galima.
— Supranti, — jau pusbalsiu aiškino 

Dirsė, — surask priekabę, dėl mergų ar 
ko,-ir vožk. Ir nieko nebus. Girti buvot, 
susimušėt, ir tiek. Tik duokit taip, kad 
uch! — staiga grikštelėjo dantim. — 
Rytoj ateikit, pabaliavosim.

Jau paraudusios saulės įžambūs spin
duliai skverbėsi pro langą, kada,pas Dir
sę baigėsi pietūs. Teringa, padėjęs galvą 
ant stalo, miegojo, vaikai .išsivaikščiojo 
kieman. Kličius ir Kutra, svyrinėdami, 
išėjo, lydimi šeimininko, kurs, spausda
mas jieins rankas, vis kartojo:

— Tai žiūrėkit, atminkit!

Edvardas Taleikis, sūnus 
drgg. Taleikių, ilgamečių 
dienraščio Laisvės skaitytojų, 
serga ir randasi Abingt6n li
goninėje. Padaryta operacija. 
Ligonis taisosi ir tikisi greitai 
grįžti į namus. Jo tėvelių 
antrašas 3146 Glenview St.

Edvardas yra gabus jaunuo
lis, baigęs inžinerijos mokslą 
Drexel Institute. Po to gavo 
gerą darbą, ir kaip susveiks, 
tai grįš prie jo atgal. Linkiu 
ligoniui greitai pasveikti, o 
jo tėvams reiškiu užuojautą.

P. Walantiene.
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Dar kluone dundėjo Urpos, dar traukė 
paskutiniai vežimai su šiaudais, talki
ninkai tik pradėjo vakarieniauti, kai ties 
mokykla ėmė rinktis žmonės. Subėgę pa
augliai siautė ir triukšmavo. Atsisėdęs 
ant rąsto, sukdamas ilgus ūsus* plikas 
pailgaveidis apylinkės pirmininkas Ži
lionis šnekėjo su Balnium.

— Tai paties, sakai, rugiai pakulūs. 
Mano galėjo būt geresni, bet duonos už
teks, — lėtai kalbėjo Žilionis. — Kiti de
juoja, kad duoklės didelės. Aš iš savęs 
matau galima lengvai normą atiduo
ti. Kas čia per norma — juokas! Tik, 
mat, kiekvienam noris daugiau į rinką 
išvežti, pinigo prisigriebti. '

— Žinoma, gyvent galima. Man iš sa
vo žemės ir tai mažai trūko duonos. O 
dabar, kai prirėžė geros žemės iš Rač
kausko, o je!

Tuo tarpu praėjo su glėbiu žalių ša-, 
kų Done. Tėvas pažiūrėjo į dukterį su
simąstęs. >

. —- Va, ji už bolševikus galvą guldo.
— Jauniems dabar viskas rūpi’: ir po

litika, ir šokiai; —4 sufilosofavo Žilionis. 
— Mes ne taip jaunystę leidom ... Kem- 
pėjom, ir tiek.

—• O gi žiūrėk, Dirsė politikavo, buvo 
tautininkas. • • '

— Iš godumo viskas. Dabar, štai, ant 
Girniaus dantį griežia. '■

—Piktas ant Girniaus. Pirmiau visi kū
lė jo mašina; prašė jo malonės,to Girnius 
iškvietė iš punkto. Žiūrėk, • kiek centne
rių išslydo iš rankų.

Kada Girnius su Žilioniu priėjo prie 
stalo, Balniūtė baigė apkaišyti žaliom 
šakom Stalino portretą. Girniaus akys 
nušvito.

Ai, Done, aukso ihergiotė, dėkui. 
Aš būčiau nesusipra'tęs.

(Bus daugiau)

Aukso Altoriakas, maldų knyga. Tiltts 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai |1.75 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais • Juo
dais apdarais .................. ............. ..

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų

Apie Dangų, Saule, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 879 parėksi.. Išaiškinimai, 

kų jie reiškia I
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .....-.... .
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ...».. .... ... . .... ..
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.................................... .....
Duktė Marių, graži apysaka 
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius .... ...... . ......... .
Erodas Boba, velniškas Uitas per Ne

muno Upe ..........-..................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...... .
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos Ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi. 
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži Žiemos a pys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintai ant 

salos per 17 metų .......... ..
Istorija, seno ir naujo testamente, *u 

paveikslais . ................. ...... .
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, Ir t.t, ...»....... .
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ................................................... .
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................... .
Keliautojai, j Šventų žemų, Jeruzolimų 
lengvas Būdas Išmokti Angliškoj. Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių . 

rašant paikutes .. :............... ........ ...
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.......................... .
Nedoras žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..... ............................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............ .
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ...........
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties, 
dalykų

Praloto OliŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugim* Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su -pa
veiksi. jranklų kankinimo ...........

Ragana, graži apysaka ........... ..... . ........
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ................  m..... .  81.00

Noah Ark’as, jdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ..........    81.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..........   25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 81.56 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ..... ...        81.00
Stebūklingas Veidrodis, apysaka 25c
Savizrolas, juokų ir funlų knyga su 
paveiks............ ............................... 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 81.60 
Saulės Ritulys,, su visų planetų pavelka. 45c
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .........     25c

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tai. 
40c; 3 tu z. 81. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, paillų ir bile 
kokio niežulio. Uncija .....    81.25
Dvi uncijos ...........................  82.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas eeee4e»e«e«M»e»eoe»seo4ea*MOeeesseosea 60c 
Nervų pastiprintojas 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmoe 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo .... ...... ...........
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo e«e»*e«< 
Palangos Trajanka, tinkamos Šaknys 

užpilti ant degtinės ... ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ••••••••(•••••«»oe»««*ees«»»os»»«»ooeoeeeaesee*eeeooUo«seaM  

Vidurių valytojų •»•••••••••••>••••«•• te • ee« •• •«« •«» eOMe 

Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ...».» 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ••••••••••eaee 

Nuo šlapligės diabetų ................ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai 
Nuo užsisenėjusio nosies 4r galvos ka

taro (hayfever) ........ ...... . .............
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plalskenas, sulaiko slinkifnų ir nuo 
pražilinto 60c
Norintieji jsigyti bile vienų iš virš minėt* 

knygų ar žolių, rašykite j t

M. ŽUKAITIS,
884 Dean $t.» Spencerport, N. Y.

(adv.) >.

