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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Palestinoje susirėmimai tarp 

žydą ir arabų tebesitęsia.
Chinijoje liaudies armija 

laimi naujas pozicijas,—sako
ma, jog Čiang Kai-šeko val
džia ruošiasi bėgti iš Nankin- 
go j pietinę krašto sritį.

Užsienio ministrų konferen
cija Londone nesusitarsią.

Vis tai svarbiareikšmės ži
nios. O jei prie jų dar pridė
sime tai, kas darosi mūsų 
krašte, tuomet matysime, 
koks įdomus gyvenamasis lai
kotarpis, koks jis kupinas pir- 
maeilinių nau jienų !

Tik kasdieną žmogus skaity
damas gerą laikraštį,—plato
kai visokias žinias paduodan
tį ir jas atitinkamai aiškinan
tį, — tegali jaustis pažįstan
čiu gyvenimo bėgį.

Tokiu laikraščiu yra dien
raštis Laisvė, kurio vajus nau
jiems skaitytojams gauti šiuo 
metu vyksta.

Kiekvienas prašomas para
ginti savo pažįstamus, kad jie 
tuojau užsisakytų dienraštį 
Laisvę!

★ ★ ★
Praėjusio sekmadienio Dai

ly Workeryj buvo išspausdin
ta įdomi žinia apie Tarybų 
Sąjungos sportininkų veiklą 
žiemos, metu.

žinią prisiuntė ne Tassas, 
bet United Press koreponden- 
tas, gyvenąs Maskvoje.

Telegramą gavo kiekvienas 
didesnis Niujorko dienraštis.

Daily Workerio redakcija, 
išspausdindama minėtą United 
Press pranešimą savo sporti
niame puslapyj, prie jo pri
kergė pastabą, abejojančią, 
ar komercinė spauda šiai įdo
miai žiniai suras savo skilty
se vietos.

Atspėjo! Nei vienas komer
cinis dienraštis savo skaityto
jų nesupažindino su tuo, ką 
veikia Tarybų Sąjungos spor
tininkai žiemos metu.

Bet toji pati spauda turi 
užtenkamai vietos plepalams 
apie “paniką” Tar. Sąjungoje.

★ ★ ★
Isterijos siaubo apimta mo

nopolistinio kapitalo saujoje 
esanti spauda ryžtasi apie T. 
Sąjungą tik beribiškai me
luoti, teisybę slėpdama.

Dar niekad pas mus to ne
buvo, kas šiuo metu atlieka
ma.

Tačiau, visuomenės “infor- 
muotojai” turėtų atsiminti 
šiuos* Šekspyro žodžius:

“Visvien iškils klasta, nors 
ji ir žemėn būtu užkasta.”

Klausimas: kai liaudis klas
tą patirs, ką tuomet ji klas- 
tuotojams pasakys ?!

★ ★ ★ .
žinių agentūra ONA iš Vie

nos praneša tokią naujieną:. 
Austrijos socialistai siekiasi 
atgaivinti Schutzbundą (poli
tinę milicija* sąjungą). Kam? 
Komunistams kovoti!. ..

Girdi, kai iš Austrijos oku
pacinės talkininkų jėgos pasi
trauks, tuomet austrai komu
nistai sieksis paimti vyriau
sybę į savo rankas. Na, tai 
šucbundas juos kovosiąs.

Demokratiniam Austrijos 
atsikūrimui šiandien kelią pa
stoja fašizmas, bet Austrijos 
socialistiniai lyderiai matot, 
ką daro!

Kreiva austrų socialistų po
litika buvo prieš karą, netie- 
sesnė ji ir šiandien, praėjus 
virš dvejiems metams po jo!

★ ★ . ★
Pastarasis darbininkų strei

kai Franci joje tahn kraštui 
lėsavo apie $300,000,000; tai 
tiek pat, kiek Amerika žada 
Francijai šiemet duoti, einant 
Marshall© planu.

Vadinasi, pinigai “suvalgy
ti” pirmiau, negu jie buvo 
gauti. Jei k Schumano val-

Kongresmanas Marcantonio 
Vadina Trumano, Pašalpas 
Žingsniu Linkui Karo
Kongreso Atstovu Rūmas Skiria $590,000,000 Greitosios 
Paramos Francijai, Italijai, Austrijai ir Chinijai

Washington. — Praneša
ma, jog senatas ir kongreso 
atstovų rūmas netrukus su
sitars dėl prez. Trumano 
reikalaujamos g r e itosios 
paramos vakarinei Europai 
prieš komunizmų. Senatas 
pirmiaus užgyrė visa Tru
mano reikalaujamų $597,- 
000,000 sumų Francijai, Ita
lijai ir Austrijai. Kongreso 
atstovų rūmas ketvirtadienį 
nutarė skirti tiem trim 
kraštam $530,000,000 ir 
Chinijai $60,000,000; Bal
suojant, dalyvavo tik maža 
kpngresmanų dalis.

Kongresmanai ir senato
riai per savo atstovus turės 
išlyginti skirtumėlius tarp

43 Žuvo, Sudužus Dviem 
Armijos Lėktuvam

Memphis, Ten. — Kalnan 
sudužo Amerikos armijos 
lėktuvas C-47. Pranešama, 
jog žuvo visi 20 jame bu
vusių žmonių.

Labrador. — Atrasta tik 
6 gyvi ir 23 lavonai žmonių, 
skridusių amerikinės armi
jos lėktuvu C-54, kuris nu
krito praeitų antradienį. Vi
si jie buvo kariškiai, apart 
vieno žuvusio civilio.

Chinija Pardavinėja 
Amerikinį Plieną

* -- -

Šanghai, Chinija. —Čiang 
Kai-šeko valdžia pardavė už 
$30,000,000 amerikin. Beth
lehem Steel korporacijai 1,- 
000,000 tonų plieno “laužų.” 
Vadinamieji laužai— tai at
liekami ginklai, tankai, tre
kai ir kiti kariniai įrengi
mai, kuriuos Amerika pali
ko Chinijai. Viso gi buvo 
Čiang Kai-šekui palikta du 
milionai tonų tokių įrengi
mų.

KVOČIA VALDŽIOS NA
RIUS KAIP GRŪDŲ 

SPEKULIANTUS
Washington. — -Senato 

lėšų komitetas kvočia Ed. 
W. Pauley, armijos sekre
toriaus padėjėjų; įtaria, 
kad Paulev dalyvavęs mek- 
lervstėse dėl grūdų pabran
ginimo. Penki žemesni val
dininkai prisipažino, kad 
jie arba jų šeimos turėjo ry
šių su spekuliacijomis dėl 
grūdų kuinu pakilimo.

(Pauley, pirmiau būda
mas demokratų partijos iž
dininku, darbavosi, kad val
džia pavestų kompanijoms 
žibalo versmes, esamas po 
jūros vandeniu Kalifornijos 
pakraštyje.)

Wilkes Barre, Pa. —Spro
gimai Franklin kasykloj už
mušė 4 mainierius. *
džia būtų buvusi išmintinga, 
ji būtų sutikusi streikierių rei
kalavimus išpildyti streiko 
pradžioje, na,’ir visa tai būtų 
išėję Francijai sveikatom

tų dviejų tarimų. Kongreso 
atstovų rūmas prie “greito
sios paramos” biliaus pridė
jo paaštrinimus prieš ko
munistus. '
Marcantonio Pasiūlymas
Darbietis kongresmanas 

Vito Marcantonio įspėjo, 
jog ta parama yra pirmuti
nis žingsnis linkui karo 
prieš Sovietus. Iš savo pu
sės, jisai siūlė paskirti $1,- 
500,000,000 ir pavesti Jung. 
Tautoms dalinti pašalpas į- 
vairių kraštų žmonėms pa
gal reikalų. Kiti kongres
manai su trukšmingais rik
smais atmetė Marcantonio 
pasiūlymų.

2,000 Metų Palaidoti 
Jaunuoliu Kūnai Sibire 
Puikiai Išsilaikė —

Maskva. — Mokslinė So
vietų ekspedicija Sibire at
kasė gilų senovinį kapų ir 
rado puikiai išsilaikiusius 
kūnus jaunos gražios mer
ginos ir jauno vyro, kurie 
buvo greta palaidoti pirm 
2,000 metų. Palaidotiems 
buvo įdėta sūrio ir kitokio 
maisto. Sūris 'per tuos tūks
tančius metų taip sveikai 
išsilaikęs, kad mokslininkai 
galėjo jį valgyti.

.'Suprantama, jog šaltis 
padėjo išsilaikyti tų jaunuo
lių kūnams.ir valgiams, ku
rie buvo įdėti jų “gyveni
mui kitame pasaulyje.” Kū
nai buvo atrasti 25 pėdų 
gilumoje po pylimu Altajų 
apskrityje, arti Mongolijos 
sienos.

Šiai mokslininkų ekspedi
cijai vadovauja prof: S. Ru
denko.

ROMOJ EINA TIK SO
CIALISTŲ IR KOMUNIS

TŲ LAIKRAŠČIAI
Roma.— Visuotinas strei

kas, be kitko, sustabdė ir vi
sus buržuazinius laikraš
čius Romoje., Bet streiko 
komitetas įgalino leisti so
cialistų laikraštį Avanti ir 
komunistų laikraštį Unitą. 
Nes tai yra “darbininkų 
laikraščiai, kurie turi mums 
duoti žinių apie streiko ei
gų”, sako komitetas.

kad žydai pradėjo o
valstybių Palestinoje. Ang- prieš arabus. 
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Keturi Didieji Nutarė Kelti Vokiečių Plieno Gamybą
London. — Keturių di

džiųjų talkininkų užsieninių
ministrų t konferencija vien
balsiai nutarė leisti Vokie
tijai pagamint iki 11,500,- 
000 tonų plieno per metus. 
Dabartinė vokiečių , plieno 
metinė produkcija siekia 
tiktai apie 3,000,000 tonų.

Francijos užsienio reika
lų ministras Bidault sutiko 
su plienozgamybos padidini
mu Vokietijoj, kuomet tri
jų kitų talkininku užsieni
niai ministrai užtikrino, jog 
anglis iš vokiškosios Ruhr

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Maži Darbai Reikalauja Didelių Pinigų; 
Reikia, Kad Finansinis Kultūros Centro 
Vajus Baigtųsi Greitai ir Pasekmingai

Keletas darbščių bruklyniečių jau gerokai įdėjo 
darbo į paruošimą Kultūęįn. Centro patalpų atidarymui. 
Dar šiandien ir rytoj jie pasidarbuos ir didelė dauguma 
tų darbų bus baigta. Sunku net ir įsivaizduoti, kiek daug 
šimtų dolerių būtų reikėję išmokėti, jeigu visiems tiems 
darbams būtų buvę samdomi darbininkai, jeigu nebūtų 
atsiradę atsidavusių, pasišventusių žmonių!

Tačiau toli gražu ne visus .darbus buvo galima at
likti arba bus galima atlikti savanoriais. Visi eilei tų’ 
darbų tenka samdyti žmones. O visi žinote, ką tas 
šiais laikais reiškia. Kai kurie darbai atrodo nedideli, 
bet suėda daug pinigų. Tai puikiai žino tie, kurie turi 
nuosavus namus. Gi čia yra milžiniška įstaiga. Pavyz
džiui, svarbiausių vietų išmaliavojimas kaštuos dau
giau kaip tris tūkstančius dolerių, virykloje ir “barru- 
my” šaldytuvų “pataisymas” kaštuos apie kitus 3 tūk
stančius dolerių, “bowling alleys” priruošimas atseis ki
tą tūkstantį dolerių. O kur desėtkai kitų dalykų ir da
lykėlių !

Tai visa čia primename, kad Kultūrinio Centro prie- 
teliai žinotų, jog toji suma, kurią reikia užmokėti už 
namą, dar nėra viskas. Štai kodėl' šis finansinis vajus 
turi pilnai pavykti, jeigu norime įstaigą pastatyti ant 
tvirtų kojų. Laiko gi iki Naujų Metų liko nebedaug. 
Prašome visus tųomi, susirūpinti. Paremkite Šerais bei
paskolomis!

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠĖKAIS .

Jurgis Kupčinskas, Minersville, Pa. $25.00
Valeria Kaminsky, Binghamton, N. Y. 25.00
Paul ir Aldona Alekna, Richmond Hill, N. Y. 25.00 
T. Kazokienė, Jamaica, N. Y. 25.00
Suzanna Kazokytė, Jamaica, N. Y. ' 25.00
M. Seliokas ir M. S. Seliokienė, Hartford, Conn. 25.00 

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION.

. 427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Anglai Apleisiu Palestinos
Valdybą Gegužės 15 Dieną

London. — Anglijos kolo
nijų ministras . Art hur 
Creech Jones su gailesčiu 
pranešė seimui, kad anglai 
nuo gegužės 15 d. apleis Pa
lestinos valdybų. Nes Jung
tinių Tautų seimas nutarė, 
kad jie turi pasitraukt iš to 
krašto ir leist žydams ir a- 
rabams sudaryt savo vals-' 
tybes atitinkamuose Pales
tinos rupžtuose. Anglija bu
vo tapus Palestinos valdove 
pagal senosios Tautų Lygos 
mandatų.

Jungtinės Tautos prašė, 
kad Anglijos kariuomenė ir 
policija palaikytų ten tvar
kų, iki Jungtim Tautų ko
misija paruoš įsteigimų ar
abų ir žydų nepriklausomų 

srities bus teisingai skirsto- 
ma-pardavinėjama Franci
jai ir kitiems Vokietijos 
kaimynams.

Keturių Didžiųjų minist
rai taipgi susitarė, kad iki 
1948 m. birželio 30 d. pri
valo būti išardyti visi kuri
niai Vokietijos fabrikai. Ta
po užgirtas ir Amerikos 
valstybės sekretoriaus Mar
shall pasiūlymas paruošt 
iki ateinančių metų kovo 31 
d. galutinį surašų tokių Vo
kietijos fabrikų, kurių ma
šinerija turės' būti išvežta

lija atmetė prašymų. O da
bar anglų t kolonijų • minist
ras krūpčiojo, pranašauda
mas, kaip arabai ir žydai 
skers vieni kitus, kuomet 
anglai atšauks savo kariuo
menę ir policijų. Kartu jis 
dejavo, kad Jungtinės Tau
tos nesudarė policinių-kari- 
nių jėgų tvarkai palaikyti 
Palestinoje. , ;
. Anglija tiktai tam tikrose 
vietose ten laikys savo ka
riuomenę iki žadamo jos iš
sitraukimo apie kitų metų 
rugp.’l d. JBet ta kariuome
nė, girdi, jau nesikiš į Pa
lestinos dalykus.

M ■■ ----- -
Palestina. — Teigiama,

kaip kariniai atpildai talk- 
ninkams.

Sunkiausias Klausimas
Nežiūrint susitarimo dėl 

dviejų minimų dalykų, tebe
stovi pryšakyje kiečiausias 
klausimas — kas liečia ka
rinius atlyginimus Sovie
tams,.

Sovietų ministras Molo
tovas reikalavo atpildų iš 
veikiančiosios vokiečių pra
monės dirbinių. Amerikos 
ir. Anglijęs ministrai tam 
priešinasi. ,

Pranešama, Kad Sustiprėjo 
Visuotinas Darbininkų 
Streikas Romoje
Policija ir Kariuomenė Puola Streikierius Šaunamais 
Ginklais ir Bombomis; Atmaršuoją 20,000 Partizanų

Roma. — Daugiau kaip 
40,000 kariuomenės, ir kari
niai ginkluotos policijos 
bando laužyti visuotinų 
streikų Romoje, bet strei
kierių eilės dar sustiprėjo, 
kaip pranešta penktadienį. 
Klerikalo premjero de Gas- 
perio kariuomenė ir polici
ja kartotinai puolė streikie
rių susibūrimus; atakavo 
juos ašarinėmis bombomis, 
šaunamais ginklais ir ran
kinėmis granatomis. Veiks
mams prieš streikierius jie 
vartoja ir daug karinių A- 
merikos automobilių “džyp- 
sų.”

Daugelis darbininkų su
žeista, o du, turbūt, mirti-

ArahipŽydy Riaušėse 
Palestinoj Dar 35 Žuvo 
Ir 60 Sužeista

Jeruzalė. —; Arabai ir 
žydai, kaudamiesi šauna
mais ginklais, bombomis ir 
peiliais, ketvirtadienį nužu
dė 33 vieni kitų, o anglų 
policija nušovė viena žydų 
ir viena arabų. Tai dar pir
mų kartų per 12 dienų kru
vinas riaušes žydai užmušė 
daugiau arabų, negu-ara
bai žydų. Apart užmuštųjų, 
buvo 60 sužeista, taip pat 
dauguma arabų.

