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Rašo R. MIZARA

Columbus miestas— Ohio 
valstijos sostinė. Ohio—sena
toriaus Tafto atstovaujamoji 
valstija Jungtinių Valstijų se
nate.

Praėjusį antradienį 400 as
menų govėda užpuolė Frank 

, Hashmall’o namus.
Pirmiausiai pradėjo svaidy

ti per langus butelius ir ply
tas.

Kai langai buvo išdaužyti, 
tuomet govėda įsiveržė vidun, 
sulaužė baldus, sudaužė indus, 
sudraskė viską, ką tik ten 
rado.

28-rių metų amžiaus Hash- 
mall’as su žmona tuomet bu
vo išvykę į miestą. Kai jiedu 
grįžo, jau rado namuos pa
darytą “tvarką.”

Jei Hashmall’ai būtų buvę 
namie, veikiausiai, jie šian
dien būti/ laidojami. . .

Hashmall’as buvo komunis
tų veikėjas. O govėda, kuri 
atliko šį “kultūrinį ir tikrai 

, amerikinį” darbą, sudarė vo- 
kiškieji naciai ir “katalikai 
unijistai...”

Policija jų nesuėmė ir teis
mas nenubaudė.

★ ★ ★
Ar jums, gerbiamas skai

tytojau, tai neprimena Literi
nių šturmininku, naciškųjų 
smogikų?

Ir dar >kaip’
Gaivalai, atlikinėja tokius 

vandališkus “žygius,” tačiau, 
rėkia: “komunistai negeri.”

Kas gali būti bjauresnio, 
kai šis jų darbelis?!

Katalikai darbo žmonės dėl 
to taipgi turi susirūpinti. 
S k a n d a 1 ingame užpulime, 
kaip matome, dalyvavo “kata
likai unijistai.”

Tai reakcines dvasiškijos su- 
kurstyti tamsūs elementai.

Dvasiškija už tai, tiesa, gau
na iš popiežiaus paaukštini
mus, bet ką gi guna tie, kurie 
jos klauso, kurie atlikdinėja 
vandališkus “žygius”?

Ar senai čia patys katali
kai buvo puolami, daužomi?

Ar katalikai darbo žmonės, 
' pasiduodą tokiai “pagundai,” 

nežino, kad, jei Amerikoje 
įsigalėtų fašizmas, — jie pa
tys būtų jo aukomis?

Dienraštis Daily Worker 
ragina Amerikos visuomenę 
dėl šitos chuliganystės protes
tuoti, reikalaujant nubausti 
smogikus.

Protestai, nurodo dienraš
tis, turėtų būti siunčiami Ohio 
valstijos gubernatoriui, Co
lumbus miesto majorui ir po
licijos viršininkui.

Smogikai privalo būti nu
bausti !

Du Henry A. Wallace’o mi
tingai (vienu vakaru) Brook- 
lyne buvo didžiai pasekmingi.

Bet kur jie nebuvo pasek-

K *

mingi? 1
Kur tik Wallace vyksjta, 

kur tik jis sustoja, ten masės 
žmonių, trokštančių išgirsti jo 
žodį.

Populiariausias . šiandien 
Amerikojet žmogus yra trečio-, 
sios partijos kandidatas prezi
dento vietai.

★ ★ ★
’ š. m. balandžio 7 dieną 

Pragoję įvyks nepaprastos rū
šies ceremonijos, į kurias vi
so civilizuoto pasaulio bus 
nukreiptos akys.

Tą dieną sukaks 600 metų 
Karolio Universitetui Pragoję.

Tai didžiulės reikšmės ju
biliejus, kuriam atžymėti yra 
sukviesta viso pasaulio moks
lo įstaigos — daugiausiai uni
versitetai.

Be abejojimo, Pragon su
važiuos tūkstančiai mokslinin
kų bei jų atstovų; sakys kai-- 
bą ir čechoslovakijos prezi
dentas Beneš.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Šaukiama Specialis Jungt. Tautų 
Seimas Palestinos Klausimu

KONGRESINIAI VADAI 
DANGSTO SAVO PARAMĄ
DIKTATORIUI FRANKUI
Protestai Įbaugino Franko Patronus; Todėl Paliekama 
Europiečiam Spręst, ar Priimt Franko Į Marshallo Planą

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas dviem at
vejais buvo pakvietęs fašis
tinį Ispanijos valdoną Fran
ko prisidėti prie Marshallo 
plano prieš komunizmą Eu
ropoj ir gauti atitinkamą 
pinigų dalį iš Amerikos. Bet 
senatorių ir kongresmanų 
vadai, suėję į bendrą pasi
tarimą, balandžio 1 d. nu
sprendė jau tiesioginiai ne- 
kviest Franko į santarvę pa 
gal Marshallo planą. To 
vietoj jie paliko pačioms še

Visi Provincijos Vyrai 
Suvaryti į Graikijos 
Monarchist^ Armiją

Athenai, Graikija.— Mo- 
narchisto gubernatoriaus į- 
sakymu, visi kaimų ir 
miestelių vyrai Magnesijos 
provincijoj buvo sugaudyti 
ir nuvaryti į Volos miestą, 
kaip armijoj rekrutai. Na
mie liko tik moterys ir vai
kai.

Generolas James Van 
Fleet, karinės amerikonų 
misijos galva, viešai gyrė 
monarchistų žandarus, ku
rie naktimis • daro ablavus, 
areštuodami tūkstančius į- 
tariamų kairiųjų, žandarai 
kankina suimtuosius, reika
laudami prisipažint arba 
išduot kitus demokratinius 
graikus. 

I *

Norima Čechoslovakijon 
Perkelt 10,000 Graikų 
Vaikų iš Karinių Ruožtų

Praga. ’— čechoslovaki
jos vyriausybė veda dery
bas su generolu M. Vafia- 
des’u, Graikijos partizanų 
komandierium,. dėl 10,000 
graikų vaikų perkraustymo 
į Čechoslovakiją, Partizanąi 
gelbėja tuos vaikus iš vietų, 
kur eina mūšiai tarp mo
narchistų ir partizanų. Jau 
perkraustyta tam tikras 
skaičius vaikų) į Jugoslaviją 
ir kitus draugiškus parti
zanams kraštus.

WALLACE GAUSIĄS IKI 
8,000,000 BALSU '

Washington. — Kongreso 
nariai iš lowos valstijos, 
senatoriai ir kongresmanai, 
atsakydami į reporterių 
klausimus,'lėmė, jog Henry 
Wallace gaus 5 iki 8 milio- 
nų balsų, kaipo trečiosios 
partijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų prezidentus. Wal
lace' yra jų kaimynas— lo
wos pilietis. ■

Triest. — Policija čia iš
vaikė 500 streikierių, kurie 
maršavo su skundais į ka
rinę anglų-amerikonų vai- 
dybą.
New York. — Plinta Wall 

St. raštininkų streikas. 

šiolikai vakarinės Europos 
šalių teisę įtraukti fašisti
nę Ispanijos valdžią į Mar
shallo planą ar ne.

Kai tik kongreso atstovų 
rūmas paprašė Franko pas 
Marshallą, tuoj kilo aštrūs, 
skaitlingi protestai Ameri
koj, Anglijoj, Francijoj, I- 
talijoj ir kituose Europos 
kraštuose prieš Franko fa
šizmo brukimą tarp vakarų 
Europos “demokratijų.” Tie 
protestai' padarė tokį stip
rų įspūdį Washingtonui, 
kad senatorių ir kongres
manų vadai pamatė reikalą 
šiuo tarpu “nusiplauti ran
kas” nuo Franko ir primes
ti tą bėdą europinėm Mar
shallo plano šalims.

Kartu ir prezidentas Tru- 
manas per savo sekretorių 
ir valstybės departmentas 
pareiškė, jog jie priešingi 
Franko rėmimui pagal 
Marshallo planą.

(Kitos žinios pirmiau tei
gė, kad anglai ir ameriko
nai gausingai padeda 
Frankui paskolomis ir ki
tais būdais.)

Nesiseka Skerdyk
lom Laužyti Streiką

Chicago. — Didžiosios 
skerdyklų kompanijos ati
darė visame mieste stotis 
streiklaužiams rekrutuoti. 
Pirmiau jos laiškais šaukė 
darban tuos, kurie buvo pa
leisti pirm streiko. Bet 
kompanijos negavo streik
laužių iš paleistųjų. Mažiu
kės federacinės ir kompa- 
niškos unijėlės mėgino 
streiklaužiaut, bet jom ne
sisekė. Tebėra sustabdytas 
mėsos gaminimo darbas.’

Teigiama, kad prez. Trų- 
manas kitą ^savaitę pareika
laus federalio teismo in- 
džionkšino (drausmės), pa
gal Tafto - Hartley’o įsta
tymą, prieš streikierius. Į- 
vairiuose kituose miestuose 
jau vartojami vietinių teis
mų indžionkšinai prieš 
streikierius, bet indžionkši
nai nepalaužė streiko.

Graikų Valdovai Jau 
Nežudysią Streikierių

Athenai, Graikija.— Mo
narchistų teisingumo mi
nistras Chr. Ladas žadėjo 
paskelbt valdžios sprendi
mą, kad panaikins pernyk- 
ščią įsakymą, kuris skyrė 
mirties bausmę už dalyva
vimą streikuose. Ameriko
nai nepritarę tokiai baus
mei.

Buenos Aires, Argentina. 
— Bankų tarnautojų strei
kas uždare čia visus ban
kus.

ORAS.—Būsią giedra.