60c 
60c

75c

60c 
60C 
60c 
85c 
85C

81.25

11.25

Pailitj 85c
vandeninga ir širdies ligg 60c
nemalonaus kvapo . ........  "85c
surūgusio pilvo (heartbum) 85c
veneriškų ligi} ...».—. .........  61.25

--- ,
Joseph Garszva |

y

f Undertaker & Embalmer |
S? • Manager «
f JOHN A. PAULEY | 
£ Licensed Undertaker 4

4 pusi.—Laisvė (Lith. 
Penktad./ Gruodžio 12,

Tel. EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue |
Brooklyn 11, N. Y. h



Nashua, N. H.
Iš Nashua nesimato žinių 

Laisvėje. Gal kas mano, kad 
čia viskas yra gerai. Bet 
Nashua pasidarė didelė bedar
bė. * Čia audinyčiose dirbo 4,- 
500 darbininkų ir darbininkių. 
Jau pereitą sausio mėnesį pra
dėjo darbininkus atleidinėti iš 
darbo ir tas tęsėsi per metus 
laiko.'

Vien, rugpjūčio mėnesį buvo 
atleista iš darbo 1,000 darbi
ninkų ir darbininkių. Dabar 
dar ruošiasi atleisti 1,500. Tai 
didelis smūgis darbo žmo
nėms. Yra tokių, kurie išdir
bę po 35 metus ir net 45 me
tus, o dabar paleidžiami. Au- 
dinyčios prastai dirba.

Čia yra trys avalynės dirb
tuvės, bet senesnis ten darbo 
negausi. Na, jau ir Kalėdų 
šventės artėja,- bet jos nebus 
smagios tiems, kurie neturi 
darbo, arba greitai jo neteks.

★ ★ ★
Sensta lietuviai ir daug mirš

ta. Mirė Andrius Milinavičia, 
54 metų. Jis mirė 13 d. ge
gužės, buvo pavienis.

Jaipgi mirė Stepone Milina- 
yičienė, 64 metų amžiaus, lie
pos 28 d. Paliko nuliūdime 
vyrą, 4 dukras *ir vieną sūnų.

Spalių 15 d. mirė Eva Gin- 
kienė, paliko nuliūdime 2 du-

nus ir vieną dukrą.
Lapkričio 12 d. mirė An

tanas Gečus, 67 metų amž.
Gruodžio 3 d. mirė moteris 

Kostanto Makaravičiaus. Per 
daugelį melų ji sirginėjo. Pa
liko nuliūdime sūnų. Palaido
ta laisvai Nashua kapinėse. .

Lai būna amžinas poilsis 
mirusioms, o jų giminėms už
uojautą. Joe Simutis.

So. Boston, Mass.
Žodis ALDLD 7-tos Apskrities 

Naujai Valdybai

Į Manchester Atvyks 
Brooklyno-Bostono 
Lietuviai Menininkai,

Lowell, Mass.

Svarbaus Turinio Paskaita

LDS 110-tos kuopos sekre- 
i torius Alekas Rutkauskas tu- 
j ri ant rankų daktaro Kaš- 
I kiaučiaus pagamintą svarbaus 
Į turinio paskaitą sveikatos 
j klausimu.

Bet dėlei tūlų priežasčių ta 
paskaita pas mus dar nebuvo 
skaityta. Taigi, paskaitą 

i Rutkauskas skaitys šį sekma- 
’ dienį, gruodžio 14 dieną, tuoj 
' pasibaigus Lietuvos Sūnų ir 
■ Dukterų Draugystės susirinki
mui. Tai galės būti 4-tą vai. 
po pietų, Kliubo svetainėj, 14 
Tyler St. Visi lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti į svetai
nę ir išklausyti tą svarbią pa
skaitą. Iš paskaitos galėsime 
daug ko pasimokyti, kaip į)ūt 

! sverkesųiais.
J. M. Karsonas.

kras ir vieną sūnų. t
Petras Banuškevičia, Lais

vės skaitytojas, mirė 16 d. 
lapkričio. Buvo 60 metų. Pa
liko nuliūdime žmoną, du sū-j arabam prieš žydus.

I Living Room Cushions
g Refilled With New Springs

Syrijos arabai žada 2,000 
savo ginkluotų liuosnorių 
pasiųsti talkon Palestinos

w'fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
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fa 
fa 
fa 
fa 
faf Sofa Apačios Perbūdavo] imas

g Už $12.00 g
jf tri
g šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

Gerbiami draugai ir drau
gės, 7-tos Apskrities valdybos 
nariai, kadangi pereitoj me
tinėj konferencijoj išrinktoji 
apskrities nauja valdyba ne
besuspėjo atlaikyti savo pa
sitarimą (posėdį) dėl pasi
skirstymo pareigų), tai ten 
pat pasisakėme, jog turėsime 
posėdį gruodžio 14 d., 11-tą 
vai. ryte, 318 W. Broadway, 
So. Bostone. Nes tą pačią die
ną, kaip 2 vai. po pietų, pra
sidės plati pažangiųjų lietuvių 
konferencija Roxbury, Bosto
no dalyje, Dudley Klubo sa
lėje, 23 Kenilworth Street. 
Tąja proga iš ryto atlaikysi
me posėdį, kuriame pasiskirs- 
tysime pareigomis 1948 me
tams ir jau padarysime tari
mus žiemos sezono veiklai.