Daugiausia nužudyta ir 
sužeista, bombarduojant ir 
apšaudant vieniems kitų 
auto - busus. Tarpusavio 
skerdynėse nedaroma skir-‘ 
tumo tarp vyrų, moterų ir 
vaikų. Nuo tų riaušių pra
džios viso išskersta dau
giau kaip 250 žydų ir ara- 
ibų Palestinoje ir anglų ko
lonijoje Adene.

JANKIU OFICIERIAI 
MONARCHISTAMS

Athenai, Graikija. — Po 
3 ar 4 amerikonų oficierius 
bus paskirta į kiekvienų 
Graikijos monarchistų ar
mijos divizijų karui prieš 
partizanus.

Oąk Ridge, Tenn. — Pa
kelta alga 10 centų valandai 
atominiams darbininkams, 
CIO unijistams. Todėl jie 
nutarė nestreikuoti.

Laukiama smarkių ginčų 
ir dėl sekamų sovietinių rei
kalavimų :

Įsteigt visų keturių di
džiųjų talkininkų kontrolę 
Ruhr * kraštui, Vokietijos 
pramonės širdžiai; panai
kint Amerikos-Anglijos su
tartį; kuri ūkiniai sujungia 
anglų - amerikonų užimtus 
plotus vakarinėje Vokieti
joje, ir įsteigt viena stipria 
demokratinę Vokietijoj val
džia, kuri pasirašytų taikos 
sutartį su talkininkais. 

nai. Areštuota 100 komuni
stų ir 200 šiaip veiklesniųjų 
streikierių. Streiko vadai 
smerkia fašistinius valdžios 
žygius. Darbininkai demon
struodami reikalauja pa- 
liuosuoti areštuotus.

Gruodžio 12 vidudienio 
radijas pranešė, jog talkon 
Romos streikieriams at- 
maršuoja 20,000 kairiųjų 
partizanų iš šiaurinės Itali
jos. Tai patyrę kovūnai, ku
rie mušė nacius okupantus.

Streikas vedamas dėl 
dviejų reikalavimų — aprū
pinti bedarbius ir bausti po
licininkus, kurie šaudė dar
bininkus demonstrantus.

Generolas Sako, Tai Dar 
Ne Taika, o Tik Paliaubos

Brooklyn, N. Y.— Oro jė
gų generolas Geo. F. Stra- 
temeyer sako, jog dabarti
nis laikotarpis nėra taika, o 
tik karo paliaubos. Kalbė
damas biznierių suruošta
me benkiete, jis reikalavo 
Amerikai galingiausio or- 
laivyno; girdi, Jungtinės 
Valstijos privalo vyrauti o- 
re prieš visas kitas šalis, 
kad galėtų pasiųsti atomi
nes bombas, kur reikės.

Truman Prieš Trustinį 
Repubiikonu Planą

Washington. — Republi- 
konų įneštas kongresui 
Wolcotto sumanymas “prieš 
infliacijų - brangenybę” siū
lo, kad kompanijos ištisose 
pramonėse laisvai susitarų 
pardavinėt savo i dirbinius- 
produktus “žmoniško m i s 
kainomis”; tuo tikslu re- 
publikonai perša suspen- 
duot įstatymus prieš trus- 
tus. Tie įstatymai uždrau
džia sąmokslus tarp įvairių 
kompanijų dėl kainų nusta
tymo.

Prez. Trumanas pareiškė 
spaudos atstovams, kad jis 
griežtai vykdys prieštrusti- 
nius įstatymus. Sykiu jis 
žadėjo už poros dienų įteik
ti kongresui savo sumany
mus dėl tūlų reikmenų ra- 
cionavimo bei kainų kontro
lės.

AMERIKONAI BERLYNE 
APŠAUKĖ KOMUNIZMĄ 

“NAUJU FAŠIZMU”
Berlin. — Karinė ameri

konų vyriausybė Vokietijoj 
varo vis aštresnę propagan
dą per radiją prieš komu
nistus ir Sovietus. Dabar tų 
amerikonų “politinis eks
pertas” Richard M. Scam
mon savo radijo kalboje ap
šaukė komunizmą “naujuo
ju fašizmu,” kuris, girdi, 
“tik raudonai permaliavo- 
tas.” Jo kalba buvo taikoma 
sovietinei Vokietijos daliai.

ORAS.—Būsią šaltoka.
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Belgijos Socialistai .
Belgijos premjeru yra socialistas Spaak. Valdžia 

sudaryta iš socialistų ir klerikalų. Jos vaidmuo yra iš
gelbėti ir sustiprinti Belgijos buržuaziją ir monarchiją.

Tačiau tarpe socialistų ir klerikalų yra nuomonių 
skirtumai monarchijos klausimu. Klerikalai užsispy
rusiai laikosi už sugrąžinimą į sostą karaliaus Leopold. 
Socialistai Leopoldui priešingi. Bet ir jie‘nestato klausi
mo apie steigimą respublikos. Jie tiktai nori, kad iš už
sienio sugrįžtų ir Belgijos karalium taptų princas Ba- 
douin.

Tuoše ginčuose tarpe socialistų ir klerikalų dėl mo
narchų nukenčia Belgijos moterys. Nors Belgija skaitosi 
labai pažangia šalimi, nors jos valdžios priešakyje stovi 
socialistai, bet Belgijoje moterys dar neturi nė balsavi
mo teisių! Joje tebeviešpatauja barbariškoji diskrimina
cija prieš moteris.

Kas keisčiausia ir juokingiausia, tai kad Belgijos so
cialistai atsistojo moteyų teisių priešų eilėse. Klerikalai 
nori, kad parlamentas priimtų įstatymą, suteikiantį mo
terims balsavimo teisę, bet Spaak ir visa socialistų frak
cija griežtai išstojo prieš. Klerikalai nori moterims bal
savimo teisės todėl, kad jie tiki, jog moterys, būdamos 
kunigų įtakoje, balsuos už karaliaus Leopoldo sugrąžini
mą į sostą. Socialistai to labai bijo ir todėl priešinasi 
moterų teisėms!

Reikia, žinoma, turėti mintyje tąjį faktą, kad Belgi
jos socialistai yra menševikiško, grigaitinio tipo sutvėri
mai. Jiems, kaip jau sakyta, šiuo tarpu terūpi vienas da
lykas: sustiprinti Belgijos buržuazinę sistemą. Apie jo
kio socializmo įvedimą šalyje jie nė sapnuoti nesapnuoja, 
kaip apie tai nesapmfoja nei Anglijos, nei Francūzijos, 
nei Amerikos dešinieji socialistai. e

Francūzijos Darbininkų Pralaimėjimas
Francūzijos Darbo Federacija įsakė savo nariams 

baigti streikus ir grįžti į darbą. Tai reiškia,” kad Fran
cūzijos darbininkai, parodę nepaprasto pasiaukojimo ir 
kovingumo, turi pasitraukti atgal ir pripažinti, kad 
premjero Schumano vyriausybė laimėjo šiame susikirti
me. '

Bet, suprantama, šis pralaimėjimas yra tik laikinas. 
Svarbu, kad iš šio susikirtimo Francūzijos darbo unijos 
išėjo nepakrikdytos. Tai reiškia, kad jos pertvarkys savo 
eiles, pašalins silpnumus ir ruošis naujiems mūšiams.

Schumano vadovaujama vyriausybė laimėjo todėl, 
kad jos pusėje pasirodė stipresnės jėgos, negu organizuo
tų darbininkų. Pirmiausia, jos pusėje stovėjo Amerika 
su Marshall Planu. Visiems buvo duota suprasti, kad jei
gu Schumano vyriausybė neatsilaikys, Amerika nutrau
kys bent kokią ekonominę ir finansinę paramą Francū- 
zijai. Namieje, nulemiamiausią vaidmenį suvaidino Fran- 

• cūzijos Socialistų Partija. Ji sudarė Schumano vyriau
sybės nugarkaulį. Jos pasirodymas* streiklaužiškoje ro
lėje padalino darbininkų frontą. Darbo Federacijoje so
cialistai išėjo prieš streikus. Pačioje Federacijos vado
vybėje keletas socialistų pasidarė vyriausybės agentais 

•' ir reikalavo streikus baigti.
Labai negarbingą vaidmenį suvaidino ir Amerikos 

didžiosios darbo unijos. Nei ,Amerikos 
Darbo Federacija, nei CIO neužtarė Francūzijos kovo
jančių darbininkų. Pačiu kritiškiausiu momentu CIO 
prezidentas Murray pasakė per radiją prakalbą ir karš
tai užgyrė Marshall Planą. Toji jo prakalba buvo trans- 

. liuota »į Francūziją. Tas, suprantama, paveikė nemažai 
da-rbininkų. Jie suprato, kad su Schumanu ir jo politika 
stovi ne tik Amerikos vyriausybė, bet ir visas Amerikos 
organizuotų darbininkų judėjimas.

g

Teisėjo Clark Nuomonė
» Trys United States Circuit Court teisėjai sprendė 

', advokato Leon Josephson apeliaciją prieš Kongresinį Ne- 
amerikinės Veiklos Komitetą. Du teisėjai pripažino jį 
teisingai nuteistu ir balsavo apeliaciją atmesti, bet vie
nas teisėjas išsireiškė priešingai. Teisėjas Clark padarė 
pareiškimą, kuris, daugelio stebėtojų nuomone, bus isto
rijos skaitomas vienu žymiausių teisminių pareiškimų.

Nevyniodamas į vatą žodžius, teisėjas Clark pasmer
kė ir atmetė visą minėtojo komiteto, veiklą. Ji nepatei
sinama, ji priešinga šalies Konstitucijai ir Teisių filiui. 
Komitetas laužo Konstituciją, kai jis bando panaikinti 
žodžio ir spaudos laisvę. Komitetas bando priversti visus 
amerikiečius vienodai politiniai galvoti ir protauti. Tuo- 

> mi jis paneigia tą principą, kuris padarė Ameriką ga
linga ir pažangia šalimi. Komitetasmori, kad tie žmonės, 
kuriuos jis pasmerkia, netektų darbų ir,būtų visuomenė
je pažeminti. Tai irgi griežtai priešinga šalies Konsti-

& tucijai. '
Pasiremiant šio teisėjo nuomone, Josephson duosiąs 

apeliaciją į Aukščiau’sią Teismą. Klausimas griežtai ir 
aiškiai pastatytas. Aukšciausis Teismas turės išspręsti, 
ar šis Kongresinis Neamerikinės Veiklos Komitetas yra 
suderinamas su šalies Konstitucija ir Teisių Bilium? 
Jeigu teisėjų dauguma sutiks su teisėjo Clark nuomone, 
tai Komitetas turės būti paleistas ir visi jo darbai pa
miršti.

ŠIANDIEN TARYBŲ LIETUVOJE
Mes sustojame plente, 

tarp yilniaus ir Kauno. Slė
nyje raudonuoja Žiežmarių 
miestelio namai, o aplink, 
kur tik akis pasiekia —ru
duo, dailininkas išdažė, nu
spalvino savo teptuku...

Paauksuotais lapais ber
žų giraitės, rausvos kalvos 
su juodomis dirvonų juosto
mis, mėlyno stiklo upė,.gi
lus bekraštis dangus ir bal-' 
to šilko debesys — viskas 
sustingę į ramumą, supamą 
skaidraus, vėsaus vidurdie
nio oro.

Pasukame artimiausion 
sodybon, kurios; baltų sie
nojų namai iš toli sako, kad 
ten naųjakuris.

Kieme mus pasitinka vy
riškis, jau pagyvenęs, ži
lais paausiais, tamsiu, rauk
šlėtu veidu. Valstietis ran
koje laiko kirvį, o po jo ko
jomis guli pusiau nutašytas

— Statotės? — klausiame 
jojo.

Jis purto galvą ir šypsosi.
— Namai pas mane jau 

pavasarį baigti,—sako jis.— 
Kluoną prieš rugiapiūtę už
dengiau. Dabar gi elektrą 
vedu.

Valstietis Gaidulis nuve
da mus.D’obon. Sodina už 
stalo, kuris toks pat naujas, 
kaip ir jo kambario sienos. 
Pačioje garbingiausioje vie
toje pakabintas Tarybų 
Lietuvos respublikos her
bas, apkaišytas eglučių ša
komis. Žemiau — keletąs 
šeimos fotografijų.

— Žiema nebetoli,—kalba 
jis, vaišindamas savo darže 
užaugintu tabaku, žalsvai 
raudonu, stipriu, kad mes 
užsikosėjamę.— Vakarai il
gi, laikraščius ii*' knygas 
skaitau. Nutariau pas save 
elektrą atsikviesti. • Reikia 
naujoviškai gyventi. Gana 
to, ką mano tėvai brido...

Pas Gaidulį praleidome 
gerą valandą. Šeimininkas 
pasirodė kalbus ir svetin
gas. Jis — keturiasdešimt' 
penkių metų, b šeimą suda
ro keturi.' vaikai Ir žmona. 
Jauniausias sūnus Alfukas 
eina pradžios mokyklon, du 
kiti sūnūs išvažiavo. į Kau
ną, į amatų mokyklą, kur 
juos nemokamai išlaiko ir 
mokina,, o duktė Stasė tar
nauja pieninėje.. ' <

— Kartais naktį pabun
du, — išsikalbėjo naujaku
rės, — dairausi ir nesinori 
net tikėti, kad tai ne sap
nas, o tikras mano gyveni-; 
mas. Aš turiu žemės, na
mus, vaikams ateitis užtik
rinta. O neseniai, ketvertas 
metų atgal, į' ką buvau pa
našus... Nuomavau sveti
mos trobos kampą. Turėjau 
pusę hektaro žemės; Dir
bau, kas tik pasiūlydavo. 
Vaikai pieihenavo. O ir tai 
— stipriai reikėjo suveržti 
pilvą diržu, kad rytojaus 
d u o n oš nesuvalgytume... 
Vieną tik švarką teturėjau, 
o ir tas buvo lopytas. 1

Gaidulis — vienas iš tūk
stančių —r kurie po Tarybų 
Lietuvos išlaisvinimo, iš be
teisio žmogaus, pastumdė
lio, pasidarė savarankus 
šeimininkas, buvo aprūpin
tas žeme, valstybine pašal
pa įsikurtį. Jojo 10 ha skly
pą treti metai iš eįlės ap? 
dirba traktorių stoties ma
šinos. x

Tokių vargingųjų vals
tiečių, kaip Gaidulis,
žuazinėje Lietuvoje buvo 
70,000. Visi jie valdė iš vi
so 142,566 hektarus žemes. 
Tuo tarpu 624 
turėjo 143,627 h 
bežemiai bei v a r 
valstiečiai eidavo

bur-

irus! Ir 
gingięji

Rašo J. Dovydaitis

mę apdirbti, laistydavo sa
vo prakaitu, buvo ponų ver
gais, įsiskolindavo, parduo
davo net tuos mažus sfkly- 
pukus, kuriuos turėjo pa
veldėję iš savo tėvų... Ne
nuostabu, kad iki Tarybų 
valdžios Lietuvoje kasmet 
iš respublikos išvažiuodavo 
tūkstančiai valstiečių dirb
ti į Pietų Afrikos plantaci
jas, arba eidavo sezoni
niams darbaiųs į kaimyni
nes valstybes. Vien tik 
Brazilijoje, atkariaudami 
plantatoriams džiungles, sa
vo galvas paguldė per 30,- 
000 lietdvių.

Šiandien Lietuvoje nė<’a 
nei vieno bedarbiu. Apie 90 
tūkstančių darbo valstiečių 
gavo žemės. Jiems buvo su
teikta trumpalaikėmis ir il
galaikėmis paskolomis 148 
milijonai . rublių įsikurti. 
Nuo amžių valstiečio var-^ 
totą žegrę ir arklį ėmė pa
keisti traktorius. Per du 
pokarinius metus Lietuvos 
žemės gavo šimtus trakto
rių. Kad pamokinti tas ma
šinas vairuoti ir aptarnauti 
— iš Sąjungos gilumos a t- 
vyko inžinieriai ir mechani
kai. Respublikoje įsteigti du 
dideli traktorių remonto 
fabrikai, o visa eilė smulke
snių dirbtuvių pradėjo veik
ti beveik kiekviename dide
sniame apskrities mieste.

Lietuvos žemės ūkis, res
publikos gyventojų daugu
mos pagrindinis užsiėmi
mas, smarkiu tempu me
chanizuojamas. Pritaiko
mi moksliniai metodai pa
kelti žeihės , derlingumą. 
Vien tik šiaį$ metais iš ki
tų tarybinių respublikų į 
Lietuvą atgabenta 52,000 
tonų mineralinių trąšų. Ne
nuostabu, kad ir derlius 
šiais metais respublikoje 
aukštas, panašaus derliaus 
nebuvo per paskutiniuosius 
šešis metus.