Lake Success, N? Y. — 
Jungtin. Tautų Saugumo 
Taryba 9 balsais priėmė A- 
merikos pasiūlymą sušaukti 
balandžio 16 d. specialę 
Jungt. Tautų seimo sesiją 
Palestinos klausimui spręs
ti. Sovietų Sąjungos ir Uk
rainos delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.
.Visi 11 Saugumo Tarybos 

narių užgyrė rezoliuciją, 
šaukiančią Palestinos ara

Italų Premjeras de Gasper i 
Planuoja Užkart Fašizmą

Romą. — Komunistai su
sekė, kaip klerikalas Itali
jos premjeras de Gasperi 
planuoja įvesti fašistinę 
diktatūrą ryšium su seimo 
rinkimais balandžio 18 d. 
Apie tai pranešė Komunis
tų Partijos sekretorius 
Pietro Secchia.

De Gasperio valdžia šau
kia pagalbinius policinin
kus, esą, “rinkimams dabo
ti.” Tie policininkai nuduos, 
būk esą kairieji ir bus pri
sisegę komunistų bei kai
riųjų socialistų ženklelius. 
Jie sudegins dėžes, su pilie
čių balsais kai kurioše . rin
kimų stotyse didmiesčiuose. 
Tuomet valdžia paskelbs, 
kad “raudonieji”, girdi, 
“naikiną balsavimų pasek
mes”, ir įves karo stovį vi
soje šalyje.

Vyriausia karinė galia’ 
bus suteikta maršalui Gio- 
vanniui Messe’i, buvusiam 
komandieriui Mussolinio 

• .

Valdžia Paveikta, Pagaliau, 
Duoti Pasportą Daily 
Workerio Reporteriui

Washington, — Amerikos1 Magilui pasportą, ■ 
valstybės departmentas pir- 
miaus buyo kartotinai atsi
sakęs duoti pasportą N. Y. 
Daily Workerio korespon
dentui A. B. MagilTii į Pa-
lestiną arba į Jungtinių 
Tautų spaudos konferenci
ją dėl žinių laisvės, laikomą 
Genevoj, Šveicarijoj. Paga
vaus, balandžio 1 d. valsty
bės departmentas ■ pakeitė 
pirmesnį savo tarimą ir su
tiko duoti Magil’ui užsieni
nį pasportą. t

Dėl pasporto nedavimo 
pakilo skaitlingi protestai 
šioje šalyje, Pietinėje ,A- 
merikoje ir Europoje prieš 
Washingtono valdžios “gę- 
ležinę uždangą” * kaires- 
niem korespondentam. Pa
sidarė nesmagumas ameri
konams, kurie buvo pasiūlę 
Genevoš konferencijai savo 
rezoliuciją dėl spaudos lais
vės visuose kraštuose. Taigi 
patys Amerikos delegatai 
vienbalsiai atsišaukė į savo 
valstybės departments kad 
suteiktų pasportą Magilui, 
kaipo komunistiųio dienra
ščio Daily Workerio kores
pondentui.

Valstybės departmentas, 
dabar ‘ sutikdamas duoti 

bus ir žydus pertraukti mū
šius.

(Pernykščiarhe Jungtinių 
Tautų seime Amerika įpir
šo tarimą, padalinti Pales
tiną į žydų ir arabų vals
tybes. šiemet gi Amerika 
išstojo prieš Palestinos pa
dalinimą. Sovietų atstovai 
įtarė, kad Amerika dabar 
užgerina arabus dėl žibalo 
versmių sau arabiškuose 
kraštuose ir dėl karinių po
zicijų ten prieš Sovietus.) 

armijų, kurios kariavo 
prieš kitus talkininkus Tu- 
nisijoj, šiaurinėj Afrikoje. 
Dabar Messe yra vadas pri
vačiai organizuojamos fa
šistines “italų laisvinimo 
armijos.”

Tai tokiais keliais kleri
kalų. valdžia mojasi pada
ryt fašistinį perversmą, Ita
lijoj.

Tą klerikalų - fašistų są
mokslą visų pirma susekė 
komunistas Turino miesto a
majoras Celeste Negarville. 
Jis turi jų dokumentus, ku
riuose. smulkmeniškai išdės
tyti perversmo planai.

Klerikalų valdžia ruošia 
25,000 italų kareivių ir jū
reivių demonstraciją-mar- 
šavimą Romoj šį sekmadie
nį. Demonstracijos tikslas- 
parodyti valdžios jėgas ir 
pagąsdinti piliečius, kad ne
balsuotų už kairiuosius, 
Liaudies Fronto kandidatus 
balandžio 18 d. rinkimuose.

tačiau
pareiškė, jog jis daro tiktai 
“išimtį iš savo, politikos, 
reikalaujančios neduoti pa- 
sportų tokiem piliečiam, 
kurių kelionė užsienyje ne
tarnautų Jungtinių Valsti
jų naudai šiuo laiku.”
“Tai Pergalė”, Sako Magil

New York. — Magil/pa
reiškė, jog “Daily Worker 
ir visuomeninės organizaci
jos bei pavieniai asmenys 
laimėjo pergalę dėl spaudos 
laisvės, nes jų protestai pa
veikė valstybės departmen- 
tą duoti Magilui pasportą“, 
kaip užsieniniam Daily 
Workerio korespondentui.

Dabar ir Daily Workerio 
redaktorius John Gates 
kreipėsi į valstybės depart- 
mentą, prašydamas paspor
to į Italiją ir Franci ją.

BRAZILIJOS VALDŽIA 
GAUDO KOMUNISTUS

Rio de Janeiro, Brazilija.
Valdžios įsakymu,, poli

cija areštavo dar kelis ko
munistus ir jų pritarėjus 
Sao Paulo valstijoj. Tarpe 
areštuotų yra 6 buvusieji 
Brazilijos seimo (kongreso) 
nariai ir miestvj tarybų na
riai.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
»

AMERIKONAI TIK ORU 
GABENA REIKMENIS 
JANKIAM BEREYNE
Šaukdami prieš “Sovietų Blokadą,” Vakariniai Talkininkai 
Nori Padėt Trumanui vėl Įvest Verstiną Rękrutavimą

Berlin.— Amerikonai jau 
tik lėktuvais iš vakarinės 
Vokietijos gabena jankiams 
maistą į Berlyną. Jie atme
tė sovietinį pasiūlymą, kad 
Sovietų inspektoriai patik
rintų, kas traukiniais, auto
mobiliais vežama per sovie
tinį ruožtą į Berlyną. Ka
rinė Sovietų vyriausybė sa
kė, tokia inspekcija sutvar
kytų ir palengvintų reikme
nis gabenti į Berlyną, ir 
kvietė a/nerikonus, anglus 
ir francūzus pasitarti tuo 
klausimu.

Amerikonų komanda at
metė bet . kokias derybas, į- 
sakė savo kareiviams ne
leist jokių sovietinių inspek
torių į traukinius ir visai 
sustabdė traukinius ir auto
mobilius iš vakarinės Vo
kietijos į anglų, amerikonų 
ir francūzų užimtas Berly
no dalisJ

Anglai ir francūzai taip
gi tik lėktuvais gabena 
reikmenis savo tautiečiams 
Berlyne. Jie, kaip ir ameri
konai, užprotestavo prieš, 
girdi, “Sovietų blokadą” 
Berlynui. Sovietinis koman-

Graikų Partizanai 
Muša Monarchists

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai ketu
riuose frontuose pradėjo o- 
fensyvą prieš monarchistų 
armiją. Jie atakuoja mo- 
narchistus Didymotheihone, 
arti Turkijos sienos; Pela- 
sijoj, vidurinėje Graikijoje, 
Driskoli ir k t.

Amerikonų pulkininkas 
Temple G. Holland pripaži
no, jog ištrūko visi partiza
nai, kuriuos monarchistai 
gyrėsi apsupę Krussios kal
nuose; bet Holland sakė, 
kad monarchistai apsupę 
500 partizanų Flamuri kal
nuose. Amerikonai skelbia, 
kad monarchistai, “turbūt”, 
nuviję partizanus nuo Heli
kono kalno į Parnasso kal
ną, vidurinėje Graikijoje.

Suirus Kontrolės 
Taryba Berlyne

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, jog Amerika, An
glija ir Franci ja suardė ke
turių didžiųjų talkininkų 
kontrolės tarybą Berlyne 
visai Vokietijai, kadangi tie 
trys kraštai steigia ntskirą 
vakarinės Vokietijos vals
tybę.

VeL VAŽIUOJA ANGLŲ- 
AMERIKONŲ TRAUKI
NIAI Į BERLYNĄ

Berlin, bal. 2. — Po so
vietinės inspekcijos pasiūly
mo, jau atvažiavo Berlynan 
vienas anglų traukinys iš 
vakarinės Vokietijos. Ang
lai sakė, kad Sovietai neda-
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dierius atmetė protestą.
(Įžiūrima, jog vakariniai 

talkininkai šauksmais prieš 
“sovietinę blokadą” stengia
si padėti, prez. Trumanui 
pervaryti kongrese suma
nymą dėl verstino rekruta- 
vimo kariuomenėn.)

(Apie 100. mylių pločio 
ruožtas į vakarus nuo Ber
lyno taipgi Sovietų užim
tas. Berlyne' yra 25,000 a- 
merikonų, anglų ir francū
zų kariuomenės.)

Prez. Beneš Sveikina 
Sovietą Draugiškumą 
Su Čechoslovakija

Praga. — Atvyko naujas 
Sovietų ambasadorius Če- - 
choslovakijai, Michailas Al. \ -į 
Silin’as. Jį nuoširdžiai pri
ėmė prezidentas Ed. Beneš. 
Atsakydamas į Silino pa
reiškimą, Beneš šiltai sveL 
kino draugiškumą tarp če
choslovakijos ir Sovietų^-^—į 
Jis, tarp kitko, sakė: “Mū
sų šalių vienybė yra natū- 
ralė išraiška draugiškumo, 
kuris vienija broliškas mū- ' . 
su tautas.”