Taigi, visi išrinktieji į 1948 
metų valdybą privalo pribūti 
į posėdį skirtuoju laiku, kad 
galėtumėm savo darbus atlikti 
į tą trumpą laiką.

žinoma, mums laiko užteks, 
jeigu tik visi suvažiuosime ir 
laiku pradėsime posėdį. Dėl 
to ir pareiškimą darau, kaip 
priminimą, kad nepamiršti sa
vo pareigų, kad iš pat pra
džios metų visi darbščiai im
tumės savo užduočių.

Iki šiol Apskrities pirm., 
J. M. Karsonas.

P. S. — šiame posėdyje bus' 
pristatytas certifikatas Lietu
vių Kultūrinio Centro dviejų 
Šerų, kuriuos nusipirko 7-ta 
Apskritis sulyg nutarimo per
eitos metinės . konferencijos. 
Dabar serai (serų ceitifika
tas) randasi pas pirmininką.

J. M. Karsonas.

Catskill, N. Y.

MANCHESTER, Conn. — 
Lietuviai susidomėjusiai lau
kiame šio šeštadienio vakaro, 
gruodžio (Dec.) 13-tos, nes tą 
vakarą, giedra ar audra, pas 
mus atskrenda Vyturėlis iš 
Brooklyn, N. Y. Ir atvyksta 
paskilbęs dainininkas Ignas 
Kubiliūnas iš Bostono.

Vyturėlis ir Kubiliūnas da
lyvavo programoje Brooklyne 
per keturias dienas vykusiame 
Lietuvių Meno Sąjungos Fes
tivalyje. Ten abieji buvo 
sveikinami kaipo vieni iš ge
riausiųjų. Abieji atveža mums 
daug grožės dainoje ir muzi
koje.

Juos abiejus girdėsime Lie
tuvių Salėje, 24 Golway St., 
Manchester, Conn. Taipgi de
klamuos vietinė mergaitė 
Johnsonaitė.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžan
ga $1. Rengia SLA 207 kp. \ *

Kas Tas Vyturėlis?
Tai muzikališko ir dainingo 

jaunimo grupė, kuri skambina 
styginiais instrumentais, turi 
dainuojantį Merginų Kvintetą, 
dainos solistes Sužanną Kazo- 
kytę ir Lillian Bastytę (mū
sų mieste auklėtą, jau daug 
paaugusią ir tebeaugančią 
dainoje) akordijono solistę 
Florence Kazakevičiūtę^ Vy
turėliui vadovauja Edward 
Sidney.

Manchesteriečiai iškilmingai 
laukiame svečių programos da
lyvių. Lauksime ir šiaip sve
čių iš apylinkės. Ypatingai ti
kimės daug svečių iš Hartfor
do. Tad namiškiai dalyvau
sime visi ir atvyksime anksti 
susitikti su svečiais ir išgirsti 
visą gražią programą, kurią 
pirmu kartu girdėsime mūsų 
mieste. M—tis.

Matydamas Amerikos žmonėms pavojų iš propagandos
už karą, senatorius Glen Taylor, Idaho demokratas, 
jojo išilgai šąli mobilizuoti žmonių minti prieš tuos, 
kurie nori kito karo patenkinimui saumyliškų savo 
interesų—pelno iš karo. Čia jis pasiilsi Arizonos dy
kumoje ilsindamas savo arklį. Sušaukus specialę kon
greso sesiją, nenorėdamas pavėluoti Į posėdžius, ko
vingasis už taiką senatorius pabaigė kelionę i Wash- 
ingtoną “traileryje,” jame atsigabendamas ir savo 

arklį, kuriuo pradėjo kelionę.

SENATORIAI TEIRAU
JASI APIE MONARCHIS

TS NUOSTOLIUS
Washington. —’ Kai ku

rie senato lėšų komisijos 
nariai murma, kad Graiki
jos valdžia slepia, kiek par
tizanai sunaikina monar- 
chistų kariuomenės. Tie se
natoriai stebisi, -kad 125,- 
000 monarchistų armija ne
įveikia 15,000 partizanų. Jie 
taipgi klausia: Kodėl mo-? 
narchistai nevartoja žveji- 
nių laivų ir kitų įrengimų, 
kuriuos Amerika jiem da
vė? Tie įrengimai bergž
džiai pūdomi.

Chinija. — Tautininkai 
sakosi sulaikę komunistus 
vidurinėj Chinijoj.
? fa
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(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest' Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150” . AA Koplyčias suteikiam nemokamai a 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 fa

. _ y__ ______ _____________ i-

fa 
fa

R

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MQTERYS

OPERATORES
Patyrusios ant Singer Mažinu. ATSONS 
BIAS PRODUCTS CO., 24 W. 4tb St.,

OPERATORES.
Prie bliuzių. Nuolat. Gera Alga. DOTTY
SPORTSWEAR. 442 Broadway (arti Canal

, St.), 4-tos lubos.
(288-290)

DAUGIAU AMERIKINIO 
KAPITALO BŪSIĄ VO
KIEČIŲ PRAMONĖJE
London. — Amerikonai 

rengiasi įvesdinti dar dau
giau kapitalo į kasyklas 
ir kitas pramones vakarinė
je Vokietijoje, kaip teigia 
amerikin. valdininkai Lon
done.