Daug naujo Lietuvos kai
me šiuo metu, 
valsčiuje yra 
žemės ūkio
gaunantieji iš valdžios 
lyginimą ir teikiantieji 
mokamai visokeriopą 
galbą valstiečiams.

Buržuazinėje Lietuvoje 
buvo du žemės ūkio techni
kumai, o dabar,jau yra aš- 
tuoni. Pokariniais metais 
juos baigė 2,500 specialistų, 
bet ir to vis dar maža... Ir 
technikumai, o taip pat 
aukštosios žemės ūkio mok
slo įstaigos šiuo metu ren
gia šimtus naujų specialise

Kiekviename 
kvalifikuoti

at- 
ne- 
pa-

Lietuvoje dabartiniu me-” 
tu valstiečių tarpe labai po
puliarios . kooperacinės, že
mės ūkio draugijos.

Į šitas draugijas stoja 
nariais darbo valstiečiai, 
sumoka nediduką mokestį, 
gauna pašalpą iš valdžios ir 
už" ją perkasi pačias sudė
tingiausias žemės ūkio ma
šinas, trąšas, sunkvežimius. 
Draugijos įsigytos žemes ū- 
kio mašinos iš eilės aptar
nauja narių ūkius, o sunk
vežimiais valstiečiai veža 
savo guminius parduoti , į 
miestus. Kooperacin. drau
gijos, steigia savo nariams 
remonto dirbtuves, krautu
ves parduoti tai,. ką paga
mino. .valstietis, draugijos 
t&įkia paskolas įsigyti ūkio 
iiWentofiy, statytis.

...Kaune mes užvažiavorn 
į metalo liejimo fabriką,

šlaitų pąpėdėįe.
**Čia mes susipažinome su

kių metų aihŽiaus vyru, ku

ris per šių metų šešis mėne
sius įvykdė metinę normą, o 
dabar baigia antrąją, 
taip tariant, jis vienas 
darė tiek, Įdek turėtų 
likti du darbininkai.

—Kaip jūs šitą įvykdė
te? — paklausėme apimti 
smalsumo.

Liejikas tik truktelėjo 
pečiais.

— Bene, aš vienas... —at
sakė jis... — Jerašęvičius, 
Baltramavičius, Andriuške
vičius taip pat neatsilieka^ 
Visi čia mes taip dirbame...

Pasirodė, kad šita įmonė, 
veikusi ir buržuazinės Lie
tuvos laikais,, kas mėnuo 
padarydavo 30-35 tonų 
smulkių liejinių. Dabar gi 
— jos mėnesinė produkcija 
yra 150 tonų.

Suprantama, jog tuoj ki
lo klausimas — kokiu būdu 
pasiekta gamykloje toji pa
žanga.

Seni” meistrai mums paai
škino.

— Tai mūsų inžinieriaus 
rankų darbas... Jis iš Mask
vos... Jei norite, pereikime 
per įmonę. Patys pamaty
sit...

Dvidešimt metų .šioje lie
jykloje triūsė primityviu, 
rankiniu būdu. Skystą me
talą nešiojo kibirais, for
mas darydavo lentinėse dė
žėse. Kiekvienam rūpėjo iš 
tamsaus nemielo cecho kaip 
galima greičiau ištrūkti. 
Net prausyklų nebuvo įren
gta darbininkams ir pro 
vartus į namus visi grįžo 
juodi, kaip velniai.

* Kauną išvadavus į liejimo 
fabriką atvyko ‘ maskviškis 
inžinierius Borisovas. Jam 
buvo pavesta suorganizuoti 
darbą šitoje, vokiečių pu
siau sugriautoje gamyklo
je.

Bendrą kalba> su vieti
niais darbininkais inžinie
rius greitai surado. Jį par
ėmė liejikai, šaltkalviai, te
kintojai ir formuotojai.

Visi norėjo dirbti kaip 
reikiant. Juk dabar įmonė 
priklausė liaudžiai, kiekvie
nas buvo suinteresuotas jos 
gerove. Netrukus atlikė 
pirtim liejimą. Visi džiūga
vo, tik inžinierius Boriso
vas ne. Jis įdėmiai žvalgėsi, 
kažinką galvojo, ilgai vaik
štinėdavo ' po cechus.

Jis matė, kaip čia, jauno
je tarybinėje respublikoje, 
dirbo tokiais metodais, ku
rie modernuose Tarybų ša
lies metalo fabrikuose senai 
užmiršti.

Ir vieną dieną inžinierius 
ėmėsi įvesti naujoves. Jis 
darbininkams davė brėži
nius pagaminti visiškai 
ū a u j o tipo formas, 
kuriom s nereikia tos 
suodinos žemės, nereikia 
medinių modelių, kur susi
taupo daugelis darbo valan
dų.

Jis sukonstruktavo ir ki
tą prietaisą — formavimo 
stakles, su kuriomis. sutau
poma trečdalis darbo laiko.

Inžinier. su darbininkais 
pravedė p a si k aibėjimus, 
papasakojo apie kitų res
publikų metalurgų pasieki
mus, įrengė įmonėje daįlų 
poilsio kambarį ir dušus. .

Socialistinių darbo meto
dų įvedimas nedelsiant pa
rodė rezultatus. Liejyklos 
vyrai pradėjo atlieti ŠO to
nų, paskui'80 tonų per me
nesį... Vėliau 100 ir 110.... O 
dabar 120 tonų' — keturis

Ki- 
pa- 
at-

' keturis
kartus daugiau kaip anks
čiau ! 0 dirbti tapo leng
viau ir smagiau.

Tarybinio in ž i nieriaus 
laimėjimai nepatenkino. Jiš

apskaičiavo ir sukonstruk- 
tavo sudėtingus kranų į- 
rengimus, kur elektros en
ergija galutinai pavaduos 
likusį sunkesnį fizinį dar
bą. Šitą įrengimą jau bai
gia montuoti ir jis visai pa
keis liejimo fabriko veidą.

Visas tas naujoves mums 
ir aprodė fabriko* meistrai.

— Iš karto netikėjome, — 
pasakė žilutis, kaip obelis, 
senukas liejikas. — Bet pa
sirodė, kad mes klydome, o 
ne inžinierius... Darbas da
bar suprastėjo, o uždarbis, 
su tomis pat jėgomis padi
dėjo. Duok, dieve, tam mas
kviškių! sveikatos.

Ir šitokią paramą iš bro
liškųjų respublikų, iš Rusi
jos, specialistais, medžiago
mis, . patarimais, kasdieną 
jaučia visa Tarybų Lietu
vos atsikuriančioj i pramo
nė. i

Lietuvoje nėra nei vienos 
ūkio šakos, nei vienos įmo
nės, ar įstaigos, kuri nebū
tų pajau tusi duosnią di
džios rusų tautos ar kitų ta
rybinių tautų pagalbą.

...Iš Kauno grįžome į Vil
nių traukiniu. Tuo pačiu 
metu, kai vyko stotyje ke
leivių įsėdimas, atvyko keli 
sunkvežimiai, p i 1 n utėliai 
prikrauti ryšulių su knygo
mis. Į bagažo vagonus vytfo 
pakrovimas naujausių gror 
žinės ir mokslinės literatū
ros leidinių, ką tik išleistų 
iš spaustuvės. Ant knygų 
ryšulių buvo paskyrimo vie
tų pavadinimas ne tik į ap
skrities miestus, bet ir į ma
žiausius miestelius.

Lietuvoje niekad taip ne
skaitė knygos, kaip ją skai
to dabar. Vien tik per 1947 
m. pipną pusmetį respubli
koje buvo išleista 422 kny
gos, bendrai 6 milijonų ti
ražu. Su knyga skaitytojui

nesunku susipažinti. Stam
bių bibliotekų skaičius 1946 
m. buvo 279,(o šiais metais 
jų padidėjo iki 320. Be to, 
yra 2,855 skaityklos-kpygy- 
nėliai kaimuose. Kultūros 
namų, kurie telkia visą ap
skrities kultūrinį gyvenimą, 
skaičius šiuo metu pakilo i- 
ki 35.

Tokio masinio'knygų lei
dimo ir tokio bibliotekų bei 
skaityklų skaičiaus nematė 
buržuazinės Lietuvos laikai.

...Traukinyje mes susiti
kome su moksleiviais ir stu
dentais, kurie vyko po va
saros atostogų į užsiėmi
mus.

Jie dar kartą įtikino mus 
tame, kaip plačiai atvertos 
durys į Tarybinės Lietuvos 
universitetus, i n s t i tutus, 
mokyklas. Dabar mokytis 
gali kas nori ir ko nori. 
Beveik kiekvienas studen
tas gauna stipendiją, mok
slas nemokamai, šiais me
tais vien Vilniaus ir Kauno 
universitetuose, Žemės Ū- 
kio Akademijoje, Veterina: 
rijos institute mokosi dau
giau kaip' 7,000 studentų.

Tarybų Lietuva darosi ne 
tik turtinga, bet ir šviesi.

Šiais mokslo metais res
publikoje veikė 3226 pra
džios mokyklos, 343 progim
nazijų ir gimnazijų, o jose 
yra daugiau kaip 80,000 
jaunuolių!

...Lietuvoje dabar buvo 
ruduo. Vėjas plėšo gelsvą 
tnedžių apdarą, vis anks
čiau pradeda sutemti. Greit 
prasidės lietingas metas, 
pasijus žieminiai vėjai.

Bet nėra pas Lietuvos 
žmones širdyse rudeninės 
nuotaikos. Skaidriai dega 
vakarais šviesos mūsų mie
stuose, be perstojo bilda 
geležinkeliuose traukinių e- 
šalonai su medžiagomis.

Tarybų Lietuvoje vyksta 
tokie atkūrimo, darbai, ko
kių nematė mūsų tauta sa
vo ilgaamžėje istorijoje.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlioldt 2-7964

J
TIE MOTERIŠKI HORMONAI, kui ir vėl po pusę tabletės 

per 27 dienas. Jeigu ir da
bar pasirodo truputis kraujo, 
tai visa kas tvarkoje, nebent 
jo būtų daug. Tokiame atsi
tikime galima pradėt imti dar 
mažesnėmis dozėmis. Saky
sim, po pusę tabletės tik per 
dvi savaites, o paskui apleisti, 
neimant nieko per dvi savai
tes. Tada ur vėl po pusę kas 
diena per dvi savaites.

Apsivaisinimo bijoti nėra 
pamato, nes tie kraujo pasi
rodymai tai nėra tikrosios mė
nesinės. Moteriai kiaušinėlių 
jau nebeatsiranda, o be jų ne
gali pastęti nėščia.

Moteriškų hormonų vartoji
mas daug ką atgaivina mo
ters organizme. Yra atsitiki
mų, kad 70 metų amžiaus mo
teriai priskiriama tmti 
tikrą dozę moteriškų 
nų. švaresnė tada 
sidaro gerklė, mažiau
Geriau esti su šlapinimoš pūs
le, atgyja lyties organai, rim
tesni pasidaro nervai, xiduriat 
ir dar daug kas. žinoma, 
vis reikia imti ir visokių vi
taminų ir šiaip higieniškai 
užsilaikyti.

Drauge gydytojau, kai Jūs 
buvote pavasarį mūsų - mieste 
su prakalbomis ir kai kurioms 
moterims patarėte imti. mote
riškų hormonų, tai prašom pa
aiškinti, kaip dabar daryti.

Aš ėmiau po vieną tabletę 
kas diena, per 27 dienas, ap- 
leisdama neėmusi tris ar ke
turias dienas, paskui ir vėl po 
vieną. Ir man atsirado mėne
sinės, o aš jau buvau perėjusi 
gyvenimo pervartą (permai
ną) jau penki metai. Tai da
bar turiu baimės ir abejonių, 
kuriąs malonėkite išsklaidyti,

Aš jaučiuosi, imdama tuos 
hormonus ir vitaminus, daug 
geriau visame kame. Tik bai
su, kad ir vėl nepąstojus nėš
čiai, kai vėl atsirado mėnesi
nės, nors ir neregul ingos. Ki
tas dalykas, viena mano drau
gė turėjo daugokai kraujavi
mo, tai prašė pasiklausti ir 
apie tai. Labai bus dėkui nuo 
manęs ir .nuo kitų.’

ATSAKYMAS
Tikrą moteriškų hormoną 

dozę sunku nustaty.t, kad ir 
tai pačiai moteriai. Papras
tai šitaip yra. Moteris ima 
jau nuskirtą dozę, kas diena 
po vieną .tabletę, per kokias 
27 dienas. Tada apleidžia 
ketvertą dienų neėmusi. Pas
kui ir vėl po vieną tabletę kas 
diena, per 27 dienas. Ir taip 
periodiškai, Jeigu po noku- 
rio laiko jau pražydėjusi mo
teris prąęjedą ir vėl raudonai 
žydėti, tai tada hormonų do-

Tadą moteris ima po pusę ta 
bletės, per 27 dienas, apleis 
dama neėmusi 4 dienas. Pas

po tam 
hormo- 
jai pa- 
gleivių.

Lenkijos sau-

VARŠAVOJ AREŠTUOTA 
3 LENKĖS KAIP SVETI

MŲ KRAŠTŲ ŠNIPĖS 
Varšuvą

gumo policija areštavo tris 
lenkes, Amerikos, Švedijos 
ir Belgijos ambasadų ver
tėjas - raštininkes, kaipo 
šnipes. Tarp areštuotų yra
grafiene Janina Czamiec- 
ka, Švedijos atstovybės ver 
te j a. x
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MENAS AMERIKOS LIETUVIŲ TARPE
Lietuviai, kaip ir kitų tautų žmones, 

turi savo menjnių polinkių. Meno kryptį 
ir veidą nustato tokie faktoriai, kaip am
žiais įsigyvenę tradicijos, papročiai, 
šeimyninio gyvenimo ypatumai, istori
niai šalies įvykiai, gamtos ir klimato 
įtakos, ekonominiai ir politiniai santy
kiai ir t. p.

Menas yra įgimtas žmogaus palinki
mas saviškai išsireikšti, savo požiūrius, 
geismus, pojūčius dailiai išreikšti. Be
veik kiekvienas žmogus, net ir -vaikas, 
turi kokių meninių bruožų ir ieško būdų 
jiems pasireikšti.

Pamatinis meno ypatumas — tai dai- 
liškai dalykus pagražinti, nežiūrint (ir 
virš) jų naudingumo. Menas bando su
kurti ypatingo skonio ir vaizduotės daik
tus, kaipo tokius, nepaisant jų naudingu
mo ir praktišk. vertės. Tačiau tūlos me
no šakos labai esmingai padidina pa
prastų, praktiškų dalykų vertę ir sutei
kia jiems ypatingo pilnumo. Kaip tik 
taip gyvenime ir pritaikoma dekorąty- 
vė arba taikomoji dailė, kuri panaudoja 
tapybą, skaptybą bei skulptūrą daly
kams padailin,’ir taip padailinti prak
tiški dalykai įgauna didesnės vertės.

Menas turi keletą šakų, kaip tapyba, 
piešyba, braižyba, architektūra, skapty- 
ba bei skulptūra. Šitos šakos sudaro 
vaizduojamąjį meną. Dar kitos meno ša
kos yra poezija, muzika, šokiai, drama
tiškas menas ir literatūra.

Kiekvienos šalies, kiekvienos tautybės 
menas, stambiai imant, turi kokių bendrų 
savybių. Lietuvių tauta, jau iš gilios se
novės laikų, turi savo liaudies sukurtą 
meninį lobyną, kurs ir po šiai dienai, ne
nustojo savo vertės ir įtakos ir tolesnei 
meno raidai. Iš to gilaus amžiais susi
krovusio lietuvių liaudies meno šaltinio 
įkvėpimą* ir pamokas sau semia ir, nūdie
niai Tarybinės. Lietuvos menininkai. Me
nas tampriai susijęs su liaudies tradici
jomis, su jos gyvenimo poreiškiais.

Jau iš senybės Lietuva žinoma, kaipo 
dainų šalis, dainava, dainomis apdainuo
ta. Tų dainų motyvai tai liūdni, pratęs
ti, nuolaidūs, tai himniškai didingi ir 
giesmiškai rimti,, tai idiliškai linksmi, 
gyvi ir mirguliuojanti gamtos spalvo
mis. Daina—tautos pojūčių veidrodis. 
Su daina lietuvis dirba, aria, piauna, su 
daina nuobaigas žymi, dainomis skardė- 
ja Lietuvos laukai, pievos, miškai, sese
lių darželiai, krikštynos, vedybos, viešės, 
gužynės, vakaruškos ir bet koks žymes
nis margo gyvenimo posūkis. Su daina 
lietuvis išlieja savo sielos .jausmus, savo 
vargelius-rūpestėlius, savo džiaugsmą; 
savo patriotišką ir kovingą nuotaiką, ap
sigindamas nuo piktųjų kryžeivių, nuo 
klastingųjų vokiečių.