Kaip ambasadorius Sili
nas, taip prezidentas Beneš 
numatė vis glaudesnius kul
tūrinius ir ūkinius ryšius 
tarp tų dviejų šalių. Abudu 
išreiškė pasiryžimą dar
buotis taikai ir reikale ben
dromis jėgomis apsiginti.

Priešfašistiries Triesto , ' 1 
Moterys Šankia: “Šalin 
Trumaną ir Popiežių!”

Triest. — Daugiau kaip 
3,000 moterų čia demons
travo, „ šaukdamos “Šalin 
Trumaną! Šalin popiežių!” 
Jos, Italų-Slavų Priešfašis- 
tinės Sąjungos narės, smer
kė Trumaną ir popiežių už 
reakciniai - karinę politiką. 
Demonstrantės taip pat rei
kalavo sugrąžinti Italijai 
Tendos ir Brigos miestus, 
kurie tapo prijungti Fran- 
cijai, pagal padiktuotą Ita
lijai taikos sutartį.

CHINŲ KOMUNISTAI 
PALIUOSAVO 4 JANKIUS

Šanghai, Chinija. —Chi- 
nų komunistai paliupsavo 4 
Amerikos marinus, kurie 
buvo suimti' per Kalėdas 
šiaur. Chinijoje. Penktas 
marininkas buvo nukautas. 
Gyvieji sakė, kad jie “me
džioję antis” komunistinia
me plote. Komunistai tvir
tino, kad tie jankiai buvo 
Čiang Kai-šeko šnipai.

re griežtos inspekcijos tam 
traukiniui. Važiuoja ir a- 
merikonų traukinys Berly
nan, kaip pranešta penkta
dienio vidudieni. Nesako
ma, ar Sovietai inspektavo 
amerikinį traukinį.
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Kongresas Nutarė
Galvatruktišku greičiu abu Jungtinių Valstijų kon

greso butai — senatas ir atstovų butas—nutarė paskirti 
$6,205,000,000 “užsieninei pagalbai.”

Iš tų pinigų $5,300,000,000 skiriama ERP’ui (Euro- 
peantRecovery Program) ir tie pinigai bus išleisti per se
kamus dvyliką mėnesių.

$425,000,000 skiriama Čiang-kai-šekui — “tuojąuti- 
niams Kinijos militariniams reikalams” (karui prieš 
liaudį arba “prieš komunistus”).

Virš 6,000,000,000 — mįlžiniška suma! Net ir da
bartinėmis kainomis galima už ją daug nupirkti.

Žemesniajame atstovų bute ši suma buvo nubalsuota 
329 balsais prieš 74. Balsavusieji prieš: 61 republikonas, 
11 demokratų ir du Amerikos Darbo Partijo's nariai.

Tas pats žemesnysis atstovų' butas 188 prieš 104 bal
sus nutarė į Marshallo planą įtraukti ir “naują demokra
tiją” — fašistinę Ispaniją.

Darbietis Vito Marcantonio pasiūlė, kad visa ERP’o 
programa turėtų būti pavesta Jungtinėms Tautdms gy- 
veniman pravesti. Už. jo 'įnešimą balsavo 6, prieš 270;

Dabar, kai senato ir atstovų buto viršylos susitars 
dėl smulkmenų, įstatymas bus pasiųstas prezidentui' 
Trumanui, kuris, žinoma, jį tuojau užtvirtins savo para
šu.

Tuomet prasidės Europos “šelpimas”, — “šelpimas”, 
atliktas sulyg direktyvomis Jungtinių Valstijų, kurios 
teikia pinigus.

Šis įstatymas, reikia atsiminti, buvo pravestas tokiu 
laikotarpiu, kai visa atmosfera buvo prišvinkusi iste
rine propaganda, leidžiama Trumano administracijos 
tarnautojų-pareigūnų, taipgi reakcinės spaudos ir viso
kių karo provokatorių.

Bilijonai dolerių, vadinasi, bus išleista komunizmui 
sustabdyti. 1

Joks apdairesnis žmogus netiki, kad tuomi bus sus
tabdytas komunizmas.

Komunizmui sustabdyti reikalingi kitokį būdai ir I 
priemonės. .

Tokia pagalba, kokią teikia šiandien Amerika, ko
munizmą tik sutvirtins, tik pagyvins.

Tik pagalvokime: Lenkija yra vienas*kraštas, la
biausiai nukentėjęs nuo vokiškų nacių užpuolimo. Plėšti 
kraštus naciams padėjo fašistinė Ispanija. Turkija, Por-

j KAS KA RAŠO IR SAKO
SAKO: BAGOČIUS > 
SERGA

Tėvynė rašo:
Mes gavome iš Bostono 

nemalonią žinią, kad ten gy
venantis per dešimts metų 
buvęs Susivienijimo prezi
dentu, adv. F. JT Bagočius, 
sunkiai serga ir randasi ligo
ninėje, kur kovo 15 dieną 
jam padaryta operacija.

APIE VYDŪNĄ
Praėjusio kovo mėnesio 

22 dieną sukako 80 metų 
amžiaus Mažosios Lietuvos 
rašytojui Vydūnui (Viliui 
Storastai). Jis gimė Jonai
čių sodžiuje, Šilutės apskri
tyje.

Vydūnas šiandien gyvena 
Vokietijoje. Šia proga ka
žin kokia “JAV Lietuvių 
Rašytojų Draugija” (jos 
valdyba) rašo:

Vydūnas giliai suprato 
žmogaus dvasios didybę ir 
kokios reikšmes gali tupėti 
tautai tauri dvasinė asmeny
bė. Del to visu savo gyve
nimu stengėsi, jo paties žo
džiais tariant, “savyje at- 
skeleisti tauriausiąjį žmoniš
kumą,” kuris, kaip amžinos 
šviesos atspind is, tautą gai
vintų ir stiprintų. Taip per 
80 metų Vydūnas priėjo to
kią dvasios būseną, kad jau 
nebebijo nieko: nei kalėji
mų, nei persekiojimų. Jo 
nelaime nepalenkia ir nepa
laužia, bet joje jis,, tik tvir
tėja ir kyla į dar didesnį to
bulumą.

Visą amžių saugojęs \Ne
muno krantą, senatvėje buvo 
atplėštas nuo gimtosios že
mės ir dabar gyvena sunkų 
tremtinio’ gyvenimą. Karo 
audrose jis daug iškentė ir 
daug kartų vos per plauką 
mirties išvengė. .-Tokiame 
amžiuje visus tuos ^sunkumus 
vien didelės ąavo dvasios sti
prybe tegalėjo pakelti.

Kalbant apie “tobulėjimą” 
ir “žmogaus dvasios didy
bę”, neturėtų būti pamirš-

laimės susirasti, j£oks savi- 
garbus žmogus galėjo net 
ir pagalvoti apie suradimą 
prieglaudos pas nacius. Bet 
gi šis, “pilnas tobulybės” 
senis, kaip tik tai ir pada
rė !

Jis gali būti “labai tobu
las”, bet nesupranta to ma
žiausio fakto, kad senasis 

l pasaulis atgyveno savo die- 
! nas ir jis turi užleisti vie
tą naujam, tobulesniam, 
gražesniam, laisvesniam pa
sauliui, — santvarkai, ku
rioje per tūkstančius metų 
pavergti darbo žmonės tu
rėtų balsą ir teisę savo ša
lies reikalus spręsti.

Lietuvoje kaip tik tokia 
santvarka kuriama. Na, ir 
šis, “pilnas tobulybės” senis 
nuo jos bėgo ir jon nebe-

KANČIA IR TIE, 
KURIE JĄ GARBINA

randa

apsivalo
Kančia

kurie “ir kančioje 
sau džiaugsmo.”

Kančioje žmogus 
nuo ž elnes dulkių, 
tai didvyrių mokykla—sako
mūsų , tautos dainius Mairo
nis.

Gražiai, katalikiškai, ro
dosi, pasakyta. Bet ar pats 
tų žodžių rašytojas nori 
kentėti? Jeigu kančia žmo
gų “apvalo nuo žemės dul
kių” ir nutiesia kelią į dan
gų, tai, rodosi, pats popie
žius, kardinolai,. vyskupai, 
prelatai ir kunigai turėtų 
kaip tik už kančios griebtis 
— kentėti, kankintis, tiesti 
į dangų kelią.

Tačiau taip nėra. Prade
dant popiežium ir baigiant 
eiliniu kunigu — kiekvienas 
nori “žemiškų raškažių” 
kiek galint daugiau!

Kentėti jie liepia varg- 
šams’darbo žmonėms, kurie 
jau užtenkamai kankinami

Musų kaiminka Amerika . kapitalistų, dvarponių ir vi- 
rašo, jog, girdi, yra žmonių,1 šokių išnaudotojų.,

Apie Vėžio Ligą
Tūkstančiai pamfletų is-! m. Draugija paruošė ir iš- 

panų, lenkų, žydų ir italų dalino beveik 50,000,000 pla- 
dabar dalinami katelių ' I vkalbose radijo veikalų, 

žurnalams ir 
pastangomis pa-1 laikraščiams, ir visokios ki- 

2’ * į a-Į tos spausdintos medžiagos.

' 7American Cancer Draugi- j straipsnių 
jos savo ' 1 ‘ ............ .
dėti svetur gimusiems 
merikiėčiams pažinti' šios 
bjaurios ligos 
ženklus.

Douglas Poteat, egzeku- žio reiškiniai”, Poteat sakė, 
tyvis vice-prezidentas Can- “Kasmet tūkstančiai sve- 
cer Draugijos, neseniai pa- tu r gimusių amerikiečių 
reiškė, kad panašūs pam- miršta bereikalingai, aukos 
PI 4" ri L» i i rt rx'n a-a/a * 4-a Iri i n i i WN

“Bet milijonai amerikie- 
pavojauš čių vis neapsipažinę su li

gos ženklais, kurie yra vė-

tUgalija, Švedija naudojosi iš karo; lobo, dažnai pade- tas tas faktas, kad Vydū
nas bėgo pas hitlerininkusdamos naciams-plėšikams.