TŪKSTANČIAI ARABŲ 
LIUOSNORIŲ PRIEŠ 

ŽYDUS
Kairo, Egiptas. — Prane-

šama, kad jau 5,000 arabų 
iš Amerikos, Anglijos ir ar
abiškų kraštų pasisiūlė ka
riauti prieš žydus Palesti
noje. Tie arabai esą karo 
veteranai.

|J. J. Kaškiaučius, M. D.j 
y 
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y 
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530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
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s
3fa| 
fa .j 
fa 
fa 3
M 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa

,1

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
y lonu. Mandagus patarnavimas. x >

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Bra
s’ Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame puotų, pokilią, krikštynų, parių, vestuvių.
g Žemos kainos už viską. fa

; Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. '' £

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Skęlbiu, kad mano ir Kazi
miero .Conrad (Kundrots) 
dukra Morta apsivedė su Jo-

Detroit. Mich
Tariame padėkos žodį vi

siems ir visoms, kurie vienaip

I 
g į 
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

seph Allen Lipacre, 1 d. gruo
džio, Winstead, Conn. Ge
riausi linkėjimai jaunave
džiams, kurie dabar yra Great 
Barrington, Conn.

Anna Conrad.

Pajieškojimai
Pajieškau lietuvio iš Bostono apy

linkes, kuris nori važiuoti j Floridą. 
Važiuoju automobiliu ir traileris sy
kiu. Išvažiuosim 17 d. gruodžio. Dėl 
daugiau • informacijų, šaukite Park
way 7-8359J. (288-290) ,

8 ŽODYNAS j
y Lietuviškai - Angliškas g. 
y ir% 11 fa
į Angliškai - Lietuviškas § 
y A. Lalio žodynas ž
y x g
į Nauja laida S 
y fa
y Išleido dr. D. Pilka §y fa
y Kaina 12 dolerių fa
y fa
y Reikalaukit iš « v fal DR. D. PILKA f s? fa
| 546 E. Broadway $
| South Boston 27, Mass. |

ar kitaip prisidėjo prie mūsų 
suraminimo arba su pagalba 
laiko mano mylimo vyro ir 
mūsų tėvo mirties.

Didelis ačiū Dr. J. Baltru
šaitienei už gėles ir prakalbą, 
taipgi M. žaldokui už kalbą 
koplyčioje ir P. Jočioniui už 
kalbą ant kapų.

Ačiū ALDLD 52 k p., Moterų 
Pažangos Kliubui, LDS boli- 
ninkų grupei ir kitiems už vai
nikus. Dėkui E.’J. Sliekams ir 
E. J. Simans iš Floridos už gė
les ir simpatiją, taipgi visiems 
kitiems. Jūsų užuojauta ir 
pagalba įrodė, kaip didelis 
yra demokratinis' judėjimas, 
kuriam velionis priklausė ir 
darbavosi.

M. Tvaskienė ir .Šeima.

Washington. — Valstyb. 
department© narys McGhee 
sake, kad Amerikai esą 
“gyvybiniai svarbu” išlai
kyt savo poziciją Graikijoj.

Belgijos seimas nubalsa
vo prieš ~ buvusiojo kara
liaus Leopoldo grąžinimą 
sostam

J. ROMAN i
AUS KAS) S

I Laidotuvių g
Direktorius 4

<*► ®
I Liūdesio valandoj kreip- 

kites prie manęs dieną ar O 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. w 
Patogiai ir gražiai moder- 
niškai įruošta mūsų šer- ® 
meninė. Mūsų patarnavi- 
mu .ir kainomis būsite pa- 
tenkinti. ®

/ <*► • O

Beirut, Lebanon.-*- Ame
rikonai bijo, kad per riau
šes tarp arabų ir žydų gali 
būti susprogdinti žibalo 
traukimo vamzdžiai.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Gražus teatras ir šokiai jvyks 
gruodžio 13 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Taut. Namo salėje, kampas Vine 
ir No. Main Sts. Lietuvių Dramos 
Ratelio nariai suvaidins komediją 
“Teodolinda,” kurią neseniai per
statė Meno Festivalyje Brooklyne.

Pasibaigus teatrui bus šokiai prie 
geros orkestros. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame parengime ir linksmai praleis
ti vakarą. Įžanga 75c. su taksais.— 
Kom. (288-289)

SCRANTON, PA.
Literatūros Drg. 39 kp. susirinki

mas jvyks gruodžio 14 d., 2 vai. die
ną, pas E. Geležauskicnę, 1210 
Blair Ave. Draugai dalyvaukite, nes 
gavome knygą “Viduramžių Istori
ja,” kurią šiame susirinkime gausi
te. Taip pat ir pradėsime mokėt 
duokles už 1948 m. Apart to bus iš
duotas raportas iš 12-(os Apskr. 
konferencijos. — P. Šlekaitis, sekr.

(288-289)

ROCHESTER, N. Y.
Henry A. Wallace kalbės gruodžio 

16 d., Edgerton Arena. Rengia Pro
gressive Citizens- Rochester Chapter. 
Pradžia 8:30. Įžangą 60c. iki $1.80. 
Visi lietuviai prašomi dalyvauti šia
me mitinge (r išgirsti geriausį kal
bėtoją. Nepaslikite nei vienas na
mie. —■ Kviečia, Kom. (288-289)
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ' *

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
I

GRAND STREET459
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

i

PHILADELPHIA, PA. į
- 2/

Telefonas Poplar 4110 &

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimąs jvyks 

gruodžio 14 d., 2:30 vai. dieną, Kai
liadirbių salėje, Northampton St. 
Malonėkite dalyvauti,’' nes bus pas
kutinis šių metų susirinkimas. Atė
jusią' knygą “Viduramžių Istoriją,” 
galėsite pasiimti. — Sekr. (288-289)