Savo sielos potroškius lietuvis pareiš
kia ir savita, būdinga muzika. Senovėje 
pats jis pasigamina ir muzikinius in
strumentus. švilpos, dūdos, dūdelės, kan
klės, trimitai, skudučiai, lumzdeliai, bir- 
bvnės, būgnai, tarškynės net ir dabar 
dar tebeturi vietos simfonijų orkestre.

Ir vaizduojamasis menas turi daug 
vietos lietuvių kūrybiniame gyvenime. 
Lietuviai seniau vis patys sau pasiga
mindavo medinius šaukštus, dubenius, 
ūkio darbo padargus, padailindami figū-. 
romis, išpiaustvmais, išraižydami, išdro- 
žinėdami kryželius,'mūkeles, sudedamas 
dėžutes. Namus sau patvs statydavo, pa
dabindavo medžio raižiniais ir drožybos 
ornamentais: arkliukais, langeliais, gon- 
kais, solkomis,—margom juostom nuda
žydavo. Moterys pagamindavo meniškų 
rankdarbių, išsiuvinėdavo karbatkas, 
raštus; numegsdavo, nunerdavo spalvo
tas juostas, pirštines; išaušdavo gražiais 
raštais rankšluosčius, štaltieses, antklo
des; išsiuvinėdavo marškiniams apykak
les. krūtines, rankogalius. Net daržus, 
sodus ir darželius aptverdavo išpiausty- 
tom, išrangvtom . tvorelėm, meniniais 
drožiniais. Neretai klėties ar seklyčios 
sienas nubraižydavo gėlių figūromis, nu
tapydavo margais dažais. •

Lietuviai nuo seno turi savo tautiškus 
šokius ir žaislus, išsilikusius net nūb

' ‘ ' ‘k *’
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pagoniškų laikų. Greta dainų ir' šokių, 
eina pasakos, mįslės, priežodžiai, kas su
daro turtingą tautosaką—folklorą.

Būdavo taipgi meniškai pagamintų ir 
išdekoruotų keramikos ^daiktų — puo
deliu, puodų, ąsočių. Moterys ir mergi
nos nešiodavo gintaro karolius, apyran- 
kius, žiedus, auskarus. Net piemenėliai 
ir tie nupindavo iš arklio ašuto žiedus, 
šiaudines juostas, ir skrybėles, iš karklo 
bei žilvičio šakos išsisukdavo <. dūdeles, 
švilpas, iš molio ir šlyno sulipdydavo 
arkliukus, gaidelius—su skylelėm, kad 
galėdavo net padūduot...

Lietuvos menas sodriau suklestėjo, 
kai šalis tapo sava, “nepriklausoma” 
valstybe. Palaipsniui išlavėjo sudėtin
gesnė muzika, daina, kūrėsi liaudies te
atras, iš mėgėjiško virto profesiniu, su 
prityrusiais aktoriais, režisoriais, ar
tistais. Susiorganizavo ir lietuviška ope
ra, kuri krūvon dažnai suima beveik vi
sas meno šakas. Tačiau fašistinis Sme
tonos režimas buvo nepalankus plačiajai 
darbo liaudžiai — ir liaudies menui lai
svai pasireikšti. Ir tik patapus Tarybine 
valstybe,, Lietuva sparčiais šuoliais kopo 
meniškai aukštyn. Užburbėjęs karas su
griovė viską. Paskiau, pasiliuosavus iš 
vokiškųjų okupantų, Tarybų Lietuva 
pradėjo gražiai atsigauti meniškai ir 
kultūriškai. Atgijo šalies kūrybinis dar
bas. Dramaturgai, rašytojai, poetai, ta
pytojai, skulptoriai pradėjo puošti savo 
brangiąją tėviškę. Kompdzitoriai sukū
rė vertingų muzikos veikalų. Išsijudino 
platus šalies muzikinis ir meninis gyve
nimas.

Neseniai įvykusi Lietuvoje “Dainų 
Šventė,” kur dalyvavo Vilniuje dvylika 
tūkstančių dainininkų, buvo tikrai di
džiulė tarybinės kultūros šventė. Ji įti
kinančiai ir vaizdžiai parodė šalies gyvy
bingumą ir pranašumą, kuriant tautišką 
savo forma ir socialistinę savo turiniu 
lietuvišką kultūrą. Pakilo profesinių są
jungų chorinė saviveikla, pagyvėjo įvai
rių miestų chorų varžybos. Moksleivių 
tarpe atsirado jaunųjų deklamatorių 
grupės, pasiekusios aukšto meninio ly
gio.

Kaune, Šiauliuose, Telšiuose ir kitur 
įvyko meninės saviveiklos šventės, var
žybos, olimpiados, kur, greta dainininkų, 
gražiai pasirodė orkestrai, akordionistai, 
kanklininkės, šokėjos su tauriuoju tau
tiniu mergaičių šokiu “Sadutė,” dekla- 
matorės, dramos rateliai. Tai buvo taip 
vadinamos rajoninės peržiūros.

Malonu ir smagu sekti pranešimus iš 
brangiosios Tarybinės tėviškės, kaip vi
si ten tikrieji tėvynainiai pluša, darbuo
jasi, kuria, tveria, žengia pirmyn!...

Įgudę profesiniai menininkai ugdo, 
mokia meninės saviveiklos kolektyvus, 
kelia jų meninį lygį. Užtat ■ chorinė ir 
tautinių šokių saviveikla jau sodriai iš
siplėtusi paliai visą mielą šalį. Ir tuoj 
įkandin vejasi paskui ją ir draminiai ra
teliai, tautinių instrumentų. filharmoni
jos, liaudies orkestrų kapeli jos ir kiti 
meniškos kūrybos pavidalai. Įsikuria 
liaudies teatrai —* centriniai ir perife
riniai, įvairaus žanro pildytojai. O čia 
pat jau vešliai žaliuoja ir lengvesnio liau
diško meno dirva, kur uoliai darbuojasi 
visur esą dainininkai, taipgi ir pasako
tojai, audėjos, mezgėjos, drožėjai. Ir taip 
iškeliami aikštėn liaudyje slypinti talen
tai ir jiems teikiama pagalba. ;

Nors ir nętaip sparčiai, bet propaguo
jama ir simfoninė, muzika. Jau ir ji so
driai praskambėjo atskiruose koncertuos 
se. Pasirodo ir kamerinė muzika, pirmo
sios jos kregždės jau atskrido. Kompozi
toriai jau įrodė gerą technikos apvaldy
mą, sutvirtėjo jų kūrybinis pulsas ir ori
ginalus polėkis. Styginis kvartetas pa
siekė brandžių vaisių, — jis ruošiasi 
nuolatiniams, cikliniams koncertams.

Bendrai, muzikinis gyvenimas Lietu
voje vykdomas pagal iš anksto nustaty
tą planą. Atsigauna'ir solistų koncertai, 
kur figūruoja operiniai tenorai, barito
nai, soprano žvaigždės, smuikininkai,

pianistai. Sbnatimai VąKarM įneša 'gra
žų indėlį į šalies muzikinį balansą. Ka
merinės muzikos propagavimo bare tebe
stovi atsakingi uždaviniai, bandoma ten 
išgyvendinti bet koks atsitiktinumas ir 
nepasirengimas.

Liaudiškų šokių ir dainų ansambliai 
ypač populiarūs Lietuvoj. Pakartotinos 
gastroles po periferiją, po provinciją 
turėjo didelį muzikiniai meninį poveikį; 
jo repertuare ėmė pasirodyt jau ir tary
binė tematika ir susilaukė palankaus ir 
šilto įvertinimo. Tokie ansambliai gra
žiai žengia pirmyn, uoliai, atkakliai dar
buojasi ir siekia vis didesnių laimėjimų, 
tematiniu bei meniniu požiūriu. Tarybi
nė tematika gražiai apipavidalinama 
liaudies muzikos apdarais; derinama ir 
stiprinama balsinė, vokalinė medžiaga; 
surandami ir rengiami specifiniai solis
tai, priderinami instrumentai, gaminami 
sceniniai dekoratyviniai rūbai, pritaiko
mos naujos koncertinės ir pastatyminės ’ 
formos; išsprendžiami ir įgyvendinami 
nau j i. teatriniai metodai.

Kruopštus pasiruošimo darbas eina 
Lietuvoje meninio gyvenimo bare ir su
silaukia muzikiniai interpretacinio meno , 
įžymybių. Uoliai ir pagarbiai veikia Lie
tuvos kompozitoriai. Nuo jų kūrybinio 
aktyvumo priklauso tolimesnė tarybiniai 
lietuviškos muzikos raida ir jos pratur
tinimas. Čia jau eina visa eilė nusipel
niusių meno veikėjų, — jų kūriniai pa
grįsti liaudies muzikos motyvais. Gar
bingai pasirodė netik senesnieji, bet ir 
jaunesniosios kartos kompozitoriai. Jie 
sukomponuoja originalaus lietuviško 
braižo, kūrinius ir eina tvirta tautinės 
muzikos linkme, grindžiama liaudinės 
muzikos pagrindais. Taipgi jau garbin
gai atžymėta visa eilė jų geriau pavyku
sių ir'prigyjančių tarybinių dainų. Auk
štai atžymėtas Lietuvos nusipelniusių 
menininkų darbas, kuriant ir tvarkant 
sudėtingą muzikinį repertuarą, koncer
tinę dienotvarkę ir programą.

Tai taip Lietuvoje. Mums, Amerikos 
lietuviams, tenka bent iš tolo sekti toli
mosios tėviškės meninį gyvenimą, iš jo 
sau pamokų imtis.

Didvyrių Žeme
(Iš karo meto eilėraščių) 

Tėvyhe, tiki, ir žinai: ', 
Kilsi tu iš griuvėsiu.
Ne ]>er laimę, ne per stebuklus 
tave atgimusią regėsiu: 
prikels tave ne milžinai, 
o žmonės tarybiniai, kuklūs. 
Tuos žmones pasauly 

giria

Los Angeles, Calif

LDS Mixmasters gražiai pa
minėjo nuo susiorganizavimo 
metinę sukaktį. Iš dešimties na
riu per metus išaugo iki 60 na
riu draugija. Tai ačiū suga- 
biai, inteligentiškai vadovy-

ir sako:
didvyriai.

Lietuva stebėkis!* 
Svarbu!
Tau teks tokia galybė darbų, 
kad visi ligšioliniai-—

niekis.
Laikas nūdienis ’

tau liepia ir lemia 
tiarai, kad didvyrių

tu taptumei žemė.
Rūstaus karo liepsnų

sūkuriuose, 
pakėlus iš duknų, 

kaip rėty
išsijosi

tū savo pilietį.
Daug atskirai grūdų

nuo pelų ir šiaudų: 
pažinsi, kas tau kuria

ir stato, 
o kas tik laimę sau buria, 

savo bambą temato.
J. Palemonas.

1944. IV. 26.
Maskva.

vosi Leonas Ereminas. Mokė jis chorą, 
mokė vaidint ir dainuot kokią operetę. 
Ėmė dažniau pasirodyt aktoriškais ga
bumais Juozas Kačergius, Jonas Juška, 
Jonas Kidolius, Morta Kaneieriūtė, Juo
zas Šukys, Jonas Šaltys, Bukšnaitis, Juo
zas Grinius ir kiti garsios anais laikais 
Liet, socialistų sąjungos 19 kuopos na
riai.-

Atvažiavo ir Mikas Petrauskas ir jis 
labai daug padėjo mūsų muzikiniam ir 

. teatriniam menui stipriau ant kojų at
sistoti. Prie lietuvių dainininkų ir dra- 

prigijom Amerikos žemėj7 ir prisitaikom. P108 jėjų Brukline buvo prisidėjęs net
prie jos gyvenimo aplinkybių. Bandome ir rusas Jonas . Rostovcevas, atsivežęs 
daryti savo meninį indėlį į bendrąjį lietu
višką muzikinį bei kultūrinį balansą.

Mūsų žmonės atsivežė su savimi gra
žių meninių polinkių. Ir negalėjo jie 
krūtinėj užgesyti tų paveldėtų, įgimtų 
meno žiburėlių. Kad ir, svetimoj ir* šiur-

es šiaip taip jau

neblogo prasilavinimo ir gabumų. Išmo
ko jis gerai lietuviškai ir darbavosi ke- 
lioliką metų, net iki Palmerio “oblavų” 
ir “ašarų salon” (“Kaslegarnėn”) gabe
nimo kitataučių politinių veikėjų ...

Laikas ėjo, gyvenimo aplinkybės kei- 
pioj, nedraugingoj aplinkoj — mūsų ^si, Sumažėjo lietuvių imigrantų skai- 
pribuvėliai jau ir iš pat pradžių parodė 
savo širdingą prisirišimą prie lietuviš
koj dainos, muzikos, šokių, pasakų, de
klamacijų ir teatrinės scenos. Šitie me
niniai pradai ėmė kai kur pasireikšti net 
ir sunkioj, ilgoj kelionėj per Atlanto 
vandenyną. Tatai mes visi gyvai atsime
name.

Susiburs, būdavo, keletas arčiau susi
pažinusių jaunuolių kur tvankioj bend
roj laivo, kajutėj, ■— ir nuskamba lietu
viška daina, sutartinė. Susiderina balsai 

• ir štai jums spoiftaniškas vyrų choras, 
be gaidų, be vedėjų, be fortepijono. Šir
dinga daina išlieja jie širdies ilgesį, nuo
skaudą ir apmaudą. Nė vienas anais lai
kais, prieš keletą desėtkų metų, nebėgo 
iš tėviškės geruoju, bet priverstas buvo 

■ viską pamesti ir.keliauti svetimon šalin, 
per mares plačiausias. Dainos, dainos, q 
paskui pasakos, mįslės,- įvykių pasakoji
mai — tai keleivių meniniai posūkiai.

Ant denio' būdavo kartais ir dar gy
viau. Iš moterų kajutės sueina ir mer- 

/ ginų. Iš kažkur atsiranda armonika, na 
ir pradeda rėžt kokį suktinį ar klumpa
kojį. Poros tik sukasi, trepsi, šoka. O 
čia aplinkui, ratu apstoję žiūrovai. Net 
ir iš viršutinių — poniškų denių ateina 
publikos, pasižiūrėt kaimietiško lietuviš
ko šokinio, pasiklausyt dainų ...

Anais tolftnais laikais atkeliavę Ame
rikon lietuviai, nors ir labai skurdžiai 
gyveno; bet netrukus pradėjo organizuot' 

,savo naujokynuose chorus ir dramos 
grupes, vakaruškas su šokiais, muzika. 
Retas kuris ką nusimanė apie gaidas,— 
dainavo nuo ausies, kaip kad dainuoda
vo Lietuvoj ant dirvono ar kaimyno gry
čioj. Meniškas užsidegimas buvo tuomet 
didelis. Buvo nemažai žalios jaunos ener
gijos ir ji rasdavo sveiką išeitį į kokią 
lengvą meno sritį.

Laikui bėgant, atsirado ir chorų bei 
dramos mokytojų. Atsirado ir drama
turgas Bronius Vargšas (Laucevičius). 
Chorai ir teatriniai pasirodymai ėjo ge
ryn ir daugyn. Tūlose kolonijose pasiro
dė labiau prasisiekusių ir gabesnių chor
vedžių, taipgi ir scenos’ veikėjų. Tirštes
nėj kolonijoj, kaip Bruklinas, nuo 1905 
m. revoliucijos laikų, nuoširdžiai darba-

Los Angeles gyvenantis lie
tuviškas kunigiukas Tamulis 
buvo išvpkęs į Kansas *City 
“darbo” ieškoti. Mat, ten buvu
sį li.etuvių parapijos kleboną’ 
“dievas į dangų pasišaukė” ir 
parapijonai liko be ganytojo. 
Bet ten nuvykęs kunigiukas Ta- 

‘mulis nieko nepešė. Sako, airi- 
šiai užėmę lietuvišką bažnyčią, 
o lietuvius pastūmę į šalį. Juk 
visi žino, kad'katalikų bažny
čios nepriklauso parapijonams, 
bet vyskupui, o vyskupas tiems 
bažnyčią paveda, iš kurių dau
giau dolerių pasišienauja.

Kunigiukas Matulis yra links
mas, inteligentiškas vyrukas. 
Jis mėtytas ir vėtytas, visko 
matęs. Kunigo mokslą ėjęs An
glijoj. Gyvenęs Lietuvoj. Įsi
steigus Tarybų valdžiai Lietu
voj, Matuliukas, kaip Anglijos 
pilietis, apleido Lietuvą, per 
Maskvą, Sibirą ir Kiniją nuvy
ko į Australiją, o iš Australi
jos atvyko į Los Angeles. Kaip 
matote, svieto matęs vyras. Bet 
vot tau žmogus turi tenkintis 
trupiniais nuo kunigo Kučins
ko stalo. O Kučinskas kaip tai 
stebuklingai liko velionio pralo
to Macijausko įpėdinis mažiu
kėje lietuvių katalikų parapi
joje Los Angeles.