Šiandien iš tų virš 5 bilijonų dolerių Lenkija negaus 
nei vieno cento, bet milijonus dolerių gaus Turkija, Por-I 
tUgalija, Ispanija ir Vakarų Vokietija!....

Kiekvienas blaiviai pagalvojęs pamatys, jog tai nėra 
teisinga, jog tai yra pašiepimas milijonų žmonių, kurie 
nukentėjo nuo karo.

Ką į tai pasakys Lenkijos, Jugoslavijos, Čechoslova- 
kijos, Albanijos,- Ukrainos, Bielorusijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos žmonės, tiek daug pukentėję nuo nacių?!

Ar jūs manote, jog neatsiras žmonių ir pačioje “Va
karų Europoje”, kurie taipgi turi sąžinės ir proto? ’

Wallace ir visa progresyvioji. Amerikos visuomenė ! 
kitaip žiūri į teikimą pagalbos Europos žmonėms, nuo j 
karo nukentėjusiems.

Wallace sako: Amerika privalo padėti karo nuterio- 1 
toms Europos šalims* atsistatyti, bet pagalba privalo būti I 
teikiama be jokių politinių išlygų; ji privalo būti teikia
ma visoms tautoms, visoms šalims, — ji privalo būti tei
kiama per Jungtines Tautas.

Šitie gi penki bilijonai dolerių skiriami aiškiai su 
politinėmis išlygomis. Italijos žmonėms sakoma: jei jusi 
•balsuosite už kairiųjų bloką ir pastatysite jį valdžioje— | 
neduosime nei cento.

Tas pats taikoma ir Francijai: Sakysime, Francijos 
žmdnės išrinks kairiąją valdžią, kurion įeis komunistų— 
amerikinės pagalbos Francija negaus!

Ar tai yra pagalba?
Tai yra atvira ekonominė buožė, kurią Dėdė Samas 

iškėlė viršuje Europos galvų. Iškėlė buožę ir sako: klau
sykite, ką sakau, darykite, kaip liepiu. O jei ne — dvės- 
kite badu .

“Vakarų Europai” aiškiai įsakoma: nevalia pakeisti 
kapitalistinės santvarkos socialistine, — neduosime pa
galbos, jei drįsite tai daryti.

Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku, jog po 
šitos pagalbos bus teikiama militarinė pagalba.

Sakoma, Amerikon atvyksta • Belgijos delegacija, 
kuri reikalaus, kad Dėdė Samas apginkluotų Vakarų Eu
ropą. ' •

Šiandien “demokratinei” Turkijai gabenama lėktu
vai, tankai ir kitokia militarinė pagalba “nuo agresoriaus 
apsiginti.”

Siandian monarchistinei - fašistinei Graikijai teikia
ma viskas, ko tik jj nori “nuo agresoriaus apsiginti.”

Čiang Kai-šekui teikiama šimtai milionų dolerių 
“nuo agresoriaus apsiginti.”

Gi tuo “agresorium” yra liaudis, kovojanti' už švie
sesnį rytojų.

* Rytoj ar po ryt “Vak. Europai” bus teikiama ta pati 
pagalba “nuo agresoriaus apsiginti.”

lietai bus pagaminti kitose 1 nežinojimo." 
kalbose pasiekti daugiau a- Kiekvienas 
merikiečių iš kitų, šalių. privalo lankyti gydytoją

“Vėžys kerta žmones vi-I nors kartą į metus pilnam 
su tautų ir praeičių,” Po-! egzaminui, ir .tuoj eiti pas 
teat sakė. “Čia Amerikoje; gydytoją, jeigu pasirodo 
norime, kad visi piliečiai j bet. kokis abejingas apsi- 
žinotų .visus svarbiausius 
faktus apie šią ligą. Apšvie- 
ta tikime išgelbėti daug gy
vybių.”

Poteat pranešė, kad 1947

Bevilčiai, suskurdo, šie kdro išblaškyti Europos vaikai 
. vaizduoja tūkstančius kitą tokių, kuriems O N R R A » 

padėjo išgyventi. Scėria iš filmoš ''‘Search/’ prddėtbš 
rodyti New Y6rke; Rodoš, gaitia būtų to skurdo, ta
čiau, tūli mūsų šalies elementai, kuriems karas neša 

pelną, norėtų kito karb ir daugiau sužalotų ir 
nuskurdintų vaikų. ’

Italijai grūmojama: Amerika įsikiš į vidujinius Ita
lijos reikalus, jei balandžio 18 dieną dauguma piliečių pa
sisakys ne taip, kaip nori Wall strytas!

Ar šitokiu keliu eidama, Amerika .gali sulaikyti ko
munizmą? / ■

Tik aklas gali sakyti, jog taip.
Šitie WalljStryto manevrai, šitie papirkdinėjimai, ši 

parama, teikiama visokiems liaudies priešams ir jų val
džioms tik dar ir dar .labiau sukels naujus milijonus žmo
nių prieš pačią Ameriką. • . t

Tie mūsų krašto žmonės,t kuriems rūpi mūsų šalies 
gerovė ir laimė, kurierfis rūpi išlaikymas gero Amerikos 
vardo pasaulio tautose-, privalo juo smarkiau darbuotis 
už tai, kad lapkričio rinkimuose laimėtų liaudies kandi
datai ir kad jie atitaisytų visa tai, ką Trumanas su savo 
doktrina sugadino!

amerikietis

reiškimas.
Pamfletuose pažymėta 

septyni svarbūs pavojaus 
ženklai —

1. Skaudulys, kuris neuž
gyja.

2. 
tu r.

Auglys krūtyse ar ki-

Nepaprastas kraujavi- 
arba pūliavimas.
Pakeitimas karpos ar 

apgamos.
5. Nuolatinis nevirškini

mas arba sunkumas ryjant.
6; Nuolatinis Užkimimas 

ar kosėjimas.
7. By koks; pakeitimas 

normalaus vidurių pripra
timo. A.C.Š.

mas
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Vakarinės mokyklos 
Mažarūščiariis

Telšiai.— Devyniose Var
nių valsčiaus mokyklose į- 
steigtos Vakarinės mokyk
los mažaraščiams. Pamokas 
yeda pradžios mokyklų mo
kytojai. Į šia mokyklas 
jau užsirašė 230 valstiečių.

Kauno Ąjkhįjiį irtstitii- 
tui 20 Metų

Kaunas. — Sukako,
metų nuo Kauno aklųjų in
stituto . organizavimo. Iš 
pusiau privačios įstaigos, 
egzistuojančios iš aukų, in
stitutas tarybinės valdžios 
metais virto dideliu gamy
biniu moksliniu kombinatu. 
Valstybė institutą aprūpino 
mokslo priemonėmis.

Institute mokosi apie 100 
asmenų, kurių tarpe yra 
Tėvynės karo invalidų.

Dvidešimtmečio instituto 
organizavimo garbei įvyko 
iškilmingas posėdis, po ku
rio su dideliu - pasisekimu 
pasirodė instituto auklėti
nių choras ir džiaz—orkes
tras.

' • . z. ' . '♦

Lietuviškieji Kariai
Lietuvių tauta su meile 

ir pasididžiavimu mini tuos 
savo sūnus, kurie Didžiojo 
Tėvynės karo frontuose did
vyriškai kovėsi su pikčiau
siais lietuvių tautos prie
šais - vokiškaisiais fašistais.

Ištikimųjų lietuvių tau
tos sūnų eilėse matome ir 
buvusius buržuazinės Lietu
vos kariuomenės karinin
kus: geherolą Vitkauską, 
Čepą, Urbšą, Karvelį, pul
kininkus Šurkų, Gudelįj 
Gertų, Motieką, Bitinskį, 
papulkininkius Stanislova- 
vičių, Raugelįp Listopadskįj 
Simonaitį, Apeikį, Joman
tą, Ramanauską, Čiunį, Svi- 
čiulį, majorą Sargelį, kapi
tonus Čyžą, Rimą ir dauge
lį kitų.

Jų pavyzdys liūdija, kad 
didelė dalis senosios kari
ninkijos, nežiūrint į smeto
ninių nacionalistų pastan
gas įskiepyti jai fašistinę 
ideologiją, atitraukti ją nuo 
lietuvių liaudies, pasiliko iš
tikima savo liaudžiai, Lie
tuvos darbo žmonėms.

Gilaus savo tautos inte
resų supratimo vedami, tik
ri, kad kovoja už teisybę, 
jie visada tikėjo, kad bro
liškų Tarybų Sąjungos tau
tų padedami, išvaduos hit
lerinių okupantų smaugia
mą ir niokojamą Tėvynę. 
Praėję karo ugnį, užsigrū
dinę 'pavojuose, jie grįžo į 
išvaduotą Tėvynę, pas savo 
tėvus, brolius, seseris ir šei
mas.

Lietuvių tauta dėkinga 
savo sūnums, kurie nesigai
lėdami gyvybės gynė jos 
laisvę: generolą Vitkauską 
ir pulkininką Motieką Lie
tuvos darbo, žmonės išrinko 
savo deputatais į Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiąją Ta
rybą. Jie, buržuazinės Lie
tuvos karininkai, neišdavė 
savo tautos, ir šiandien jie 
yra artimi kiekvienam dar
bo žmogui Lietuvoje ir ak
tyviai dalyvauja politinia
me bei visuomeniniame gy
venime.