PHILADELPHIA, PA.
LLD' 10 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 14 d., 3 vai. dieną. 
735. Fairmount Ava. Bus renkama 
nauja valdyba. Yra šių metų knyga 
“Viduramžių • Istorija,” ateikite at- 
simt. Kurių duoklės dar neužmokė
tos už 1947 m., pasimokėkite. Lai
kas pradėt duokles mokėt už 1948 
m. Kaip matote, susirinkimas bus 
svarbus, dalyvaukite visi. J. S., 
sekr. (288-289)

WORCESTER? MASS. ,
LLD 11 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 14 d. gruodžio, 10 vai. ryto, 
29 Endicott St. Čia reikės išrinkti 
kuopos valdybą 1948 m. ir taipgi 
bus kitų svarbių aptarimų, prašau 
visų būti laiku, n.es kaip kuriem iš 
kuopos valdybos reikia 2-rą vai. bū
ti Bostone svarbioje konferencijoje. 
— J. Mx Lukas, sekr. (288-289) 
ėė. čr9aū auCCahc

y a
s Augusi Gustas s 
Į BELTAIRE FLORIST \

Į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas | 
| 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. | 
g (kamp. 68th St.) '
t? Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
y ir tt., telefonuokite
y ’ SHoreroad 8-9330y 9y Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
* * ko jūs reikalausite. ‘ '

Specialistai Pritaikymui
y šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ;

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

g Paul Gustas Funeral Home. į 
S INC. , i

| 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. |
g . Skersai gatvės nuo Armory 1
| LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS | 

Telefonuokite č$eną ar naktį
t 1 • .. . EVergreen 7-4774
I ' 1

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

I
 prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ;

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas ; 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parėk į 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. į

.................................... ................................ ’ ............................ ........ ' -.■*■■ ..........

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Gruod. 12,1947
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Susirinkimas

to,

pakeliant

vaikučiuš
Care

du
Child

gavusi įsakymą
nuo dabai- mokėti $18.50 vie-

NewYorko^/6^fc2lni(H
Brooklyno Darbiečiai Prast 

Atiduoti Gersonui Vietą
Kings apskrities Darbo Par- i Pažymėtina, kad ‘ ir New 

tijos Komitetas kreipėsi į ma- York Times savo vedamajame 
jorą O’Dwyer su prašymu, pasisakė už prisilaikymą įsta- 
kad jis apsaugotų brooklynie- 
čių piliečių balsą, tuojau pa
ragintų Miesto Tarybą paso
dinti naująjį Brooklyno kaun-; 
silmaną Si Gerson velionies i 
Cacchionės vieton.

tymo. Tačiau Miesto Tary
bos didžiuma, kuri nori tą vie
tą pasiglemžti sau ar bent nu- 
vilkinti jiems nepageidaujamą 
darbininkų ir liaudies reika
lus užtariantį balsą, jei tikėti

v ; "didžiumos lyderio Sharkey žo- Pasodinimo Gersono prašo .v. .‘, . ... , _ . , dziams, gal kelsią klausima įne kaipo kokios malones, bet . . 1,1- . ,. , . . ... i teismą, kad kaip nors istaty-vykdymo miesto Įstatymų, ■
ta.pgi Įstatymiškos Miesto Tarybos <li(lžiuma
pdiež.ų teisių. Tie virs 75,000 | nepan01,6tų įstatymo |aužyti.

jeigu žinotų/ kad mases pilie
čių tėmija ir reikalauja įsta
tymus ir piliečių balsą pa
gerbti, kaip to pareikalavo 
Amerikos Darbo Partija. At
sisakymas įleisti įstatymiškai 
teisėtą kandidatą reikštų at
ėmimą balso tiems desčtkams 
tūkstančių piliečių, kurie už jį 
balsavo. Reikštų sulaužymą 
įstatymo. O jeigu pati valdžia 

’ pradės įstatymus laužyti, kas 
tada juos bepagerbs?

Iš Paikos Lietuvių 
Kultūros Centre

Gruodžio 6 ir 7-tą įvyko tal
ka naujajam namui taisyti, 
gražinti, valyti.

Sekmadienį buvo apie 20 
žmonių. Tačiau tokia talka 
skaitoma maža, kadangi pasi

skirsčius po atskirus kamba
rius darbams tokioje “majont- 

net užmaty- 
Ypatingai vy- 
moterų “visai 
to, kada vie-

koje” nebegali 
ti viens kito.
rai de.favo, kad 
nėra.” Tik po 
na gera draugė atnešė maišą
provizijų ir ant vietos paga
mino karštos kavos pietų už
kandžiui, vyrai atsileido, pri
pažino, kad čia moters būta. 
Kas nors dar padovanojęs 
darbininkų užkandžiui ir bon- 
kelę saldžios.

Vyrai daug kėdžių (restau- 
ranui-barui) sutaisė, nušiūra- 
vo, permaliavojo, trejetą kam
barių pagražino.

Popiečiu atėjo kelios mote
rys, bet tas paviliojo aktoriai. 
Iš teisėtumo namie pasitiku
siems jų vyrams-vaikinams 
privalau dasakyti iki galo — 
paviliojo, ne glamonėti, bet 
aktorių persirengimo kamba
rių luboms, sienoms ir grin
dims plauti.

—Pažiūrėsim, ka už tai mū- ~ •' ‘ --- I
prieš pas-1 «U aktoriai, dainininkai, muzi- 

talkos šj šeštadienį ir sekma- ; kiausią miesto aukštesniojo 1 kai sukurs pagarbai plovėjų, 
14-tą. mokslo viršininkų pasimojimą j—pastebėjo viena.—Pas 

užrakinti studentams ausis ir tankiausia dainuojama ii 
į akis, atimti žodžio laisvę. 
'Taip studentai supranta virši- 
i ninku neįleidimą j 
patalpas studentams 
autoriaus -Howard P’ast’o iri 
marksizmo klausimais autori-!'