čius. Begyvenantieji Amerikoje lietuviai 
kiek suamerikonėjo, bet savo senosios tė
viškės neužmiršo. Meninis Amerikos lie
tuvių gyvenimas, galima sakyt, subren
do. Pagerėjo meninis skonis, daug padė
jo įgyti pątyrimai, patobulėjo ir sceninė 
veikla, ypač kokybės atžvilgiu, pagerėjo 
vaidinimo technika. Bendrai, teatrinis 
veikimas pasidarė meniškai aukštesnis 
ir modernesnis, • publikos skonis bran
desnis. Didesniame lietuvių centre — 
Čikagoj jau suorganizuotas pastovus 
“Lietuvių liaudies teatras.”

Jaunoji Amerikos lietuvių karta la
biau meniškai išlavėjusi. Čia jau netik 
dainos, chorai, šokiai, teatrai, bet ir pie
šyba, braižyba,# tapyba, net ir skaptyba 
nemažai tuyi vietos.' Lietuvių liaudies 
teatrui paaugėti daug padėjo ir pasidar- * 
bavo Jonas Valentis, Aldona Šertviety- 
tė ir kiti. Kompozicinių muzikos gabumų 
parodė Bronė šalinytė-Sukackienė, Da
rata Zdany tė-Judžen ta vičienė, Vladas 
Žukas, Juozas Kenstavičius — visi čiagi- 
miai, jaunosios kartos menininkai, o jau 
sugebėjo įrodyt lietuvių liaudiškos kryp
ties įkainavimą ir supratimą.

Mūsų chorai pasilieka, kaip ir pir
miau, didžiausia ir plačiausia dainavimo 
mokykla ir dalinai vaidinimo mokykla. 
Mūsų chorai išaukėjo ir padarė muziki
nę pradžią visai eilei prasisiekusių ir 
pasižymėjusių dainininkų, kaip Kons
tancija Menkeliūnaitė, Margarieta Čes- 
navičiūtė, Lelija Kavaliauskaitė, Kons
tancija Abekienė, A. Kenstavičienė, Sa- 
laveičikiūte, Ona Katkauskaitė-Kaskas, 
Biruta Ramoškaitė, Aldona Klimaitė- 
Dzevečkienė, H. Degutienė, R. Straževi- 
čiūte, Povilas Skogis, J. Bražis, Vasi
liauskas, Stankūnas, S. Kuzmickas, A. 
Velička, Ignas Kubiliūnas, Juraitytės se
serys — Janina ir Birutė ir visa ilga eilė 
gabius daug žadančių tebesilavinančių 
dainininkų ir dainininkių.

Vyturėlio stygų ansamblis vertas ypa
tingo dėmesio. Jis jaunas, gyvas, lanks
tus, energingas ir jam lemta augti ir bu
joti. Įvairių muzikinių instrumęntų ar
tistai jau spėjo pasižymėti iš lietuvių 
tarpo: pianistai, smuikininkai, akordio- 

(Tąsa ant 4 puslapio)

Gal būt dėl to kunigas Ku
činskas užėmė Macijausko vie
tą, nes jis turi stipresnį poli
tinį nugarkaulį. Jis pabėgėlių 
keliais iš Lietuvos atvykęs, na, 
ir nepasigaili paburnoti prieš 
Tarybų Lietuvos valdžią. O 
prieštarybinė propaganda kata
likų bažnyčiose branginama 
kaip auksas.

Los Angeles švento Kazimie
ro lietuvių parapijukės parapi- 
jonai perka kokį tai protesto- 
nišką maldnamį įrengimui “lie
tuviškos” bažnyčios. Iki šiol 
mūsų parapijonai meldėsi gyve
namo namo frontruimyj įreng- 
toj bažnyčioj. O ką tu gali ži
noti? Gal dievulis visai neklau
sys maldos iš tokios prasčiokiš
kos pamaldų landynės.

Mes nepavydime, kad mūsų 
geri katalikai nupirks ir įrengs 
geresnę bažnyčią. Mes tik gai
limės, kad žmonės sudės sun
kiai uždirbtus savo dolerius, nu
pirks bažnyčią, o paskui netu
rės jokios teisės prie tos baž
nyčios, nes ji bus vyskūpo ir 
Romos katalikų trusto nuosavy
bė. Ateityje gali atsitikti 
kaip atsitiko su Kansas 
lietuvių bažnyčia.

Mixmasters parengime
kau Lapėnus su dukteria ir žen
tu. Jie atvyko iš Wisconsin vals
tijos į Kaliforniją pasidairy
ti. Kiek girdėjau, Lapenai tu
ri vasarnamį kur tai Wisconsin 
valstijoj ir esą dalininkai “Pro
gress” rakandų krautuvės Chi- 
cagoje. Kaip atrodo, tai Lape
nai gali nuolatiniai apsigyventi 
Kalifornijoj. Dairosi, kokie yra 
biznio prospektai orandžių ir 
lemonų žemėje.

Jurgis Pipiras.

taip, 
City

šuti-

SCHUMANO VALDŽIA 
ATIMA PRANCŪZAM 

DUONĄ, SAKO HUMA- 
NITE

Paryžius. -7 Francijos 
premjeras Schuman su sa
vo priešsovietine politika 
privedė prie to, kad francū- 
zai negaus šimtų tūkstančių 
tonų grūdų iš Sovietų, kaip 
rašo komunistų lalKraštis 
Humanite. “Pagal Ameri- 
kqs bilionierių įsakymus,” 
Francijos valdžia taip prie
šiškai elgėsi link Sovietų, 
kad Soyetai turėjo per
traukti prekybos derybas 
su Franci j a.

3 puslapi®—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily), 
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SUNKIAI SERGA DRAUGAS 3 
JONAS MASIONIS

Jam padaryta operacija. 
Jau keturios savaitės kaip yra 
ligoninėj ir veik niekas jo ne
aplanko.

Drg. Jonas priklauso prie 
keleto draugijų ir labai daug 
yra pasidarbavęs dėl Laisvės, 
visuomet dirbdamas josios pa
rengimuose. Jis randasi Uni
versity Hospital, 34th ir 
Spruce Sts. Lankymo laikas: 
antradieniais,. ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. po pietų. 
Linkiu drg. Masioniui greitai 
pasveikti! Jis sako: dirbkit, 
draugai, kiek išgalit, dėl žmo
nių liuosybės ir dėl dienraščio 
Laisvės. R. M.

X
Koplyčias suteikiam nemokamai £

• visose dalyse miesto. JJ
Tel. Virginia 7-4499 £

PASKUTINIS CARAS
S. SAPNYS .

Kalniukų Gurguolė
-10-4-47—

(Tąsa)
“Nepasiduosim,*'— šaukė kalbėto

jas, w— mes esam galinga jėga ... Gana 
kentėti... mes nebegalim kentėti, ver
čiau mirti, negu taip gyventi!... Ar ga
lima nuo vieno žmogaus tris kailius lup
ti? Turim savo jėgą parodyti, nenusi
leisti, kol nebus išpildyti mūsų reikalavi
mai... Visi kaip vienas paremkit-var
gi ngesn i uosius streikininkus ir jų vai
kus ... Turim nugalėti arba mirti, kelio 
atgal nebėra! /.

. Marcijonas klausėsi tos kalbos apie 
darbininko buitį, apie kovą ir nejučiom 
jam pradėjo riedėti iš akių ašaros. Ap
sidairęs jis matė, kad ašaroja beveik vi- 

kaimynai, girdėdami atvirai kal- 
apie jų vargą.

t Pradėjo kalbėti kitas kalbėtojas. Jis 
kalbėjo, kad reikia ne tik.8 valandų dar
bo dienos, bęt reikia ir teisybės, kad bū
tų duota spaudos ir susirinkimų laisvė, 
kad darbininkai turėtų teisę streikuoti, 
kaip tai yra Anglijoj ir kitur. Kalbėjo 
apie įstatymų saugojimą, kad policmeis
teriai ir nuovadų viršininkai neišleidinė- 
tų savo sumanytų įsakymų, o vaduotųsi 
bendrais įstatymais. Kai kalbėtojas užsi
minė apie carą, kuris nieko nemato ir 

•nežino, kažkas iš minios sušuko: “O ca
ro ir Dievo tu neliesk! Prieš carą mes 
neisim!” Kiti pradėjo ‘šaukti palaikyda
mi kalbėtoją ir prasidėjo visuotinas kle-, 
gesys. • _ . ..

Tada pakilo draugijos skyriaus pirmi
ninkas ir pro langą pradėjo kalbėti, ra
gindamas nurimti ir rimtai svarstyti 
opiuosius klausimus, o ne triukšmauti. 
Visiems nutilus, pirmininkas pranfešė, 
kad netrukus atvyksiąs Gaponas, kuris 
dabar lankąs visus draugijos skyrius ir 
kalbėsiąs apie svarbiausius uždavinius.

Viiems buvo aišku, kokie tie svarbiau
si uždaviniai. Visi žinojo, kad vyriausias 
šio judėjimo tikslas — visuotinas darbi-' 
ninku žygis pas carą įteikti jam Gapono 
kartu su darbininkų draugijos atstovais 
paruoštą pareiškimą — peticiją. Dauge
lis jau buvo girdėjęs kituos skyriuos 
kalbas apie tą peticiją ir jos turinį, dau
gelis jau ją buvo pasirašęs, nes ją turė
jo pasirašyti šimtai tūkstančių darbi
ninku.

— Gaponas, atvyksta Gaponas! Tėvas 
Jurgis atvyksta! — jau iš tolo šaukė 
žųionės, pamatę judėjimą ir su dideliu 
vargu daromą taką praeiti į salę tarp 
tūkstantinės minios.

— Kaip jis pasikeitęs, kaip sulysęs ir 
suvargęs! — girdėjo Marcijonas kalbant 
kaimyną, kuris neseniai buvo matęs Ga- 
poną ir girdėjęs jo prakalbą kitam sky
riuj. Kitas papasakojo, kad Gaponas da
bar tik einąs iš susirinkimo į susirinki- 

. mą, užkimęs, vos bepakalbąs. Kadangi 
tenka bijoti, kad policija jo nesuimtų, 
ištikimieji draugai Gaponą naktimis 
slapsto apnakvindami vis kitoj vietoj.

Lange vėl pasirodė pirmininkas, o gre
ta jo Gaponas, kurį darbininkai sutiko 
“ura” šūkiais. Visų akys įsmigo į išblyš
kusį Gapono veidą ir ugnim degančias 
jo akis. Minia nutilusi laukė jį prabil- 

' siant.
— Draugai ir broliai! — sušuko Ga

ponas, užkimusiu, bet vis dar skardžiu 
balsu. — Atėjo diena pakelti mums sa
vo darbininkišką balsą. Jūs jau žinot 
apie mūsų pasiryžimą eiti pas carą. Da
bar jau galutinai pranešu jum visiem ir 
prašau tai pasakyti visiem savo drau
gam, kurie nežinotų, kad mūsų žygis pas 
carą įvyks sekmadienį, sausio 9 dieną. 
Tegu tą dieną nelieka namie nė vieno 
darbininko, nei seno, nei jauno, nei vyro, 
nei moters. Visi kaip vienas eisim pas 

. carą! Eisim pas carą, kaip pas visų mū
sų tėvą, atvirai išdėstysim jam savo var
gus, eisim pas carą kaip tėvą mylį vai
kai pasiguosti ir pasakysim jam: mes ži
nom, k|d tu už mus, už savo tautą gy
vybę atiduoti pasiryžęs, bet nežinai mū
sų būklės, mūsų silpnumo. 0 mūsų silp
numas, tai rusų tautos silpnumas. Ne tik 
patys pasiguosti eisim pas car#, bet gal 
ir jį paguosim. Cai'o širdis dabar nuliū
dus, krauju apsiliejus. Ar manot, jam 
lengva matyti tas karo nelaimes tolimoj 
Mandžiūrijoj, kur liejasi rusų kraujas 
ir auga nelaimė ant nelaimės? Ar jam 

■' lengva buvo pergyventi Port Arturo 
tvirtovės pasidavimą? Nueisim pas ca
rą pasakyti: tėve išvaduok iš tamsos ir

vargo savo tautą, suteik jai šviesų, lais
vą ir žmonišką gyvenimą, tada su atvira 
širdim ir pasiryžimu visi kaip vienas sto
sim už Rusiją ir už carą.

— Už Rusiją ir už carą! — sušuko 
minia, pagauta nuotaikos ir jai pritar
dama.

— Ir jokie priešai nebus tada Rusijai 
baisūs! — tęsė Gaponas. — Ne kaip sū
nūs palaidūnai eisim pas carą, bet kaip 
sūnūs nuskriaustieji. Valdove, sakysim 
jam, mes kenčiam badą ir skurdą, mus 
engia ir skriaudžia, mus pajuokia ir nie
kina, nelaiko mus žmonėmis, į mus žiūri 
kaip į vergus, bet mes jau baigiam ver
gystėj užtrokšti. Nebeturim jėgų, mūsų 
kantrybė jau baigiasi! Susilaukėm tos 
baisios valandos, kad verčiau mirti, ne
gu kęsti toliau!

—- Verčiau mirti, verčiau mirti, negu 
kęsti! — pagavo minia.

—: Mes norėjom geruoju susitarti su 
darbdaviais, mes prašėm 8 valandų dar
bo dienos, prašėm teisės mūsų atstovam 
dalyvauti sprendžiant nesusipratimus su 
fabrikų administracija, prašėm pakelti 
algą iki 1 rublio dienai, kad nereikėtų 
skursti, nereikėtų viršvalandžių dirbti, 
prašėm, kad gydytojo pagalba būtų ne 

, kokia pajuoka, kaip ligšiol, bet tikras li
gos gydymas, prašėm sutvarkyti darbo 
įmones, kad nereikėtų dirbti kiauraputy 

» ir šalty. Bet mums atsakė, kad neturim 
teisės viso to reikalauti, kad noras pa
gerinti vargingą likimą esąs negirdėtas 
begėdiškumas* kuris giliai įžeidžiąs mū
sų ponus ir darbdavius! Valdove, pasa
kysim carui, štai mūsų susirinko šimtai 
tūkstančių ir visi mes žmonės pagal iš
vaizdą, o neturim jokių žmoniškų teisių, 
neturim teisės kalbėti, galvoti, susirink
ti, aptarti mūsų reikalų ir daryti žygių 
savo likimui pagerinti. Kiekvienas, kas 
drįsta pakelti balsą už darbininkų reika
lus, tas kišamas į kalėjimą ar siunčiamas 
į Sibirą. Valdove, ar tai sutinka su Die
vo'įstatymais, kurių vardu tu valdai? Ar 
galima gyventi tokioj santvarkoj darbi
ninkam? Ar ne geriau visam darbininkų 
luomui Rusijoj numirti? Tegu sau tada 
gyvena ir džiaugiasi kapitalistai ir val
dininkai vieni pasilikę. Štai koks likimas 
mus laukia. Su. tokiais žodžiais eisime 
prie caro pilies mūrų ir pražysim išgel
bėjimo ir teisybės!

— Išgelbėjimo ir teisybės! — pritarė 
minia kaip vienas žmogus.

—Rusija perdaug didelė ir jos reika
lai perdaug platūs, kad ją galėtų valdy
ti siauras- aukštųjų luomas. Pati tauta 
geriausiai supranta savo reikalus. Todėl 
pražysim caro išklausyti tautos balso ir 
sušaukti visų luomų atstovus. Tegu su
eina visi — kapitalistas ir darbininkas, 
vaidininkas ir dvasiškis, gydytojas ir 
mokytojas. Tegu visi išrenka savo atsto
vus visuotinu, lygiu ir slaptu balsavimu, 

. tegu visi išvien galvoja, visi išvien dirba.
—Visi jšvien! — ašarodami jaudino

si klausytojai.
—Ir to dar neužtenka mūsų tautos 

žaizdom užgydyti! — tęsė jau visai pa
ilsęs Gaponas. — Reikia Rusijai šviesos, 
ir teisių, nes tamsūs ir beteisiai piliečiai 
negali savo reikalų ginti ir tvarkyti. Rei
kia įvesti priverstiną ir visuotiną moky
mą, suteikti pilietines laisves—kalbos, 
spaudos, susirinkimų ir sąžinės laisvę, 
sulyginti visų piliečių teises, kad visi- 
būtų lygūs prieš įstatymą, o ministerial 
turi būti atsakomingi prieš tautą. Rei
kia žygių liaudies skurdui pašalinti, pa
naikinti netiesioginius mokesčius, o įves
ti tiesioginį progresyvinį pajamų mo
kestį, panaikinti žemės išperkamąjį mo
kestį, duoti pigų kreditą ir pamažu že
mę paversti visos tautos bendra nuosa
vybe. Kad nebūtų darbininkų neišbren
damo skurdo' ir išnaudojimo, reikia su
tvarkyti darbininkų ir darbdavių santy
kius teisingais pagrindais,!