Deja, ne visi buvusieji 
buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės karininkai iš 
karto suprato savo.. pareigą 
Tėvynei - Lietuvai. Karui 
prasidėjus, dalis buvusios 
buržuazinės karini nkijos 
metė ginklus, pasidavė prie
šui į nelaisvę arba tiesiog 
pabėgo iš Tarybin. Armijos. 
Smetoninės klikos, parsida
vusių vokiškiems fašistams 
plechąvičių, pyragių dabu- 
levičių, Špokevičių ir kitų 
lietuviškosios karininkijos 
išgamų propagandos, nu
kreiptos prieš liaudį, suve
džioti, jie klasinius lietuviš
kosios buržuazijos interesus 
palaikė visos lietuvių tautos 
interesais. Nuklydę nuo tie-! 
sos kelio, tapę dezertyrais, 
lietuvių" talitos budelių iri 
vokiečių gestapo agentų su 
Kubiliūnu ir Plechavičių 
priešakyjej buvo atiduoti į 
vokiečių “malonę” ir pri
versti prieš savo sąžinę ir 
karinę garbę tarnauti ir 
dirbti priešui. Paragavę Vo
kiškų fašistų “kultūros,” 
darbo stovyklų bei pamatę 
užmačias prieš lietuvių tau
tą, daugelis praregėjo. Di
dėlė dalis visokiais būdais 
šalinosi gėdingo tarnavimo, 
slapstėsi arba net ir su gin
klu rankose stojo prieš oku
pantus. Pavyzdžiui, buvęs 
buržuazines Lietuvos ka
riuomenės karininkas šla
pelis, .šantažu įtrauktas tar
nauti hitlerinėje ' armijoje, 
perėjo pas tarybinius parti
zanus, vadovavo partizanų 
būriui, ir šiandien visų ger

biamas dirba Tarybų Lietu
voje atsakingą darbą. To
kių pavyzdžių yra ir dau
giau.

Arba majoras Drongis, 
kapitonas Lizdas ir dauge
lis kitų, pasiryžę nuplauti 
dezertyro gėdą, vos tik įžen- . 
gus į Lietuvą Tarybinei Ar
mijai, stojo į jos gretas, ak- a 
tyviai dalyvavo kautynėse 
prieš vokiškuosius grobikus 
ir šiose kautynėse pasižymė
jo ir buvo apdovanoti Ta
rybų Sąjungos ordinais bei 
medaliais, o šiandien dirba 
atsakingose valstybinėse pa
reigose.

Dalis buržuazinės Lietu
vos karininkijos buvo prie
varta išgabenta į Vokietijos 
gilumą arba įbauginta be- A 
gėdiškų hitlerinės propa
gandos šmeižtų prieš Tary
binę Armiją bei tarybinę 
santvarką ir panikos pa
gauta leido save atplėšti nuo 
gimtojo krašto, nuo šeimų 
ir artimųjų ir-atsidūrė sve
timuose kraštuose, stovyk
lose žmonėms be tėvynės.

Tarybinė vyriausybė ir 
lietuvių tauta nemano ker
šyti fašistinio melo ir šan
tažo aukoms. Liūdnas bena
mio, išnaudojamo, beteisio 
gyvenimas — pakankama 
bausmė ir pamoka. Tarybi
nė vyriausybė ne kartą pa
reiškė, kad asmenys, tar
navę vokiečių kariuomenė
je ir “vietinėse rinktinėse” 
bei kituose kariuomenės 
junginiuose eiliniais ir ka
rininkais, taip pat policijo- , 
je, nėra traukiami už tai at
sakomybėn.

Neseniai teko sutikti grį
žusį į Lietuvą iš Bocholtz 
DP stovyklos buvusios bur
žuazinės Lietuvos kariuo
menės kapitoną Šleinį. Nuo
stabu‘ir gaila pasidarė tų,* 
kurie pagal kapitono Šlei- 
nio pasakojimą, įbauginti * 
tariamųjų Lietuvos “pat
riotų” melo ir šmeižto prieš 
Tarybų Lietuvą, arba bijo
dami jų teroro, vis dar dve
joja ar grįžti į Tėvynę. Ne
jaugi jie nesupranta, kad 
tie “patriotai” kūnu ir dū
šia tarnavę hitlerininkams, 
už grašius pardavinėja sa
vo brolius ir seseris-hitleri
niams budeliams, šiandien 
pakeitę ponus iš gestapo į 
tarptautinės reakcijos mag
natus (juk vis tiek kas mo
ka), vėl pardavinėja savo 
lengvaminčius brolius ir se
seris.

Nejaugi lie tu v. karininkai 
iš tikrųjų mano, kad nau
dingiau žūti svetimšalių le
gionuose, pardavinėti savo 
fizines jėgas už duonos kąs
nį svetimiems išnaudoto- ♦ 
jams ir žūti be pėdsako sve
timuose tolimuose kraštuo- 
sej tarp svetimų žmonių, 
žūti už svetimus interesus^ 
negu grįžtį laisvam ir gar
bingam gyvenimui į savo 
Tėvynę, ir čia stoti į krašto 
atstatymo darbą. Ne, tuo 
aš netikiu. Lietuva tiesia 
ranką visiems geros valios 
sūnums ir dukroms, karo 
audros nublokštiems į sveti
mus kraštus. Šeimos, arti
mieji ir draugai laukia jų.

Lietuvių karininke! Ga
na tave apgaudinėjo, par- * A 
davinėjo ir šantažavo įvai
rūs plechavičiai, pyragiai^ 
dabulevičiai ir kiti buržua
zinės Lietuvos pasturlakai! 
Gana tarnauti svetimiems! 
Grįžk į Tėvynę ir sąžinin
gu darbu prisidėk prie savo 
Tėvynės atstatymo!

Pulkininkas Petronis. ' 
Vilnius, \
1948 m. vasario mėn. f 

w2 pusl.---Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*šeštad., Bal. 3, 1Q48
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LIETUVrU LITERATŪRA - LIAUDIES

DVASIOS TURTAS

Lietuviu Literatūros Dekada Maskvoje: Sąjungų Namu Kolonu sales kuluaruose iš kairės 
j dešinę: Gembickaitė, liaudies ansamblio artistė, Jonas Šimkus, Lietuvos TSR Rašytojų 

Sąjungos pirmininkas, Justas Paleckis ir Aleksandra Staskevičiūtė, operos dainininkė.

(Ryšium su lietuvių tarybinės literatū- 
• ros dekada Maskvoje 1948 m. vas. mėn.)

Lietuvių tarybinė literatūra tapo pa
veldėtoju mūsų literatūros geriausių 
demokratinių tradicijų. Jos atstovai ra
gino liaudį į kovą prieš baudžiavą, prieš 
carizmą, prieš svetimuosius grobikus 
prieš obskurantus, reakciją ir fašizmą, į 
kovą dėl darbo žmonių išvadavimo iš 
eksploatacijos ir kapitalizmo retežių. 
Šios idėjos apibūdina kūrybą eilės žy

miausiųjų rašytoju nuo Donelaičio 
(1714-1780) ir’Strazdelio (1763-1833) 
ligi proletarų poeto Juliaus Janonio 
(1897-1917) ir revoliucinio judėjimo 
vadovo Vinco Kapsuko - Mickevičiaus 
(1880-1935), nuo liaudies rašytojos Že
maitės (1845-1921) ir įžymiojo publicis
to Vinco Kudirkos (1858-1899) ligi to
kių įkvėptųjų jaunosios Tarybų Lietu
vos dainių; kaip Salomėja Nėris (1904- 
1945), Vytautas Montvila (1902-1942) 
ir Liudas Gira (1886-1946), kaip liep
sningas rašytojas - kovotojas Petras 
Cvirka (1909-1947), ligi šių dienų tary
binių lietuvių rašytojų.

Sunkus ir erškėčių pilnas buvo lietu
vių literatūros kelias. Praėjo 400 metų 
nuo pirmosios lietuviškosios knygos iš
leidimo, prieš apytikriai 180 metų at
spausdinta žymėtinoji Donelaičio poe
ma “Metai,” tačiau tikru liaudies dva
sios turtu, tautos auklėjimo ir pažangių
jų pažiūrų formavimo faktorių lietuvių 
literatūra pasidarė tiktai neseniai.

Ilgą laiką vargšė našlaitė, Pelene, bu
vo lietuvių literatūra. Nei į miestelėnų 

1. namus, nei į dvarus jos neįsileido. Ji 
buvo gimusi ir skirta valstiečių baku-'

• žėms, bet ir ten jos ilgai neįleido. Vos 
tik buvo prasidėjęs pasaulietiškosios li
teratūros paūgėjimas (19-jo amžiaus vi- 

’ dury), kaip jos vystymąsi pakirto ca
ro valdžia, kuri po 1863 m. sukilimo už
draudė lietuvių spaudą. Lietuvių litera- 
tūra pasidarė liaudžiai beveik visiškai 
neprieinama. Užsieny leidžiamos lietu
viškos knygos į Lietuvą patekdavo slap
ta ir buvo didelė retenybė. Ėjo atkakli 
kova dėl lietuviškos knygos, dėl lietuvių 
literatūros, bet pačios literatūros buvo 

% labai mažai, ir liaudis jos beveik nepaži
no.

Tiktai rusų tautos, kartu su kitų Ru
sijos tautų bendrai vedama revoliucinė 
kova privertė caro valdžią nusileisti. 
Viena tokių nuolaidų buvo lietuvių spau
dos leidimas 1904 metais. Tiktai nuo to 
laiko galėjo prasidėti lietuvių literatū
ros vystymasis bei plitimas. Aišku, kad 
carinio viešpatavimo sąlygomis tie gali
mumai buvo labai apriboto masto.

Pažangiosios demokratinės tendenci-
< jos lietuviu literatūroj turi gilias šak-

nis, ir jų. negalėjo išrauti jokios reakci
nės pastangos. Buržuazinės Lietuvos lai
kais nei klerikalai, nei fašistai nepajėgė 
ideologiniai pavergti lietuvių literatūrą. 
Su mažiausiomis išimtimis, Lietuvos 
pirmaeiliai rašytojai buvo nusiteikę opo
ziciniai viešpataujančios klikos atžvil
giu, o laikui bėgant žymi dalis rašytojų 
perėjo į aktyviųjų antifašistų pozicijas.