' teto Arnold Johnsono. Taip jie1 I 
’.supranta Queens Kolegijos fa
kulteto uždraudimą demokra-i 
tiniam jaunimui veikti kolegi- j 
joje.

Fast’ą įsileisti atsisakė Co-1 
lumbia Universiteto, Brooklyn 
College ir City College virši
ninkai, neva dėl techniškumo, i 
Jisai dabar randasi po apelia
cine byla kaipo vienas iš 
Joint Anti-Fascist Refugee Ko
miteto narių, kuriuos perse
kioja Neamerikinių Veiksmų 
Komitetas. Jo neįsileido kai
po esančio po teismu. Ta- 

: čiau Johnsonas nėra po teis
mu. . Jo neįsileido dėl skirtu
mo pažiūrų.

Neleidimas išreikšti skirtin
gų pažiūrų, atėmimas teisės 

am_ žmonėms tas skirtingas idėjas 
išgirsti “yra ne vien tik lau
žymu Jungtinių Valstijų Kon
stitucijos Teisių Biliauš, bet 
taip pat yra pervarta švieti
mo proceso,” pareiškė John- 

Įsonas, išgirdęs apie drausmę.
Sha-1 Matomai, taip suprato ir stu- 
jstai- j c]entait Protesto mitingas Ci- 
Ave., j ty CoPege studentijos 

skelbtas gruodžio 11-tą 
pietus. Brooklyno Kolegijos, 
studentų protesto* mitingas 
įvyks 18-tą. Columbia stu
dentai protesto mitingą šaukia 
gruodžio 12-tą.

piliečių, kurie balsavo už 
Cacchione, kaip komunistų 
■kandidatą, matomai, buvo pa
tenkinti jo programa. Ir nie
kas kitas pilnai tos programos 
negins, kaip tik. tos pačios par
tijos atstovas.

Miesto Čarteris aiškiai nu
sako, kad atsitikime kaunsil- 
mano mirties, jo vietininką 
skiria ta partija, kurios balo
tu kaunsilmanas buvo išrink
tas.

tųmėt, kad gavę grupę darbš
čių moterų mūsų aktoriai-me- 
gėjai vėpsojo, kaip ta ponia 
ant sofos raivėsi vėdindama 
prariogsotus šonus, kada’plo
vėjos šiūravo grindis. Anaip
tol. Jie dirbo sykiu, murzini, 
kaip demonai, sušlapę, nuvar
gę,,bot linksmi. Visa tai ruo
šiama sau ir kitiems tokiems, 
čia jie dainuos, gros, vaidins 
šventėmis. čia jie pasiruoš 
tam viskam, naujoviškai ta
riant, “repetuos” pratimuose.

Pamačiusiam mūsų talkinin
kus ir jų bendro darbo 
džiaugsmą lengviau yra su
prasti, dėl ko Lietuvos žmo
nės linksmi — bent taip atro
do mus pasiekusiuose paveiks
luose. Linksmybę teikia jiems 
faktas, kad jie dirba sau. 
Dirba su užtikrinimu, kad 
ką jie sukuria, niekas nuo 
neatims.

toje mokėtų $8 sakaitei. TbeiS- 
kia, biedniausią motiną su 
vaikais išmesime iš prižiūrė- 
tuvės ir iš darbo pirmiausia. 
Taip ilgainiui nebebus, vaikų, 
nereikės ir prižiūrėtuvių. Po
nios turi privatiškas aukles, 
joms prižiūrėtuvių nereikia.

liejo, gyvastis dėjo. Jautriai 
parodo, kaip reikia- tą viską 
branginti. Primena, jog yra 
visų užduotis saugoti mūsų 
geriausių žmonių pasiaukoji
mu iškovotas teises ir laisves.

Vakarą .rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos 1-ji kuo
pa ir kviečia visus atsilanky
ti. Atsiveskite - pakvieskite 
savo draugus. R.

Šį šeštadienį, gruodžio 13- 
tos vakara, 7 :30, bus rodomos 
dvi įdomios ir svarbias fil- 
mos: New Yorko-Brooklyno 
Bendros Gegužinės Paradas 
ir “It’s Your America.” Ro
dys Jurgis Klimas. Įžanga 
nemokama.

Filmos yra įdomios kiekvie
nam, kadangi tai yra apie 
mus pačius. Kaip žinia, ge
gužinėse kas metai maršuoja 
apie šimtas tūkstančių darbi
ninkų ir jiems artimų žmonių. 
Tai būna tikra liaudies šven
tė. šimtai tūkstančių išeina 
gegužinės pažiūrėti, maršuo- 
jančius pasveikinti, jiems ka
tutes paploti.

Lietuviai irgi m aršu oj am e 
savo būryje. Tad įdomu bus 
pamatyti gegužinės filmas, ir. 
patiems kai ko pasimokyti, 
kaip gražiau, įdomiau ir gar
bingiau pasirodyti, lietuvių 
vardą geriau atrekorduoti 
tuose istoriniuose liaudies so
lidarumo pareiškimuose. O 
jau bus ir laikas pradėti pla
nuoti ruošą ateinančiai gegu
žinei. Ateinančiais metais 
ypatingai bus proga gerai pa- 
si rod y ti—jvyks šeštad i en į.