— Teisingais pagrindais! — saukė 
minia.

— Reikia teisės kurti darbininkų var
totojų bendroves ir profesines sąjungas 
savo reikalam ginti. Jau daugely Euro
pos valstybių yra iškovota aštuonių va- 

z landų darbo diena. Ar ne laikas ir rusų 
darbininkui to susilaukti, kad jis galėtų 
astuonias valandas dirbti, aštuonias va
landas laisvai praleisti, gyvenimo gro
žiu pasinaudoti ir aštuonias valandas 
pasilsėti. (Bus daugiau)

(Tąsa)
Girnius perskaitė iš laikraščio straips

nį .ir politinę apžvalgą — visi klausė su 
įtemptu dėmesiu. Paskui pradėjo dėsty
ti reikalą; papasakojęs, kad visoje res
publikoje organizuojamos raudonosios 
gurguolės, valstiečiai kolektyviai iškil
mingai veža duoną valstybei, pasiūlė or
ganizuoti ir Kalniukų apylinkės raudo
nąją gurguolę.

Pirmas atsistojo Balnius.
— Skola ne žaizda, neužgis, sako žmo

nės. Greičiau atiduosim , valdžiai skolą, 
dar geriau, o visiems kartu vežti daug 
smagiau ir šauniau.

— Vežam, — pritarė Dagilis.
— Kada? — paklausė kažkas susirin

kusių.
— Trečiadienį, — pasiūlė Girnius. — 

Turgaus dieną, kartu reikalus atliksim, 
be to, tegu mato visi, kad mes pirmieji. 
Visą valsčių išjudinsim.

— Trečiadienį, trečiadienį, — atsilie
pė keli balsai.

— Jokių gurguolių nereikia! Kada kas 
turės laiko, galės vežti, — pasigirdo nuo 

1 duru balsas.
( — Kas ten kalba?

■— Iš raisto! — skambiai sušuko ber
niokiškas balsas.

— Kličius! — paaiškino kitas.
— Prievartos niekas nevartos, — ta

rė Girnius, — bet jeigu nutarsim, tai 
turėsim visi vykdyti.

— Nu, kas už, kelkit rankas, — reziu
mavo Žilionis.

— žiūrėkit, ir Dirsė pakėlė ranką!— 
kažkas tarė nustebusiu balsu.

— Lapė. Uodega pėdas užšluoja,— 
nusijuokė Gidrickienė.

— Tai vežam trečiadienį. Susirenkam

pusę aštuonių prie Račkausko palivarko. 
Prieš nėra? Susirinkimą uždarau, — bai
gė Žilionis ir nušluostė prakaituotą pli
kę.

Jaunimas tuoj ėmė nešti suolus į kitą 
mažesnį kambarį ir krauti pasienin. Kai 
tik klasė buvo ištuštinta, Rukša užgrojo 
smagią polką. Girnius nuskubėjo prie 
Donės, kad kas pirma jo neišvestų. Ir 

.tikrai, vos tik jis atsidūrė prie merginos, 
atsirado ir juodaūsis Kuliešius, bet pasi
vėlinęs pagriebė pirmą pakliuvusią ir 
azartiškai sukos atgaliai, trepsėjo taip, 
tarsi pasiryžo suplėšyti padus. Klasė už
virė nuo besisukančių porų. Baigęs pol
ką, nedavęs ir atsidusti, Rukša užtraukė 
valsą. Girnius sukomandavo:

— Ratelis! Iš kairės!
Vyresnieji, kiek pasmaksoję, pradė

jo Skirstytis. Vaikai, tėvų raginami eiti ' 
namo, priešinosi, kiti pasislėpė tarp suo
lų. Kur gi, jau seniai Kalniukuose tokios 
šaunios vakaruškos nebuvo ir niekad to
kių įdomių figūrų nedarė šokantieji, kaip 
kad dabar, Girniui diriguojant!

— Su savom! — sušuko Girnius ir, 
kiek pasisukęs, davė ženklą muzikantui 
baigti.

— Pasėdėkim kartu, — pasiūlė jis 
Donei. — Noriu pašnekėti. Mes dažnai 
susitinkam, bet be “labas” mažai ką ^vie
nas kitam pasakom. — Atsisėdęs tęsė: 
— Netikėjau, kad taip sklandžiai praeis 
susirinkimas.

— Aš tėvą prašiau, kad pirmas pasi
sakytų.

— Ak, šitaip. Klausyk, Done, mano 
sesuo Bronė rengiasi stoti į komjauni
mą, tik sako, būtų linksmiau, jeigu dar 
atsirastų, kokia draugė. Ar ji tavęs ne
kalbino?

(Bus daugiau)

Menas Amerikos Lietuvių Tarpe
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

histai. Jie mums gražiai patarnauja me
niškai ir padeda auklėti mūsų pažangųjį 
judėjimą. Kaip jau minėta, jaunoji Ame
rikos lietuvių karte? jau gražiai pasirodė 
ir su vaizduojamuoju menu: tapyba, pie- 
šyba, braižyba, architektūra, skaptyba. 
Daugely naujokynų veikia jau ^pėję pa
sižymėti jauni, gabūs šių meno šakų ar
tistai. Ir bus jų vis daugiau ir daugiau.

Turime ir plunksnos darbuotojų, ra
šyto bei gyvo žodžio menininkų: rašyto
jų, publicistų, poetų, kalbėtojų, oratorių. 
Jų įtaka pažangiajam masių judėjimui 
ddižiulė, vyraujanti. Ir džiugu šiuo at
veju pastebėti, jog mūsų jaunoji karta 
neatsilieka toli užpakaly.

Turime gražų būrį taurių, jaunų, uo
lių darbuotojų, kurie moka veikti ir 
plunksna ir žodžiu ir organizaciniu dar- 

. bu. Tūli jų gerokai prasisiekę lietuviškai, 
tūli lengviau susigraibo su anglų kalba: 
ir taip \r tMp gerai, bile tik veikia. Ver
ti jie mūsų visų širdingos‘pagarbos, pa
drąsinimo ir užgyrimo, padėkos.

Ir čia kaip tik iškyla mūsų lietuvių 
kalbos mokyklėlių klausimas. Tai toks 
svarbus veiksnys Amerikos lietuvių gy
venime! Brukline ir Čikagoj jau gražiai 
veikia tokios mokyklėlės, ir mes privalo
me jas tvirtai palaikyt. Atsimenate “At
eities žiedus”, ką prieš 20 metų vešliai 
žydėjo daugely, .mūsų naujokynų ir padė
jo išauklėti nįr vieną darbuotoją toj ar 
kitoj visuomeninio ir meninio gyvenimo 
srity. Lietuviškų mokyklėlių būtinai rei
kia visose mūsų kolonijose. Tai ilgesnis 
bus mūsų laikraščių gyvenimas, tvirtes
nis bus visas lietuviškas kultūrinis gy
venimas. Tokių mokyklėlių augintiniai 
pramoksta savo tėvų kalbos, pamėgsta 
dainų, šokių,Qdeklamacijų meną. O de
klamacijos juk išjudina teatrinius ir 
šiaip meninius jaunuolio gabumus ir į- 
skiepija pasiklovimą, pasitikėjimą savi
mi ir norą lavintis toliau ir plačiau.

Mūsų “Lietuvių Meno Sąjunga” tu
rės iš kur verbuot sau būsimų darbuo
tojų įvairiose meno šakose. Jau ir dabar, 
šiame mūsų antrame metiniame meno ir 
kultūros festivaly, sugebėjo paguodžia
mai pasirodyt Bruklino mokyklėlės au
gintiniai, sklandžiai suvaidindami “Jonu
ko ligą”. Didelė garbė visai tai mokyklė
lei, jos vedėjams ir kiekvienam jos moki
niui. Būtinai reikia suorganizuot ir pa
laikyt, didint lietuviškas mokyklas ir 
mokyklėles, kur tik yra susispietusi lie
tuvių kolonija. Mokyklėlės sugebės iš- 

. auginti kandidatų mūsų meniniam ir vi- . 
suomeniniam darbui: bus iš kur.gauti 
naujų narių mūsų chorams, 'mūsų teat- 

' t’p. grupėms, .šokėjų, grupėms, bus rašy-

tojų, kalbėtojų ir mūsų laikraščių dar
buotųjų. Įsitėmykite tai visi ir sukruski- 

. me steigti ir palaikyti ir didinti lietuviš
kas mokyklėles, kurios čia vyriausiai pa
dės užžiebt ir palaikyt aną “amžinąją 
Ugnelę”, “šventąją ugnį”, kurią per šimt
mečius krūtinėje išnešiojo lietuvių liau
dis. Neduosime jai užgesti.

Užsieninėm šokėjų grupes. Būtinai jų 
mums'reikia. Tokių grupių turi Ukrainai, 
rusai, lenkai. Taip jos gyvai ir akstinan- 
čiai paįvairina mūsų koncertus ir paryš
kina tautinį kultūrinį pradą. Imkime 
pavyzdį iš Lietuvos: organizuokime ir 
mes šokėjų grupes. Tai bus puiki pažiba 
mūsų kultūros ir meno gyvenime.

Visą Amerikos lietuvių meninį ir kul
tūrinį gyvenimą veda, tvarko ir koordi
nuoja didžiulė “Lietuvių Meno Sąjunga”. 
Prie jos turi šlietis ir su ja talkoj turi 
veikti visos mūsų organizacijos ir paski
ri asmenys. Dosniau turime ją remti fi
nansiniai ir moraliniai. Be mūsų meniškų' 
pasirodymų, be chorų, be solistų_negau- 
sūs ir nuobodūs būtų mūsų parengimai, 
mitingai, suvažiavimai, prakalbos. “Lie
tuvių Meno Sąjunga” ir jos globojami 
menininkai pagyvina, pagražina ir. padi
dina pažangųjį mūsų judėjimą. Menas 
daro savingą, subtilią įtaką .į žmogaus 
jausmus ir protą. Menas organizuoja, 
jausmus ir suddro atitinkamą nuotaiką, 
sužadina entuziazmą- ir norą gyventi,, 
veikti, kovoti, siektis ko geresnio ir ver
tingesnio,Tobulintis ir dirbti šviesesniam 
rytojui. Menas nėra kokia palaida, mig
lota žvaigždiškų svajonių srija. Menas 
išplaukia iš realaus kasdienio gyvenimo 
ir yra susijęs su gyvenimo tikrove. Me
nas padeda mums gyventi ir veikti tik
roviškai ir pilnutiniai.

“L.^LS.” suorganizavo ir sėkmingai 
pravedė jau antrą “Lietuvių meno ir 
kultūros festivalį” ir padarė gyvo gra
žaus sąjūdžio visose mūsų kolonijose. 
Toks festivąlis tąi didžiulis mūšų meni
nių ir kultūrinių pajėgų išbandymas, di
džiulė metinė šventė, viešės, Iperžiūros. 
Ir tokiij piačfų festivalių bus ir ateityj. 
Iš jų mes*gauname pamokų— meninių ir 
organizacinių, gauname malonaus ir visa 
gaivinančio įkvėpimo ilgam, ilgam. Iš
siskirstę visi, išsivažinėję po savo nau
jokynus, mes ilgesniam laikui pasilaiky
sime meniškai ir kultūriškai sąmoningi 
lietuviai ir netaip greit ištirpsime šiame. 
milžiniškame “lydymo katile”, šiame 
“tirpimo puode” (“melting pot”). .

Lai gyvuoja mūsų plati, garbinga 
“Lietuvių Meno Sąjunga”! Lai gyvuoja 
mūsų pažangusis menas ir kultūra, bro
liškai susirišusi su visų kitų tautų kūry
biniais pajėgumais!

Lapkričio 30 dieną įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugijos . 
45 kuopos piknikas. Kadangi 
turistų dar nedaug buvo, tai 
nebuvo tiek daug svečių. Ren
gimo komitetui susidarė rūpes
čio, ypatingai, kad nebus ga
lima pilnai paremti prakilnias 
įstaigas, kurių tikslui piknikas 
rengtas.

Diena pasitaikė graži, sau
lėta, bet šaltokas vėjas pūtė 
iš šiaurių pusės, tartum saky
damas, kad šiaurinėse valstijo
se jau yra žiemos laikas. Gas- 
padinės juokavo, kad tas vė
jas daugiau turistų atpūstų.

Pradėjo rinktis ir svečiai, 
pastogėje, ' aplinkui namą, 
daugiausiai suaugę žmonės, 
kalbėjosi, juokavo ir dainavo. 
Tarpe kitų buvo svečiai chica- 
gįečiai Kostas ir Frances Ur- 
nežiai, kurie gražiai dainavo, 
kaipo dainavę Roselando Cho
re.

Dalyvavo Victor Dzinzele- 
tas, kuris tik atvykęs iš Ra
cine, W;s., ir. dabar apsigyve
nęs 845—7th Ave., St. Peters
burg. Linkime jiems pasise
kimo naujoje vietoje.

Alenutė.
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231 Bedford Avenue
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Tel. EVergreen 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY '
Licensed Undertaker

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

| Undertaker & Embalmer | 
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TORONTO, CANADAKaliforni ja—Pirmoji Valstija Agrikultūroj
Iš Liaudies Balso Koncerto

K. B. K.

Redakcijos Atsakymai

ekonomija 
ir daugiau 
ūkių trus-

Brocjdon, Mass. — Per 
gaisrą “namuose” - garaže 
žuvo Helena S. Vines ir 3 
vaikai.

Bėgyje pereitų trejų metų 
Kalifornija tapo pirmoji vals
tija: Jungtinėse Valstijose agri
kultūroj/ nors' mažai žemiau 
stovi ir pramonėje šiandien. 
1946 metais Kalifornija turėjo 
virš 2 bilionus dolerių jeigu iš 
ūkininkystės. 1936 metais turė
jo tik 657 milionus dolerių jei
gu iš to paties šaltinio. Tas pa
rodo kaip sparčiai plito valstijos 
ėkonOmija.

Kadangi Kalifornijos žehiė ir 
oras labai įvairus (kai kur 
sniegas laikosi apskritą metą, 
kitur nesimato nei vienos snai
gės niekuomet ir oras labai 
karštas, dar kitur visą metą 
maždaug vienodai malonus; kai 
kur žemė juoda “adobe,” kuri 
labai turtinga augmenim, o ki
tur smėlis ir net vietom drus
kos dumblas per mylių mylias), 
todėl daugiau kaip 220 skirtin
gų produktų gaunama iš žem
dirbystės, neskaitant gyvulių ir 
paukščių ūkio.

Kalifornijos sodai ir vynuo
gių laukai suteikia pusę tiek 
vaisių komercijai, kiek visos ki
tos 47 valstijos sudėjus krū
von. Valstijos ūkis suteikia 
ketvirtą dalį komercinio kiekio 
daržovių J. V. šioj valstijoj už
auga nuo 90 iki 100 nuoš. ko
mercijai skiriamų pomidorų 
(lemonų), razinkų, aprikatų, 
slyvų, figų, olives, almond ir 
walnut riešutų, datilių ir pu
pų ; daugiau kaip 50 nuoš. apel
sinų (orandžių), avokadų, per

& Ž’
f Living Room Cushions 1
| Refilled With New Springs

l Sofa Apačios Perbudavoiimas |
| Už $12.00 1
» šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |
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RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961 Z
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' PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
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VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų
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Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas JL’oplar 4110

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

‘ PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas rčiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome J visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
1 * . . * • • . v • s

į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 
ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreep 4-8802

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ r
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

S

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- ( 
lonu. Mand^us patarnavimas. ,

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kain''m.

660

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

\ Laisniuotas Graborius
Liūdesio (Valančioje kreipkitės pas mus 

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

Mylinrieins Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

sikų, grūšių, melons, salotų, 
špinakų, šviežių žirniu ir mor
kų.

Apart to Kalifornija išsiun
čia užsienin pusę visų kiaušinių 
ir šaldytų vištų.

Kalifornijos ūkių 
vienok vis daugiau 
pereina į didesnius 
tus ir mažieji ūkininkėliai vis 
daugiau ir daugiau išstumiami 
iš kompeticijos lauko. Per de
šimtį metų iš .150,360 ūkių, ku
rie davė produktus komercijai, 
nupuolė iki 139,000 ūkių, ne
žiūrint to, kaip viršuj kad mi
nėtą, jog valstija pakilo iki 
pirmai vietai J. V., arba 25 
nuoš. Ūkių produktų vertė pa
kilo iki 220 nuoš.