Tarybinės santvarkos įkūrimas 1940 
metais buvo ir pažangiųjų lietuvių lite
ratūros pajėgų laimėjimas. Lietuvių li
teratūra buvo apsaugota nuo žlugdan
čios reakcininkų ir obskurantų įtakos. 
Iškilo lietuvių tarybinė literatūra, kuri 
pradėjo skleisti pačią pažangiausią, 
marksistinę ideologiją. Tiktai Tarybų 
Lietuvoj lietuvių literatūrai atsivėrė 
plačiausios galimybės ir ji tapo tikrai 
liaudies turtu pačia plačiausia prasme. 
Nepaprastai išaugo knygų tiražai. Bur
žuaziniais laikais knygos buvo spausdi
namos tiražais po 2-3 tūkstančius eg
zempliorių, o eilėraščių rinkiniai da
žnai išeidavo tik 500-800 egzempliorių 
tiražu. Tarybų Lietuvoj knygų tiražai 
išaugo ligi 10-15 tūkstančių egzemplio
rių ir daugiau.

Dabar lietuvių literatūra ne vargšė 
našlaitėlė, ne Pelenė. Ji mylima sesuo di
džiojoj tarybinės literatūros šeimoj. Ji 
globojama, ja rūpinamasi ir domimasi. 
Kas seniau galėjo galvoti ir svajoti apie 
tai, kad lietuvių literatūros kūriniai pa
sidarytų žinomi ir savi tokiai didelei 
tautai, kaip didžioji rusų tauta, kad jie 

(Tąsa ant 4 puslapio)

Lietuvių Literatūros Dekada Maskvoje: Išstoja Lietuvos Valstybinis šokių ir dainų ansamblis

LMS NEWS
Hollywood Rewards Its Best

Once again it’s Hollywood Oscar time 
when the film capital gives out the an
nual awards for ‘ best achievement. 
Yours truly being a confirmed theater
goer, looked forward to the announce
ment, not necessarily to find out who 
won the acclaim but why, and how to 
apply those reasons to our own stage.

Granted that Hollywood is being 
bound more and more to the interests of 
the present capitalistic forces, and 
chances of real exceptional pictures are 
getting slimmer, it is ironical that the 
best film award went to “Gentlemen’s 
Agreement,” a highly controversial anti
semitic picture.

The best actor and actress award went 
to Loretta Young, a veteran of some 20 
years and to Ronald Colman with as ma- 
<y more years to his credit. There again 
we have the proof that1 age and exper
ience are essential to true performance; 
that an actor, a musician or any public 
performer never stops learning and that 
that combination of knowledge and per
sonal experience need not be hackneyed, 
is the greatest offer that age can give. 
Youth may cry that the old ’folks are be
hind the times but human emotions have 
not changed since the world’s beginning 
and are not likely to now.

I was particularly thrilled to see the 
award of the best director go to Elia Ka
zan. I had seen Kazan a’number of times 
in, the 1930’s when he was a member of 
thę revolutionary Theater Group. I re
member him particularly as the fiery 
taxi-driver in Clifford Odett’s play 
“Waiting for Lefty.” He was no matinee 
idol) but he was real. Brooks Atkinson, 
drama reviewer for the N. Y. Times 
praised Kazan as one of the most ex
citing actors in America. After several 
more seasons with the Group, he went 
to Hollywood to be in ‘(A City for Con
quest.” But he wanted to direct. So he 
came back to Broadway where he felt 
the message of truth that he wanted to 
give the world ’would have its greatest 
chance.

Going back to the early life of this 
seeker after the truth, we find that 
Kazan was born in Constantinople of 
Greek parents. He came to America and 
attended public schools in New Rochelle. 
He worked his way through Williams 
and the Yale Drama School. He had a 
very lonely childhood which probably 
tended to color his imagination to creat
ive struggle both in acting and directing. 
Therefore it was only natural that he 
should attach himself to the Group The
ater which was then in its,'first year. He 
didn’t look like an actor. For sometime 
he hung around doing odd jobs until he 
got his chance in “Waiting for Lefty.”

The Group Theater was greatly in
fluenced by Stanislawski’s analysis of 
acting. Each member was thoroughly 
examined as to observation and reaction 
and was made to study painting, sculp
ture and music as well, in its relation to 
the stage. And improvising and struggle 
were part of its set-up. This training 
Kazan applied in his directing of other 
actors. He asked for and got simple re
ality by using the rehearsal methods of 
the Group Theater.

His first outstanding successes on 
Broadway were “The Skin of our Teeth,” 
“Harriet” and “Jacobowsky and the Col-
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onel.” These he followed by “Deep are the 
Roots,” “All My Sons” and the present 
hit “A Streetcar Named Desire.”

In between his Broadway shows he did 
for Hollywood “A Tree Grows in Brook
lyn,” then “Boomerang,” and “Gentle
men’s Agreement.” It is significant to 
note that all the scripts are about the 
common man, his life in his own social 
circle. The choice of the scripts depicts 
Elia Kazan as a man and not just a tool 
of the easy dollar. He has a certain mo
ral and ethical base and a responsibility 
toward his art. At 37 Elia Kazan is 
starting his best creative years and he 
may well be a positive force in a true 
American Theater art.

LMS 3rd District Conference
Delegates and guests to the LMS 3rd 

District Conference please take note of 
change of time. The conference will be
gin at 1 p.m. Sunday April 4 at Laisve 
Hall, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Mildred Stensler.

Dorčcsterietės lietuvaitės ne
snaudžia. Adelė Plutukė, LDS 
jaunuolių kuopos sekretorė, 
So. Bostone, kalėdoms aplai- 
kė deimantinį žiedą nuo Pe
tro Kvietkausko iš Cam
bridge. Petras yra pažangių 
ir veikėjų Kvietkauskų sūnus, 
karo veteranas. Jo sesutė, 
jaunesnė už jį, taipgi, susižie
davus.

Kita dorčesterietė Elena 
Jankus, Antano ir Klementi
nos Jankų vienatinė dukra, 
velykų proga aplaikė deiman
tinį žiedą nuo Edvardo Ju
slaus, kuris dirba Pan Ame
rican World Airway, Bostono 
orlaukyje, kaipo mechani
kas. Elena yra knygvedė. 
Edvardas yra karo veteranas. 
Velykų proga jis su savo mer
gina lankėsi pas tėvus Wor- 
cesteryje.

Penkmečio Pavasariui
Pasibaigė didžioji epopėja
Kraujų, liepsnų, mašinų ir žmogaus. 
Valstietis vėl į dirvą grūdą sėja, 
Ir saulė lieja šviesą iš dangaus.
Ir eina garsas per mūs plačią žemę .. . 
Atgyja šachtos, stotys, .fabrikai. 
Pavasaris šis atgimimą lemia.
Žaliuoja vėl sukruvinti laukai.
Vėl miestai juda, vakar ištuštėję, 
Ir žydi gėlės pas šventus kapus, 
Vėl kuria naują didžią epopėją 
Tarybinės tautos narsus žmogus.

Linkėtina jaunoms poroms 
meilės ir susituokus ilgai • ir 
laimingai gyventi. Taipgi, 
verta jauniems priminti, kad 
reikia kovoti prieš naują ka
ro provokaciją, nes karai 

i sugriauna milionų žmonių 
meilę ir šeimą. Todėl, kaip 
jaunuoliai, taip tėvai ir visi 
pažangūs žmonės privalo bal
suoti už Henry Wallace į pre- 

l zidentus ir kitus karo priešus 
| kandidatus. Rep.

Shenandoah, Pa.
Laivai mūs jūrų marių plotais plaukia, 
Lėktuvai raižo erdvę išdidžiai,
Ir kažkoks balsas mus kas rytas šaukia, 
Kada pragysta vos pirmi gaidžiai:
—Į darbą kelk. Štai, visas kraštas kyla. 
Nušvilps greit pirmutinis traukinys. 
Sirenos drasko šviesią ryto tylą— 
Imk rankon kaltą, plytą ar vinis.
Griuvėsiai nori keltis ir gyventi, 
Šios gatvės mirusios ir vėl alsuos— 
Prasideda pavasarinė šventė 
Netylančiuose penkmečio garsuos.
Daugiau šviesos. Daugiau javų ir plieno. 
Te skaitmens virs kūnu, ir krauju.
Mes einame prie savo tikslo vieno— 
Gyvent gyvenimu didžiu, nauju,
Be vargo, liūdesio, laimingi, drąsūs— 
Laisvų žmonių plačioji giminė.
Ir skamba po visas šalis toliąsias 
Didžioji darbo, pergalių giesmė.
Mus veda tas, kurs pergalę kiekvieną 
Laimėt išmokę darbu ir kova.
Tešviečia mums per ilgą darbo dieną 
Jo nuostabios šviesos pilna galva. 
Te jo ranka prityrus veda laivą, 
Galingą laivą mūs laisvų tautų 
Į ateitį didingą, šviesią, blaivą— 
Prie tolimųjų ateities krantų.

Antanas Venclova.

PADĖKA

širdingai ačiuoju visiems 
S h e n a ndoah ir apylinkės 
draugams už aplankymą ma
nęs ligoninėje, gėles ir sim
patiją. Taipgi, širdingai dė
kinga už pagalbą ant ūkės, 

•ypatingai S. Kuzmickui ir K. 
Naravui. žinau, kad darbai 
mainose sunkūs, bet jie po 

;darbo atvykdavo ir mums pa
gelbėdavo. Ačiū Cikanaus- 
kams, iš Binghamton, ir ki

ltiems už dovanas.
> D. Kvalkauskienė.