Filmą “It’s Your America” 
gražiai nušviečia, už ką mū
sų jaunimas kariavo, kraują

Frižiūretuviy Kainos 
Išmes Biednuomenčs 
Vaikus

Nuostabu buvo, kuomet aną 
dieną pamačiau, jog paskirta 
komisija “tyrinėti” esamąsias 
vaikams dienines prižiūrėtu- 
ves. Visiems buvo žinoma, 
kad jų perm a ž ai, kad joms 
pennažai pinigų. Ko čia, ro
dos, tyrinėti žinomą dalyką.

O šuniukas buvęs pakastas 
toks — norėta jas panaikinti 
legališku būdu,
kainas. Pasekmė: viena mo
tina, laikanti 
Brown$villės 
Center, jau

104 
ta-

1 sad ore Now, 64 metų, 
Dumont Ave., Brooklyne, 
po užgautas gatvekario 
Williamsburg Bridge Plaza 
Gatvekario vairuotojas pripa
žintas nekaltu.

New York, New Haven & 
Hartford gelžkelių firma ga
vo teisę pakelti važiuotės kai
nas 15 nuošimčių. Tas duos 
$5,300,000 ekstra pajamų me
tams.

EAST NEW YORK
RICHMOND HILL, N. V.

Gruodžio 15 d. jvyks Vakarienės 
Kom. ir darbininkų susirinkimas. 
Pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
Ace. Pradžia 8 v. v. Tad visi, kurie 
prisidėjo prie suruošimo ir dirbimo 
vakarienės, kuri jvyko gruodžio 6 
d., E. N. Y., kviečiame dalyvauti, 
užbaigti galutinus raportus.

(289-290)

BROOKLYN, N: Y.
Sveikatos Kultūros Draugijos su

sirinkimas ir pamokos apie sveika
tą ir maistą jvyks gruodžio 12 d., 
Laisvės Name. Naripi ir pašaliniai 
kviečiame dalyvauti šiame susirinki
me. — J. W. Thomson, pirm.

(288-290)

DAUG SVEČIŲ
O svečių svetelių—šėrininkų, 

norinčių tapti šeri n inkais ar 
šiaip pažiūrėti ir persitikrin
ti, ar čia ne pagyros, kas mie
la talka užeina daug. Vieno 
žmogaus laikas beveik pra- 
verčiamas tik aprodyti namą 
ir išleisti jame nepaklaidinus. 
Tačiau smagu, kada visi išeina 
geriausioje nuotaikoje, nuste
bę, kad pirkinys daug geres
nis, negu galima persistatyti 
nemačius.

Ateina ir kitataučių kaimy- 
Tūlas jau norėjo pirkti, 

atmokėti
D—ė.

Aidiečiams

ii*

Leo-

54 m.

TONY’S
UP-TO-DATE

Dorothy Lamour ir Robert Preston žvaigž
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Yorko Mieste atstei- 
miestavas komercijos 

miestui

Jamaica Ave., 
Laid o t u v ė s 
13 d., 10 vai.

• kapinėse. Ve- 
nuliūdime vyrą y 

y

g 
y 
y 
y

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

• Lietuvių Kultūriniam Cen
trui namo valymui prašome

New 
giamas 
departmentas, kuris 
kainuos $66,990 metams. Vir
šininko alga bus $12,000.

Alan Ladd, 
dėse Paramount naujoje filmoje “Wild Harvest,” da
bar rodomoje Brooklyno Paramount Teatre, Flatbush 
ir DeKalb Avės. Priedams rodo “Adventure Island.”

y 
y 
K

mus 
vai- 

O tūlas 
ir menas '
meilė ne- ■ nų.

įsiūlydamas tuojau 
pamany- į įdėli, su uždarbiu.

y%
y
y 
y
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VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Viso miesto kolegijų stu-den 
tai sujudo veikti 

miesto

dinama apie meilę, 
sako “menas menui 

į kolegijų į meilei.” Tačiau ir 
; kalbėti ' gali būti neprausta.

Apsigautumėt, jei
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Namui Talkos 
Prašome Didžiausios

dienj, gruodžio 13 ir
O jeigu talka bus didelė, tai 
gal bus paskutinė pirm šven
čių.
• Su didele talka gale šios sa
vaitės turėtupne pabaigt apva
lyt didžiąją ir mažąją sales, 
barą, virtuvę, koridorius 
visus reikalingus, surištus 
tomis vietomis kambariukus 
kampelius.

Pirmesnėms talkoms prašė
me daugiausia mechanikų, ka
dangi tų darbų nebaigus val- 
lyti nebuvo patogu. Dabar 
didžiuma mechaniškų darbų 
užbaigti, tad bus galima už
baigti ir valymas. Bus labai 
daug darbo ir ne mechani
kams vyrams ir moterims.*

Po šio išvalymo jau galėsi
me drąsiai kviesti. svečius ir 
pareigūnus ir pasididžiuoda
mi parodyti savo darbo pasek
mes. Namo Komisija.

MIRĖ
Florence Hines, 47 m. 

žiaus, mirė gruodžio 8 d., na
muose, 80-13—85th St., Wood
haven, N. Y. Kūnas buvo pa
šarvotas namuose, laidotuvės 
jvyko gruodžio 11 d., šv. Jo
no kapinėse.. Laidotuvių par- | 
eigomis rūpinosi F. W. 
Hns-ša]insko laidotuvių 
ga, 84-02 Jamaica 
Woodhavene.

. Jieva Maauskienė,
, amžiaus, mirė gruodžio 10 d., 

namuose, 101 Shepperd Avė., 
Brooklyn, N. Y. Kūnas pašar
votas grab. F. W. šalinsko ko
plyčioj, 84-02 
Woodhavene. 
Įvyks gruodžio 
ryto, šv. Jono 
lionė paliko 
Praną, sūnų Alfonsą, dukte
rį Aldoną Polka, du broliu 
Juozą ir Jurgį Pauliukonius, 
seserį Oną Mazauskienę ir 5 
anūkus. • f

Laidotuvių pareigomis rūpi- i 
nosi laidotuvių direktorius! 
šalinskas.'