Daugybę^ ūkių tapo sugertų 
kuomet statyba gyvenamų na
mų ir pramonių pakilo laike 
k*ro, ir kuri dabar plečiasi to
kiu tempu, kad sunku statisti
kas surinkti. Antra priežastis, 
kuri sunaikino daug mažų ūkių 
tai neišlaikymas kompeticijos 
su ūkių trustais, kurie vis dau
giau ir daugiau naikina mažus 
ūkius ir suima juos į savuo
sius. Mat, čionai elektrifikaci
ja trustams be galo pagelbsti, 
šiandien stambių ūkiu soduo
se džiovina vaisius ir riešutus 
komercijai, net išskirsto pagal 
dydį ir svorį elektros pajėga. 
G v v u 1 i n i n k y s t ė j elek-
tra sukapoja šieną, suma-
la pašarą, pamelžia kar-
ves, atšaldo pieną ir išima
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grietinę, operuoja mašinas, ku
rios supila pieną į bonkas, ir 
1.1. Vištinyčiose elektra palai
ko vienodą temperatūrą perini
mui ir išlaikymui vištukų, šu- 
maišb lesinimui grūdus ir mil
tus, apšviečia vištininkus ir pa
gelbsti pakelti kiaušinių kiekį, 
nuvalo ir išskirsto pagal dydį 
kiaušinius ir net elektros apa
ratai jau įtaisomi kovai su bak
terijomis, kurios seniau labai 
daug vištukų išnaikindavo. 
Abelnai ūkiuose elektra operuo
ja mašinšapes' šildo žemę, kuri 
išduoda greitą-ankstybą aug: 
menį, ir elektros pagalba lais
to sodus ir daržus-.

Kalifornijoj ūkiai ’ negalėtų 
būti tokie našūs produktais, jei 
nebūtų irigacijos bei dirbtinio 
laistymo. Čia nelyja per 6-8 mė
nesius į metus ir viskas labai 
sausa, kur nėra irigacijos.

Kalifornijos ūkis stovi pir
moj vietoj ne tik šioj šalyj, bet 
visam pasaulyj elektrifikacijoj. 
Čia ūkis sunaudoja darbui ir 
šviesai daugiau elektros kaip 

į visos kitos 47 valstijos sudėjus 
' bendrai. 96 nuoš. ūkių turi elek
trifikaciją.

J. K. L., Philadelphia, Pa.
— Tamsta klausiate apie to
kius dalykus, kurie visiškai 
neįeina į mūsų sritį. Jums 
tegalėtų atsakyti tik ati
tinkami T. Sąjungos orga
nai. Jei norite gauti tiksles
nių žinių dėl savo paliktos 
nuosavybės Lietuvoje, gali
te kad ir laišku kreiptis į 
generalinį konsulatą: Con
sulate General of the USSR, 
7 E. 61st St., New York Ci
ty, N. Y. Rašyti galite lie
tuviškai, nes, kaip girdėjo
me, ten yra prieš tūlą laiką 
iš Vilniaus atvykęs pilietis,
— vyriausybės atstovas, lie
tuvis, kuris tamstai rūpimu 
klausimu galės suteikti ati
tinkamų žinių.

Geneva. — Šveicarijos 
valdžia netrukus pradės de
rybas dėl naujos prekybinės 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga.

,rz >feSxGERlAUSIA DUONA

CHARLES J. ROMAN
. : (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

. Janaus- 
gražios 

praneša, 
tuoj ati- 
sykiu jis 
kad mū-

Jubiliejinis “Liaudies Balso” 
koncertas buvo tikrai vertas to 
vardo. Buvo ko pasiklausyti, 
buvo ko pasižiūrėti.

Kaip žinodami, žmonės pra
dėjo rinktis anksti. Iki kon
certas buvo atidarytas, buvo 
jau pilna. Visi su nekantru
mu lauke atidarant.

Vakaro vedėjas Z 
kas išeina priešakiu 
scenos uždangos ir 
kad koncertas bus 
darytas. Tuo pačiu 
labai apgailestauja, 
sų viešnių iš Chicągos, drau
gių K. Abekienės ir A. Kens- 
tavičienčs, nėra, kadangi drau
gė Kenstavičienč susirgo.

Koncertą atidaro mūsų jau
nasis žvaigždės Choras, Regi
nai Strazevičiūt'ei diriguojant. 
Jis pagiedojo Kanados himną 
ir padainavo tris daineles. 
Choras susideda iš mažų dai
nininkų ir dainininkių, bet jis 
sudaifiavo gana sutartinai ir 
įspūdingai. .

žvaigždės Chorą seka taip
gi- mūs jaunieji artistai, Mir- 
na Balsytė ir Feliksas Lauru- 
sevičius. Jie pašoka meksikie
čių šokį, kuris publikai taip 
patiko, jog salė drebėjo nuo 
plojimo.

Trečiu numeriu buvo smui
kų duetas, Bangos Choro pi
anistei Helen Pei Žukovai 
akompanuojant. Buvo gražios 
merginos, gražiai apsirengu
sios, bet dar gražiau griežė. 
Jos pagriežė keletą numerių, 
įskaitant Strauso Vienos fan
taziją. Publika nenorėjo pa
leisti jų. Seniai buvo girdė
jus tokią puikią muziką.

Po* to išeina vakaro vedė
jas ir nusišypso. Visi su
pratom, kad jis pasakys ką 
nors nauja. Taip ir buvo. 
Jis perstato, kad dabar turė
sime mūsų viešnias iš 
realo, Birutę ir Janiną 
tytes. Perstatydamas 
bi, kad mūsų 'Viešnios 
jo ant lietuvių steidžiaus, 
linksmindamos lietuvių publi
ką, kad jos, kaip ir jų tėvai, 
Juraičiai, yra pažangios, dar
bo žmonių draugės.

Nespėjo jis nueiti nuo sce-

Liūdesio valąndoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų 'šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

nos, kaip visi nukreipėm akis 
į abi puses scenos. Ir štai, 
jos išeina iš kaires pusės, 
gražiai pasipuošusios, links
mos. Salė nutyla, lyg *būtų iš
tuštėjusi. Jos padainuoja dvi 
dainas. Publika taip ploja, kad 
net ausys kurstą. Sugrįžusios 
padainuoja komišką dainą, 
Moterų Vargai. Dar didesnis 
plojimas. Tik pirmininkui 
pranešus, kad dar sykį dai
nuos, publika apsiramino.

šioj vietoj programa buvo 
nutraukta. Pirmininkas pa
kvietė J. Ylą, “Liaudies Bal
so” redaktorių, tarti keletą 
žodžių nuo laikraščio. Jis dė
kojo visiems už paramą per 
praėjusius 15 metų, trumpais 
bruožais nušvietė to laikotar
pio atsiekimus Kanadoje, ir 
įspėjo, kad darbas negali bū
ti paleistas, kad demokratijos 
priešai dar grūmoja taikai ir 
progresui. Užbaigdamas kvie
tė visus tvirtai stovėti ir ne
pasiduoti fašizmo propagan
dai.

Po jo kalbos, vakaro vedė
jas Z. Janauskas prisiminė 
apie reikalą paremt laikraštį 
finansiniai, kad jis galėtų tęs
ti darbą pirmyn. Jo atsišau
kimas rado gerą, atgarsį. Su
sirinkusieji trumpu laiku suau
kojo virš $300.

Po trumpos pertraukos bu
vo pradėta kita programos 
dalis. Pirmu numeriu buvo 
stygų kvintetas, vadovybėje 
Ivan Mdskaliko. Reikia pri
pažinti, kad tai buvo tikrai 
puikus numeris, Pirmu kar
tu “Liaudies Balso” koncer
te buvo griežiami tokie muzi
kos dalykai ir taip gražiai. 
Buvo kuo pasigėrėti.

Antru numeriu buvo mūsų 
jaunieji šokikai, M. Balsytė ir 
F. Laurusevičius. šiuo kąr- 
tu jie pašoko mums BTue 
Danube valsą, šį šokį jie šo
ko jau ne pirmu kartu, bet 
jis publikai patiko.

Ir vėl išėjo mūsų - viešnios 
Birutė ir Janina. Jos padai
navo net keturias dainas. 
Publika nenorėjo paleisti jų. 
Pasirengus joms apleisti stei- 
džių, staiga mūsų jaunieji šo
kikai, Mirna ir Feliksas, at
neša ir pastato prieš jas di
delę pintinę gražių gėlių. O 
publika ploja. Buvo tikrai 
jaudinantis momentas.

Po to mūsų gabus artistas 
J. Valūnas padeklamavo ko
mišką eilėraštį “Ponų Var
gai.” Po jo, mūsų jaunoji 
šokikė Mirna dar pašoko vie
ną labai gražų baletinį šokį. 
O Bangos Chorąs užbaigė 
programą su 3-mis Šimkaus 
ir 1 Žilevičiaus dainomis ir 
Lietuvos himnu.

Visą laiką akompanavo He
len Peižukova, gabi pianistė ir 
sqliste. •

Buvo jau. vėlus laikas, bet 
nesinorėjo keltis ir eiti namo. 
Visiems akyse matėsi gražio
sios mūsų dainininkės, ^muzi
kantės, šokikai, o ausyse 
skambėjo dainų ir muzikos 
rpeliodijos.
dusęs sau pamanė, kad būtų 
gerai, kad dažniau būtų tokie 
koncei*tai. ,

čia dar reikia paminėk, 
kad Toronto lietuvių fotogra
fas,mėgėjas W. Kol erta trau kė 
paveikslus mūsų viešnių. Jei
gu jam gerai pavyko, gal bus 
galima vieną kitą sceną pa
matyti ir tiems, kurie neturė
jo progos būti koncerte.

Ne vienas atsi-

t------
London.

jog Anglija ir Sovietai bai
gia susiderėti dėl plačios 
prekybinės sutarties.

Pranešama,

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale and Retail

NOTICE is • hereby given that License No. 
GB 14262 has been issued to the undersigned 
to sęi| beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bėvorage Control Law at 
/110 Moore St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed OFF the premises.

ROSE NELSON
NOTICįJ Ih hereby įdvęt tluiį V*c^G«e No. 
t. 5867 hąH been ijMiuetJ to tfic undersigned 
(o sell wino and liqilor at retail under Sec
tion IQ7 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at lėti Nostrand Ave., Bdroųgh of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed OFF the premises,

............... ILDEN LIQUOR STOKE ' 
Joseph luivri .

'•i • į V

Minersville, Pa
Turiu už garbę pranešti, kad 

iš mūsų miestelio Jurgis Kup
činskas pasipirko už $25 šėrą 
Lietuvių Kultūrinio Centro. 
Kupčinskas^ niekados neužmirš
ta paremti demokratinį judėji
mą. Jis visada sako:

“Aš iš darbininkų pasidariau 
sau kelis centus senatvei, tai 
aš juos ir turiu paremti, kad 
jie sulauktų laimingesnio gy
venimo, skaitydami gerus laik
raščius, kaip Laisvė ir Vilnis, 
kurie rodo teisingą kelią prie 
iškovojimo geresnės ateities 
žmonijai.”

Garbė, tau seneli! Garbė, kad 
nepamirštate darbininkų judė- 
j imo!

Būtų* malonu, kad ir kiti pa
sektų Kupčinską, paremtų Lie
tuvių Kultūrinį Centrą. O tas 
nesunku padaryti jaunesniems, 
kurie dirba.

Taipgi turiu pranešti, kad 
kurių dienraščio Laisvės prenu
merata jau pasibaigusi, tai ma
tykite mane, aš jūsų prenume
ratą persiusiu ir būsiu ^dėkin
gas. Pas tūlus skaitytojus po 
kelis kartus buvau, vis neran
du namie, o senatvėje vaikšti
nėti, tai nelengvas darbas. Pa
darykite tą, priduokite patys 
savo prenumeratas man, nes aš 
nedaug galiu vaikščioti.

V. Ramanauskas.

Atlanta, Ga. — Aukštes
niojo teismo teisėjas And
rews uždraudė samdyti ne
grus kaip policininkus.

Pajieškojimai
Pajieškau lietuvio iš Bostono apy

linkės, 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)

VS? y s?

GREEN STAR BAR & GRILE
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeiną 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ- KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

y
y

vs/y .y
v v

g • s
S 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į 
w (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 i» I

g
s?&V August Gustas i

BELTAIRE FLORIST I

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų J

ir tt., telefonuokite . J
SHoreroad 8-9330 g

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

Specialistai Pritaikymui A
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus, taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS S 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 2

g<CiCiCiętcec«4glCiC«<«t<«CiCiC«C««tC«ei<tc<C<€eC<eCiCiCtC<C«^«lC««C«C<C<C«C««*<CiCIKĮ
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/ Paul Gustas Funeral Home, |
INC. i

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS j
Telefonuokite dieną ar naktį . S

EVergreen 7-4774 ;
’ - į

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- * 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, ! 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom ąulyg parei-'.;
, kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

. —- ■r....................

g 
m

w

--- ------------------- •---------r—
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Gruod. 13, 1947
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HELP WANTED—FEMALE 
. REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios’ ant Singer Mašinų.
BIAS PRODUCTS CO.. 24 W.

N. Y. C.

ATSONS 
4th SU,

_ eu
OPERATORĖS

Prie bliuzių. Nuolat. Gera Algai DOTTY
SPORTSWEAR, 442 Broadway (arti Canal

St.), 4-tos lubos.
• (288-290)

GUBERN. DEWEY’O 
DOVANA TURČIAM

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius, republikonas Thomas 
Dewey nusprendė sugrąžint 
fabrikantams $148,560,179 
iš jų įmokė j imu Į bedarbių 
fondą. Tie pinigai bus pri- 
skaityti prie fabrikantų 
taksų.

Panamiečiai Protestuoja 
Prieš Bazių Parsamdymą 

Jungt. Valstijoms

Panama. — Nacionalio 
Instituto studentai sustrei
kavo protestuodami, kad 
Panamos valdžia parsamdė 
Amerikai karinių lėktuvų 
bazes. Protestui dėl to par- 
samdymo pasitraukė ir už
sieninis Panamos ministras 
R. J. Alfaro.

TeL TRObridge 6880

DR. JOHN REPSH1S 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kaaip. Inman Si., arti Central Sky.

CAMBRIDGE, MASS.

£
»J. J. Kaškiaučius, M. D.| g v y 530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

z

ii
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Pagrobimu* Vežimėlio 
Su Vaiku Išgązdino 
Motiną

Pasistačiusi savo vežimėlį su 
5 mėnesių sūneliu tarp dauge
lio kitų tokių, Mrs. Margaret 
Kearney, 29 metų, įėjo į Alex
ander’s departmentinę krautu
vę, Bronxe. Išėjusi neberado 
kūdikio nei vežimėlio, pradėjo 
spiegti. Subėgo kitos motinos, 
atbėgo policija. Leidosi ieš
koti po apylinkę.

Už pusvalandžio, prava-
žiuojančią policiją pasitiko
kita moteriškė šaukdama, jog 
koridoriuje namų, kuriuos ji 
prižiūri, kas nors paliko kūdi
kį—be vežimėlio.

-------------------- -

Pirmadienio Laisvėje
Visi New Yorko miesto gy

ventojai susidomėję subway ir 
kitų linijų fėro klausimu. 
Majoras O’Dwyer pasiūlė sa
vo planą pakelti fėrą, nes, sa
ko jis, trūksta pinigų miesto 
reikalams — ligoninėms ir 
kitkam.

Angliškas darbininkų dien
raštis pasiūlė planą, kur gau
ti pinigų išlaikyti 5 centų fė
rą ir ligonines taip pat. Abie- 
ji planai įdomūs. Apie juos 
plačiau matysite pirmadiepio 
Laisvėje, gaunamoje ant stan
dų sekmadienį.

Areštavo Dvi
Moteris Vagilkas

Areštuota Mrs. Shirley Hip- 
pert, 21 metų, ir Mary Bur
nett, 40 m., kaltinamos va
gišiavusios krautuvėse, New 
Yorke.

Anot policijos, jaunesnioji 
sakiusis atvykusi iš Southwick, 
Mass. Ji sakiusi, būk laiks 
nuo laiko atvykimas į New 
Yorką pasivogčioti buvo vie
natinė priemone išlaikyti du 
tipažus sūnelius, 4 ir 2 metų.

Burnett, tarnaujanti Hotel 
Capitol raštinėje, turėjusi lai
ke arešto prie savęs $161 
vertės prekių, o dar $539 
vertės radę jos kambaryje, 
viešbutyje.