Baltimore, Md.

Linksma Daina
Muz. J. L. Feldman o.

Blizga vyno krištalai 
Gintarine spalva,—

Ūžia, baladoja stalai,— 
Sukasi galva . . .

A!...
Susibūrėm čia, mieli draugai:
Nesimatę buvom taip ilgai,— 
Taigi džiaugkimės visi kartu—

, Nesiklauskim, kas tai aš, kas tu . ..
Lai skardėja mūs’ linksma daina, 
Nuoširdumo broliško pilna,— 
Kad visi veikiame krūvoj 
Bendro darbo brolijoj!
Dunda mūs’ priešų griausmai,— 

Nubaidyt bando mus ...
Mes iš to tik juokiams linksmai: 

Mūsų bus viršus!. . .
Susibūrėm čia, mieli . . .

(ir 1.1.)
.Ne tokie, bra, mes bailiai,—

Mūs’ didžiulė dirva 1
Ką mes ariam, ari am giliai: 

Duona mūs’ sava!
Susibūrėm čia ...

(ir t.t.)
Kas pasauly—visa mūs’,

Tvirta mūsų ranka,— '
Kursim, kursim darbo namus

Draugiška talka!
Susibūrėm čia, mieli draugai: 

(ir t.t.) 
Jonas Kaskaitis.

Trečiosios Partijos Veikla

Jau keturios savaitės, kaip 
progresyvė- partija Marylando 
valstijoje renka parašus, kad 
pastatyti į prezidentus Harry 
Wallace. Parašai reikia su
rinkti iki 5 d. balandžio. Lai
ko mažai — skubėkime! Lie- 

i tuviai prašomi pasirašyti. Bū
tų gerai, kad ateitute pas 
mane, 2108 Penrose St., va
karais ir paduotute savo var
dą.

Slavų Kongresas Ameriko
je šaukia susirinkimą, sekma
dienį, 4 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, kur taip pat bus 
renkama parašai. Padėkite 
pastatyti Henry Wallace į 
prezidentus ir kitus pažangius 
kandidatus ant trečiosios par
tijos tikieto.

St. Raymond.

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos — duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo pusiau — 
eik į savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragink balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą
J. žebrį į vice-prezidentą
S. Masytę į sekretorius
J. K. Mažukną į iždinin

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de

legatus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių prasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

SLA Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)

1 šeštad., Bal. 3, 1948
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Mišo žavėdamasis tarė Pjerui:
—Tai bent staklės!
Paskui jiedu sušneko apie politiką. 

Pjeras, kaip visuomet, kėlė į padanges 
Viarą. Mišo klausėsi tylėdamas. Tai bu
vo stuomeningas trisdešimties metų vy
ras; kepurė; piktos pašaipios akys; ant 
apatinės lūpos užgesusi nuorūka; marš
kiniai trumpomis rankovėmis, matyti 
tatuiruotė: inkaras ir širdis — Mišo tar
navo laivyne. Jis gerai dirbo, tik turėjo 
aštrų liežuvį; įmonėje jį gerbė, bet ir 

, privengė jo.
Pjeras kalbėjo su mechaniku, kaip su 

vyresniuoju; jis jaudinosi — ar pritars 
Mišo paskutiniam Viaro pranešimui? 
Mišo visa leido negirdomis.

— Jūs, gal būt, nesutinkate su šū
kiais?

— Kodėl? Tai Liaudies fronto šūkiai. 
O Viaras — žodžio meisteris.

— Vadinasi, nepasitikite?
— Dabar — Liaudies frontas. Tai 

oficialioji dalis. O jeigu nuoširdžiai. .. 
Aš jam patikėsiu laikrodį ar piniginę, 
tik ne mūsų reikalą!

— Aš jūsų nesuprantu, Mišo. Šios 
staklės ne jūsų, ne mūsų, o “Senos,” De- 
serio. Mes gaminame motorus bombone
šiams, tai yra karui. Tačiau staklėms 
jūs randate švelnų žodį. O apie žmogų, 
kuris visą savo gyvenimą skyrė mūsų 
reikalui, jūs kalbate, kaip apie priešą.

— Staklės tai ne tik Deserio pinigėliai, 
tai daiktas, dargi geras. Dabar ne mū
sų, rytoj, gal būt, bus mūsų. Jas verta 
prižiūrėti. Bombonešių reikalas taip pat 
tamsus: prieš ką kariaus, kas, kaip? O 
dėl Viaro viskas aišku. Dabar mes kar
tu: tai patogu ir jam, ir mums. Paskui 
arba mes jį pasiųsim po velnių, arba jis 
mus. Nežinau, kas pirmasis. .. Viena 
neginčytina: jeigu mes jo nepastatysim 
laiku prie sienos, jis mus visus sušau
dys. Ir dar kaip! Na, aš užsiplepėjau, o 
reikia patikrinti presą.

Pjeras galvojo apie šį pokalbį, kai po 
darbo ėjo pas Anjesą. Buvo prietema; 
tada viskas atrodo lengva, vaiduokliška; 
seni namai, dieną aptekę dėmėmis, lyg 
spuogais, dunkso, tarsi mėlynos kalvos; 
iškankinti, metų ir vargo sudarkyti vei
dai, grubiai nudažyti kosmetika, atrodo 
žavingi; matomąjį pasaulį paliečia meno 
burtai.

Mišo žodžiai Pjerui atrodė nepaken
čiamai sausi. Gal būt, Mišo ir teisus, bet 
tuomet viskas neįdomu — ir kova, ir 
laimėjimas. Staiga Pjeras susisgribo: 
ne, Mišo neteisus! Užtenka prisiminti 
Viaro gyvenimą, kaip jis atsisakė “Gar
bes legiono” rozetės, kaip jį piudė šovi
nistai. Šis žmogus nedarys kompromiso!

Pjeras nesuprato Mišo, jo minties, 
vingrios ir vistik tiesios, panašios į kal
nų upelį, gręžiantį akmenis. Mišo buvo 
paryžietis pašaipus ir griežtas. O Pjeras 
gimė pietuose tarp Rusiljono vynuogy
nų. Jo tėvas buvo metrampažas Perpin- 
jane. Ten labai daug ryškios šviesos, že
mė ruda, o jūra taip mėlyna, kad ji at
rodo lyg tirpintas einalis. Pjeras mėgo 

•garsų juoką veržlius judesius, audringas 
ašaras, Hugo eiles, padavimus apie ja- 
kobiniečius, ant ešafoto sakiusius karš
tus monologus, visą išorinį, vaizdingą 
gyvenimo grožį.

Žiūrėdamas į bulvaro kaštanus, vos

vo pasakojęs apie Hamsurio romaną. 
Slaptai jis tikėjosi, kad • ji atsakys: 
“Taip. Dabar.” Nusisukusi, Anjesa niū
riai atsakė: “Aš turėjau meilužį.” Nuo 
tos dienos prie visų kančių prisidėjo dar 
pavyduliavimas; Pjeras Anjesos liūdesį, 
jos vangumą suprato, kaip ilgėjimąsi ne
žinomo varžovo.

Sužibo lempos. Pjeras lipo aukštyn 
Belvilio gatve. Dešrų parduotuvių lan
guose styrojo akmeninės kiaulių galvos, 
papuoštos popierinėmis rožėmis ir ap
šviestos violetine šviesa. Prie įėjimo į 
kiną nutapyta gražuolė, spausdama jūri
ninko ranką, verkė perdaug didelėmis 
ašaromis. Dešimtyse kavinių švelniai 
skambėjo stiklas, o rutuliukai šokinėjo 
bilijardo žaluma. Vakare ši gatvė spin
dėjo gražiu menkaverčiu blizgėsiu. Iš jos 
ėjo siauri tamsūs skersgatviai, panašūs 
į kanalus, ten kvepėjo margarinas, svo
gūnai, šlapumas; arabai žaidė “erelį;” 
barėsi senės; kniaukė vaikai ir katinai. 
Tai buvo vienas vargingiausių miesto 
kvartalų; skurdas čia buvo netekęs ro
mantikos; jį sudarė lopai ant lopų, sriu
ba be uždaro kruopštus skaičiavimas 
smulkių skylėtų sū.

Vienam prakeiktam skersgatvy nese
niai pastatė naują namą: krautuvinin
kams, tarnautojams, valdininkams. Ma
žulyčiai butai buvo išmušti ryškiais po
pieriais ir pristatyti įmantrių krėslų: 
skurdi prabanga. Viršutinis, septintasis 
aukštas, kaip brangiuose namuose, buvo 
paskirstytas tarnaičių kambariams; bet 
krautuvininkės ir raštinių vedėjų žmo
nos ėjo ruošą pačios, ir kambariai pa
stogėje buvo . išnuomuojami neturtin
giems viengungiams. Čia gyveno bedar
bis buhalteris, sena masažistė, negabus 
prekybos agentas; čia gyveno ir Anjesa 
Ležandr, pavergusi Pjero širdį.

Jos kambaryje stovėjo siaura sudeda
ma lova, stalas, ant jo* krūva mokyklos 
sąsiuvinių, dvi šiaudinės kėdės, praus
tuvas. Sienos plikos: nei graviūrų, nei 
fotografijų. Lentynoje knygos: vadovė
liai, žodynas, “Ponia Bovari,” Luizos 
Mišel biografija. Pro langelį buvo ma
tyti dangus su miglotu, kaip teatre, mė
nuliu. x

Sunku būtų pavadinti Anjesą gražia: 
perdaug didelė iškili kakta, piktos trum
paregės akys, .užriesta nosis, raudonos 
darbininkės rankos; tačiau ji buvo pa
traukli paslėptais jausmais, atkaklumu, 
valia darbui, gal būt, ir aukai; kai ji 
juokdavosi, jos veidas* staiga darydavo
si meilus, paprastutis — lyg mergaitės, (0 
kuri mėgsta ryto mišką ir uogas, kurią 
lengva apgauti, nuskriausti. Šypsodavo
si Anjesa retai: ne iš linksmumo, bet iš 
gilios ramybės, o didelio cĮžiaugsmo va
landėlėmis verkdavo.