Edmund Coppa, 37 m., gy
venąs 1852 W. 5th St., Brook- 
lyne, banko knygvedis, kalti
namas iššmugeliavus iš ban
ko $49,108 falsifikuojant re
kordus. Bet jis vįsą tai da
ręs taip gudriai, kad laike 
arešto jie buvę iš tos sumos 
susekę tik $1,500, o kitų dar 
nežinojo, kur ir kaip jis iš 
banko išleidęs.

Kolegijy Studentai 
Gina Savo Laisves

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugės, 

suaugusios merginos. Gali atsiliepi i 
ir našlė, be vaikų. Dėl daugiau in
formacijų, prašau rašyti sekamu 
antrašu: Louis Pocius, P. O. Box 
116, Beacon Falls, Conn. (288-290)

Pataisa
pa-Festivalyje rinktose ir 

skelbtose • aukose praleistas 
vardas binghamtoniečių Ade
lės Tvarijonienės ir Juozo Ki- 
reilio. Jie aukojo po $1.

Paštas Praneša
Likus •nepilnoms dviem sa- 

| vąitėms iki švenčių, Brookly- 
1 no pašto viršininkas Edward 
i’J. Quigley įspėja visus, kad 
jeigu kalėdiniai siuntiniai ne
bus išsiųsti tuojau, jų gali ne
begauti pirm švenčių tie, ku
riems taikote siųsti. Keliomis 
dienomis paštas nespės visų 
peržiūrėti ii- išnešioti.

Jau ne per anksti siųsti 
atvirutes, sako viršininkas.

Aukšta Gimine—' 
Ne Viskas

Bfooklyne areštuotas 
nard W. Valentine, 22 metų, 
gyvenąs 382 Vanderbilt Ave., 
buvusio policijos korrfisionie- 
riaus Lewis J. Valentinė brol
vaikis.

Valentine kaltina 
apiplėšti. aludę prie 
St., bet bartenderis jį 
ginęs kumščio smūgiu 
tuodino. Areštuotojo
sakė, kad mirusysis policijos 
viršininkas Valentine buvęs jo 
brolis.
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12 
su-

šį, penktadienį, gruodžio 
d., visi aidiečiai kviečiami 
sirinkti nevėliau kaip 8 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje. 
Įvyks mūsų metinis susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja Choro valdyba ateinan
tiems metams ir kitos pasto
vios komisijos. _ Taipgi turi
me apsvarstyti būsimus 
rengimus.

Po susirinkimo turėsime 
silinksminimo vakarėlį, 
kite visi !

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Draugysė Švento Jurgio rengia 
šokius vasario 7 d., 1948. Grand Pa
radise salėje, Grand ir I-Iavemeyer 
Sts. Pradžia 7 v. v. Įžanga 60c. An
tano Pavidžio 2 orkestros gros ameri

koniškus ir lietuviškus šokius. Ki
tos draugystės malonėkite nieko ne
rengti tą dieną. — Reng. Kom.

(288-289)

pa

pa-
Bū-

Pirmininke

g Adam V. Walmus, D. D. S J
DAKTARAS-DENTISTAS
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650—5th Avė., kamp. 19 St.ž
X 

BROOKLYN, N. Y. g
Tel. SOuth 8-5569 |

| BARBER SHOP 1
| ANTANAS LEIMONAS |

Savininkas x

306 UNION AVENUE 1
GERAI PATYRĖ BARBERIAI į

BAR & GRILLI
LIETUVIŠKA ALUDĖ

ir i
x. I§Kanados .

Black Horse Ale
JOSEPH ZE1DATŠ

411 Grand St. | 
Brooklyn, N. Y. |

de

| DANTŲ GYDYTOJAS Į
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X

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 Bars & Grills, 5 lo

tai, po $100 už lotą. 100 pėdų pločio, 
200 pėdų ilgio. Namas 6 kambarių, 
2-jų aukštų. Oil burner ir gara- 
džius, $6500. L. I. — 3 šeimynų mū
rinis namas, 17 kambarių, naujas 
oil burner. Cypress Hills, $14,000.— 
Lunch Room, galima gauti, gėrimų 
leidimą. $4,000, Brooklyne. Kreipki
tės pas: W. Schneider, 3195 Fulton 
St., Brooklyn, N. Y. Telephones: 
AP. 7-1520. TA. 7-6731.

■GERI PIETŪS!! K Sf 
v B M 
V & 
Sf 
Sf 
SF 
V 5/ y 
y 
y y y y y 
y 
y yy Kvepiančiai keptos ir virtosg 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-j 

žovių ir pieninių valgių
y gražus pasirinkimas.

-------- —------------ —--------*
Kada norite gerų pietų, $ 

kreipkitės j «

Lorimer Goffe Shopl
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisves Name 

I

Brooklyn, N. Y.
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Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te]. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakarevalančios:

Penktadieniais uždaryta.

y x

y
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
l-r-2 dienom 
6—8 vakarais

- Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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Peter Kapi'skas

Peter A

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.
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Tol. EVergreen 4-8174
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X

#52.50

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis; 
appointment . . . choose tomorrow!

>17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jcwels. #33.75

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.*

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

x
X 
X
X 
'J padarau® 

paveiks-^ 
krajavus® 
su ame-$ 

. Rei-® 
irf

| F oto grafas
^Traukiu paveikslus familijų, ves-ft 
gituvių, kitokių grupių ir pavienių.^ 

Iš senų 
naujus 
lūs ir ] 
sudarau s" * 
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