/

GREGORY PECK 
žvaigžde Darryl Zanuck’o 
filmoje “Gentleman’s Agree
ment,” gamintoje pagal pa- 
skilbusią Lauros Z. Hobson 
novelę, kurią filmai pritaikė 
Moss Hart. Vis teberodoma 
Mayfair Teatre, 7th Avė. ir 

47th St., New Yorke.

Namui Talkos Prašome 
Didžiausios

Lietuvių Kultūriniam Cen
trui namo valymui prašome 
talkos šį šeštadienį ir sekma
dienį, gruodžio 13 ir 14-tą. 
O jeigu talka bus didelė, tai 
gal bus paskutinė pirm., šven
čių.

Dar reikia didelio būrio ma- 
liorių. Ras darbų darbelių ir 
kiti mechanikai. Tačiau už 
vis didžiausio būrio šiai talkai 
reikia valytojų.

Su didele talka gale šios sa
vaitės turėtume pabaigt apva
lyt didžiąją ir mažąją sales, 
barą, virtuvę, koridorius ir 
visus reikalingus, surištus su 
tomis vietomis kambariukus ir 
kampelius.

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

New Yorko Darbiečiai 
Irgi Reikalauja Mūs 
įstatymo Vykdymo

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Eugene P. Connolly, 
darinėtis, tos partijos virši
ninkas New Yorko apskrityje, 
atsišaukė į demokratų valdo
mą miesto administraciją ne
delsiant pakviesti Simon W. 
Gerson’ą užimti vėl ionics 
Cacchionės vietą Miesto Tary
boje, kaip to reikalauja Mies
to čarteris.

Organizacijoms
Williamsburgo ir Ridgewoo- 

do-organizacijoms svarbi kon
ferencija įyyks šio sekmadie
nio popiečio 3 vai., gruodžio 
14-tą, 402 Reap St., Brooklyne 
(darbiečių patalpose, virš Re
public Teatro). Valdybų par
eiga žiūrėti, kad vietos orga
nizacijos turėtų atstovybę. 
Įleis ir ne delegatus.

Programoje kainų ir rendu, 
taipgi laisvių kląusimąi.

Filmy Vakaras 
Nukeliamas

Vakar šiame puslapyje bu
vo skelbta, jog LLD \ 1-mos

Boso ‘ Meile? Darbininkams
Paskilbusio poniško Stork 

Klubo darbininkai liudijo, Kad 
bosas Sherman Billingsley pirm 
unijos balsavimų buvęs pasi
daręs nepaprastai “geras.” Jis 
po vieną pasišaukinėjęs darbi
ninkus, klausinėjęs, kaip pa
tenkinti darbu, už ką balsuo

V

Savaitine Pamoka
Kilmininko Linksnys

Kilmininko linksnys grama
tikoje yra antras iš eiles ir 
visuomet atsako į klausimą— 
ko? arba keno? Praeitą sa
vaitę šiame rašinyje, kalbė
dami apie galininko linksnį, 
matėme, kaip Marytė Onutei 
paaiškino apie naudojimą nosi
nių to linksnio galūnėje. Taip 
pat matėme, kad kalbant apie 
vieną kokį asmenį ar daiktą, 

! visuomet galūnė būna nosine, 
' jei tik atsakoma į klausimą 
’ką? Bet štai Onutė* ir vėl
Marytės klausia:

—Maryte, tu man sakei, kad 
įvardžiuose “mane, tave, sa
ve,” nors jie ir atsako į klau- 
s i m ą— ką?, nosinės neva rto j a- 
ma. Ar tuose įvardžiuose 
niekuomet nevartojama nosi
nė ?

—Taip, vartojama. Kuomet 
tie įvaardžii rašomi sakinyje 
taip, kad jie atsako į klau
simą — ko arba keno? Pa
vyzdžiui, manęs, tavęs, savęs.

—Ar tai tik tuose žodžiuo-

Duona Pirm Visko, 
0 Ji Pabrango

Pranašaujama, kad tūli New 
Yorko puošnieji klubai turėsią 
užsidaryti. Sakoma, tik lau
kia švenčių sezono, kad atsi
griebti. Tūlus tas ir išgelbės, 
kitus ne. Priežastys: viskas 
pabrango, ne bile kas beišgali 
juose turėti “deitą,” tenkinasi 
susiedijos klubelyje pobūvėliu 
ar visai be jo. Svarbiausia— 
duona.

Kita priežastimi yra mažė
jimas perėjūnų. Karo laiko 
keliais metais milionai žmonių 
per šį uostą išvyko ir milionų 
žmonių būdavo atlydipri, o vė
liau pasitinkami. Dabar ka
rinis trafikas veik baigėsi, o 
civilinis dar pilnai neprasidė
jo ir gal greit neįsisiūbuos dėl 
įtemptos politinės padėties vi
sur.

Klubų užsidarymas būtų 
smūgiu ne vien jų savinin
kams. Jie, didžiumoje, moka 
išsitraukti iš bėdos po oficia
liu bankrūtu kol nesubankrū- 
tavę. Nukentėtų išmesti iš 
darbų patarnautojai ir progra
mų pildytojai.

Cleveland, O. — Elektros 
srove 'atgaivintas 14 metų 
berniukas Richard Heyard, 
kuris “atrodė mirusiu.”

New Yorko Automobilistų 
Klubas pradėjo auto vairavi
mo 5 dienų kursą mokyto
jams. Sėkmingai išlaikiusieji 
gaus teisę mokyti to paties 
studentus.

se vartojama nosinė?—klausia 
Onutė.

• —Ne. Jei kalbama apie 
daugelį daiktų ir žodis atsako 
į klausimą—ko?, tai ir var
tojame nosinę galūnę.

—Ar gali duoti man pavyz
džių?

—Gerai, žiūrėk aš parašy
siu : “Amerikoje yra daug 
(ko?) miestų. Katinas paga
vo daug (ko?) pelių. Mūsų 
mieste yra daug palaidų 
(ko?) šunų. Tėvas turi 
daug (ko?)'sūnų.”

—Bet čia visi žodžiai atsa
ko į klausimą — ko? O tu 
sakei, kad ir tuose žodžiuose, 
kurie atsako į klausimą—ke
no ? kalbant apie daug asme
nų ir daiktų vartojama nosi
nė galūnė.

—Na, tai ve: “Marių pute
le prausimo burneles, jūrų 
ašarėle šukuosime kaseles”; 
čia žodžiai “marių” ir “jūrų” 
atsako į klausimą — keno?

Dabar Onytei jau aišku, kad 
kuomet kalbama apie vieną 
daiktą ar asmenį ir tas daiktas> 
ar asmuo apkalbama taip, 
kad atsakytų į klausimą ką?, 
visuomet naudojama nosinė 
galūnė. Taipgi, jei kalbama, 
apie daug daiktų ar asmenų 
ir tie apkalbami daiktai ar 
asmenys naudojami sakinyje 
taip, kad atsakytų į klausimą 
ko ar keno?—ir vėl naudo
jama nosinė galūnė.

Veiksnys.

Savo telegramoje tarybos di
džiumos vadui Joseph T. 
Sharkey darbietis Connolly 
pareiškė, kad atsisakymas, 
Gersoną pasodinti ar jam pri
klausomos vietos užleidimą 
vilkinti būtų atėmimu teisių' 
septynios dešimt penkiems 
tūkstančiams b ai su o to j ų ,* k u r i e 
Cacchione išrinko.

Queens apskrityje' pradėjo 
paruošiamuosius darbus staty
bai dviejų mokyklų Flushing©.

kuopos ruošiamas filmų vaka
ras įvyks 13-tos vakarą. Ta
čiau įvykęs kuopos susirinki
mas, U-tos vakarą, nutarė pa
keisti dieną, tad prašo visus 
įsitėmyti, kad —

Filmų vakaras iš 13-tos nu
keltas į sekmadienį, gruodžio 
21-mą. Net jeigu ir negalė
tų gauti tam vakarui tų pa
čių filmų, vakarėlis su kokia 
nors programa vis vien įvyks 
21-mą, Laisvės salėje. Apie 
tai plačiau praneš sekamose 
laidose.

„..USSR
JŪSŲ PARANKUMUI. . .
WOULD TOURISTS, INC,. Įsteigė sekamas agentūras 
Maisto ir Drabužių Pundelių j Sovietų Sąjungą ir 
.lūs gaunate tokį pat greitą, užtikrintą 
vyriausią mūsą raštinę aV per viena 'iš

S. O. S. COMPANY /
109 Willis Avenue
(prie ]4Hth St. if 3rd Ave.)
Bronx, New York
BOCSER TRADING COMPANY
111 Fifth Avenue
New York City .
Tel: ALgonquin 4‘87l I

■ Pareikalaukite Dovanai Mūsų Katalogo,
Pundelių, ir dėl Pilnų Žinių.

k:ul palengvint jums siuntimą 
j visas kitas pasaulio dalis, 

patarnavimą, vis tiek, ar siunčiate per 
mūsų agentūrą.
TREMONT TRAVEL BUREAU 
1160 Columbus Avenue 
Boston. Massachusetts 
Tel: Highlands 7252
FOREIGN PARCEL SERVICE a
39 Wells St. (arti Main St.)
Hartford, Connecticut 
Tel: Hartford 6-5164 
Parodančio Daug Gatavų Pasiuntimui

K ft WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • 1MEW YORK lO^H. Y. <

a ’ r c 4^.-, 6 d ■ *

SUSIRINKIMAI 
EAST'NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y.
Gruodžio 15 d. įvyks 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 įvyko gruodžio 6 
d., E. N. Y., kviečiame dalyvauti, 
užbaigti galutinus raportus.

! MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I
Extra I Susikirtimai Palestinoje! Riaušės, padegiojimai ir plėšimai siaučia per visa ?

i šventąją Žemę I! Francija : Pakilo banga streikų ir sabotažo Francijoj, o už tai į
kaltinami komunistai kaip betvarkės rengėjai. Valdžia vartoja jėgą, kad nuslopint 7

i pavojų pilietįpio raudonųjų karo. Ispanija: Per staigia audrą Sogura upės klonyje an- į
. remti namai, sunaikinti derliai' ir šimtai žmonių likę be pastogės. Italija: Mokyklų i

l vaikai barsto zėlėa ant kapų G. I’s. kurie krito Anzio pajūryje. Lenkija: Lenkai į
skubotai stato naujus apšildymo fabrikus atsvarai prieš anglies stoką. Matyk i

1 This Is America filmą ... •
"SMOKE EATERS” į

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. f
”————-—■—-—-—■—•—-—■—■—■—■—•——■—■—■—-—■—»—

Didis Įvykis Judamųjų Paveikslų Istorijoj! Filmą, kuri 
dinamiškai iškelia aikštėn Anti-Semitizmą! Nepraleiskite... 

DARRYL F. ZANUCK’S veikalas
“GENTLEMAN’S AGREEMENT” 

LAUROS Z. HONGSON 
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK * DOROTHY McGUTRE * JOHN GARFIELD .
___ Dabar MAYFAIR 7th Avenue ir 47th Street

sią, vaišinęs brangiu gėrimu. 
Tas tūlus paveikė, didžiuma 
nubalsavo taip, kaip bosui pa
tiko. Bet po to bosa.'i tuo
jau atleido iš darbo tuos, ku
rio atrodė balsavusiais už unT- 
j<‘L

BROOKLYN, N. Y
The Russian Balalaika Musical Society £

Ruošia

i

vadovaujant
| ALEXANDER KUTIN
įs PROGRAMOJ DALYVAUJA:

DORA BOSHOER
suteiks malonių rusiškų liaudies dainų.

POLIANKA CHORO'ANSAMBLIS
Vera IvrtUova, direktorė

RADISCHEV RUSŲ LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ
Alex Karaezun, direktorius

— įvyks —

Brooklyn Academy of Music
30 LAFAYETTE AVENUE

šeštadienį, Gruodžio 27 Dec.
PRADŽIA 8:30 P. M.

Bilietai — $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)
Bilietus galima įsigyti pas: Russian Tea Room, 150 West 57th St, 

IS CO. 5-0947. Kismet Record Co., 227 East 14th Street, GR. 7-2891. e
\ Russian Skazka, 227 West 46th St., CH. 4-9229. Alexander Kutin, X
y? 35 West 20(h St., WA. 9-1343. Taipgi Brooklyn Academy of Music C
X ofise. ’ . *

S

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugės, 

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

V* BROOKLYN į
I LABOR LYCEUM |
f? DARBININKŲ IŠTAIGA «
tu/ ASSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-fi
tykietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 

Puikus steičius su naujausiais čc 
if įtaisymais. £
if 
if 
if
if' 
if 
of 
if 
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KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave
Tel STngg 2-3842

ft 
ft 
ft 
ft

IGERI PIETUS!!
g . «§ Kada norite gerų pietų, * 

kreipkitės į «

i Lorimer Coffe Shop j 
g Frank Domikaitis
* Savininkas
5 S417 Lorimer Street | 
g Laisvės Name d? 
V 1 ABrooklyn, N. Y.y c?
if ft^Kvepiančiai keptos ir virtos* 

mėsos valgiai. Taipgi dar- ji 
g žovių ir pieninių valgių \ j j 
g gražus pasirinkimas.

MIKE
Jopas Merkevičius, amžiaus 

67 rhetų, mirė gruodžio 10 d., 
namuose, po 131 Danforth 
Ave., Jersey City, N. J. Kū
nas pašarvotas Roth Fu n erą] 
Home, Old Bergen Rd. •

Laidotuvės įvyks gruodžio 
13 d., Holy Cross kapinee. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą, dvi dukteris 
Mrs. Anna Henchy ir Mrs. 
Mary Horasco ir sūnų Alfred.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir narys 
šv. Jurgio Draugystės Brook
lyne. į •

Gimipės ir pažįstami pra
šomi dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse. Velionio šeimai 
išreiškiame gilią užuojautą.

■Adolph Banaitis, 55 m. am
žiaus, mirė gruodžio 12 d., na
muose, Henry St., Kings Park, 
L. 1. Kūnas pašarvotas na
muose. Gruodžio 15 d. velio- 
nies kūnas bus išvežtas į Wa
terbury, Conn., te bus ir pa
laidotas.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Veroniką, sūnų yytau- 
tą ir vieną brolį, gyvenantį
Waterbury, Conn., ir kitų gi-? 
minių.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi d ir. F. W. Shalins-šalins- 
kas.

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.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos Kultūros Draugijos 

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

B DANTŲ GYDYTOJAS

gDr. A. Petrikai
s? 
if 
if 
if 
if 
if 
if
if 
if

221 South '4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

su-

f Adam V. Walmus, D. D. S j
Sį? į
g DAKTARAS-DENTISTAS
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VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.
ft ft

B 650—5th Avė., kamp. 19 St.
if
if BROOKLYN, N.
if Tel. SOuth 8-5569
S3t3J3»3}3j3»353}3»3J3i3t3a3t3s3t3t3>3t3t3t3t3j3t3,.'

if
if TONY’S

UP-TO-DATE

M

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkes
&
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IBAR & GRILL1
ft 
ft 
ft

306 UNION AVENUE & 
i « 

GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

ft 
ft

ft 
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tepele ft 
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Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom ' 
6—8 vakaraisValandos:

Ir Pagal Pasitarimais.
ft 
ft 
ft 
ft žw Telefonas EVergreen 4-0203 
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| Egzaminuojant Akis,® 
| Rašome Receptus | 
f Darome ir Pritaikome Akinius |
if 
if
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists •

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

ft 
ft 
ft 
ft

£ ft ft ft ft ft

s
ft ft ft

8 r ' I
Peter |

KAPISKAS
BAR & GRILL «

Degtines, Vynai ir Alus |
RHEINGOLD jį

BEER & ALES i
* * i

32 Ten Eyck St. |
BROOKLYN, N. Y. |

M

8TeL EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas
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LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS
ir

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE10AT
411 Grand St.

I Brooklyn, N. Y

ft
■ « ftI

if
if
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| Fotografas f
/C^Traukiu paveikslus familijų, vcs-g 

©tuvių, kitokių j 
&

grupių ir pavienių.^ 
Iš senų padaraujjS 
naujus paveiks-* 
lūs ir krajavusg 
sudarau su ame-S 
rikoniškais. Rei-« 
kai ui esant ir^ 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- x 
geidaujama. Tai-^ 

atmaliavoju^ 
įvairiom spalvom.^ 

JONAS STOKES I
512 Marion St., Brooklyn^

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prieffl 
Chauncey St., Broadway Line. n 

Tel. GLenmore 5-6191 ®
3S3l»m3«»i31313131

if 
if 
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Lady’s BULOVĄ < . . modern 
beauty in every trim line . . .
17 jcwels. , *33.75

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. $32.50

įvairybe kostu- 
džlulerlų. Suk- 
setai Elgin —

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

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

Linksnių Kalėdų • ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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 . . . tchoose tomorrow!

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