Niekuomet dar nematė Pjeras tokios 
apsiblaususios Anjesos. Jis pasakojo jai 
apie Liusjeno pranešimą. Ji niūriai pa
sakė :

— Biaurybė! Jie žaidžia jo tėvo var
du ...

Pjeras mėgino ginčytis; pasakojo apie 
Liusjeno nuoširdumą, apie dviejų kartų 
konfliktą, apie propagandos būtinumą; 
bet Anjesa atkakliai atsakė:

— Politika — tai menkystė. Lošimas. 
O žmonės žūsta ...

Pjeras pagalvojo: tikriausiai, ji įsi
mylėjusi estetą. Jis turi* pagaliau, su
žinoti, kas jo varžovas.

— Pasakykite, žmogus, kurį jūs kartą

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
bus verčiami į daugelio kitų tautų kal
bas, kad jie, kaip tarybinės literatūros 
kūriniai, pasidarys žinomi plačiame pa
saulyje? Smetoninės Lietuvos metais tik 
su dideliu vargu ir už didelius pinigus 
pasisekdavo ką nors iš lietuvių literatū
ros kūrinių išleisti užsieny “dėl repre
zentacijos.” Ar ne fantazija atrodė se
niau, kad mūsų senasis Donelaitis bus 
svečiu Kremly? O dabar tai faktas: per 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos sesiją 
Kremly mačiau daugelio deputatų ran
kose Donelaičio “Metus,” išleistus Mas
kvoj rusų kalba.

Rusų skaitytojas susipažįsta su Mai
ronio, Baranausko, Salomėjos Nėries, 
Putino-Mykolaičio poezija, su Žemaitės, 
Vienuolio, Cvirkos ir kitų lietuvių rašy
tojų raštais. Gruzijoj, Armėnijoj, Azer
baidžane, Latvijoj ir Estijoj, tolimame 
Tadžikistane ir Kirgizijoj, Ukrainoj ir 
Baltarusijoj skaitomi Liudo Giros, A. 
Venclovos, K. Korsako, T. Tilvyčio,, J. 
Marcinkevičiaus ir kitu kūriniai. Savo 
ruožtu lietuvių tauta kaip artimus ir gi
mines pažįsta Puškiną ir Šolochovą, Go
gelį ir Fadejevą, Tolstojų ir Erenburgą, 
Nizami ir Rainį, Samedą Vurguną ir 
Vandą Vasilevską, Tokombajevą ir Kor- 
neičuką, Leonidzę ir Ašotą Grašį.

Visose* gyvenimo srityse pasireiškia 
didžiulė, nuostabi ir jaudinanti lenininė- 
stalininė tarybinių tautų draugystė. 
Milžinišką reikšmę turi ta broliškoji 
draugystė ir ypač praktiškas bendradar
biavimas tarp tarybinių tautų literatū
rų, tarp nacionalinių respublikų rašyto
jų organizacijų ir pačių organizacijų. 
Tarpusavė pagalba, kritika ir susipaži
nimas su broliškomis literatūromis pa
deda tautinėms literatūroms augti ir 
bręsti, skatina tarybinių rašytojų ir jų 
kūrinių ideologinį kilimą, nukreipia 
juos į tokią linkmę, kurioj jie tikrai tar
nautų savo tautos reikalui, socializmo 
reikalui, dar glaudesniam tarybinių 
tautų sugyvenimui ir bendradarbiavi
mui. Ypatingą reikšmę ta nuostabioji 
draugystė turi jaunųjų tarybinių respu
blikų tautoms.

Ir čia milžiniškas didžiosios rusų tau
tos, didžiosios rusų literatūros nuopel
nas. Rusų tauta, pačios pažangiausios 
kultūros reiškėją, ypatingai jautriai 
atsineša prie kitų broliškų tarybinių 
tautų kultūros augimo ir klestėjimo. 
Rusų kalba yra galingas tarpininkas tų 
tautų kultūrinio bendravimo reikale. 
Išversti į rusų kalbą tautinių literatūrų 
kūriniai pasidaro visų Tarybų Sąjun
gos tautų turtu.

Lietuvių tarybinės literatūros dekada 
Maskvoje yra naujas tarybinių tautų

draugystės pasireiškimas. Toji dekada 
buvo numatyta 1941 metų rudenį, o ji 
įvyksta 1948 metais. Tarp tų dviejų da
tų praėjo dideli istoriniai įvykiai — rūs
taus karo ir puikių pergalių metai. Šie 
metai buvo didžiųjų pergalių ir sunkių 
išbandymų, milžiniškų aukų metai, bet 
kartu jie buvo nematyto patriotinio pa
kilimo, liaudies vienybės, dvasios didin
gumo, šventos tėvynės meilės pasireiški
mo metai, tarybinių žmonių nepaprasto 
atkaklumo, drąsos ir didvyriškumo me
tai. ‘

Lietuvių tauta daug pergyveno Tėvy
nės karo metais. Nuo hitlerinių okupan
tų įsiveržimo į Lietuvos teritoriją ir pa
vojaus visiško lietuvių tautos išnaikini
mo ligi visiško išvadavimo ir lietuviškų 
žemių sujungimo su sostine Vilniumi ir 
uostu Klaipėda, nuo pirmųjų bombų ant 
Palangos ir Kauno, nuo Panerių ir Kau
no “mirties fortų” baisenybių ligi didin
gos stalininės pergalės, kuri apvainikavo 
daugelio šimtmečių kovą prieš vokiškuo
sius grobikus — štai kelias, kurį nuėjo 
lietuvių tauta petys į petį su kitomis 
broliškomis Tarybų Sąjungos tautomis. 
Lietuvių partizanų kova prieš hitleri
nius okupantus, lietuvių karių kelias 
Tarybinės Armijos eilėse nuo Oriolo lau
kų ligi Vienos ir Berlyno, atkaklus dar
bas atstatant sugriautus fabrikus ir ga
myklas, miestus ir kaimus — tat šlovin
gi puslapiai, kuriuos lietuvių tauta įra
šė į savo istoriją per tuos metus.

Karo metais užsigrūdino ir sustiprėjo 
lietuvių rašytojų priešakinis būrys, savo 
kūriniais teikė įkvėpimą lietuvių tautai 
kovojant prieš vokiškuosius grobikus. 
Daugelis Tėvynės karo laikų kūrinių įė
jo į lietuvių literatūros geležinį fondą, 
kaip didelės meninės vertės ir aukšto 
ideologinio lygio kūriniai. Atskirai paė
mus tai Salomėjos Nėries rinkinys “Mū
sų kraštas,” už kurį jai buvo suteikta 
Stalino premija.

Didelis ir atsakomingas uždavinys 
stovi prieš mūsų rašytojus. Liaudis lau
kia iš jų kūrinių, kurie atvaizduotų jos 
kelią, jos kovą, jos pergyvenimus ir lai
mėjimus tokios didingos epochos metu. 
Jei esama nemažų laimėjimų poezijos 
srity ir vis aktyviau auga dramaturgija, 
tai dar daug reikia dirbti meninės pro
zos, ypač tarybinio lietuviško romano 
srity, kur daromi tik pirmi žingsniai.

Maskvoj įvykstančioji lietuvių tarybi- 
’ nės literatūros dekada — tai Tarybų Lie
tuvos rašytojų kūrybinė atskaita, paro
dymas jų pasiekimų per pastaruosius 
metus, pokarinio atstatymo metus. Rei
kia tikėtis, kad šioji dekada bus nauju 
akstinu lietuvių tarybinei literatūrai 
ateity dar labiau išaugti ir suklestėti.

Oaklando Apylinkės Žinutės
Dahl suareštuotas už pavo

gimą ketvirtadalį svaro svies
to ir nubaustas $150 ir vie
nam metui “probation.” Au
gust Dahl teisme nurodė, kad 
jis tą šmotelį sviesto per klai
dą įsidėjo į kišenių, nes buvo 
pilnos rankos groserio. Teisė
jas vistiek tą žmogelį nubau
dė.

★ ★ ★
Palo Alto penki policistai 

buvo ant sargybos prižiūrėti 
ar kas nors iš vagių neateis 
į teatrą vogti. Tuos policistus 
suleido į saldainių krautuvę, 
nes iš ten jiems buvo gerai 
tėmyti, jei kas eis į teatrą. 
Jie saugodami teatrą pavogė 
125 svarus saldainių iš krau
tuvės. Jų bausmė buvo tik 
atleidimas iš darbo.

★ ★ ★
Maj. Geli. Meyers šimtus 

tūkstančių dolerių visokiomis 
suktybėmis yra pagrobęs. O 

j teisme tik už melagingą liū- 
dyjimą gavo 18 mėnesių ka
lėjimo. Įstatymai veikia ne 
lygiai.

★ ★ ★
Sacramento. — Frank M. 

Jordan, valstijos sekretorius, 
raportavo, kad Kalifornijoj 
žmonių užsiregistravo: demo
kratų 2,165,878, republikonų 
1,454,069. Kitų partijų užsi
registravo 16,415. Viso 3,- 
784,104.

Raporte sakoma, kad regis
tracija* pralenkė 1946 metus.

★ ★ ★
Palo Alto.—Stanford Uni

versity ligoninė praneša, kad 
jau per ištisus metus darbavo
si darant operacijas ant aklų 
žmonių įdedant jiems kitų 
sveikų žmonių akis. Akis gau
na nuo žmonių, kurie mirštant 
paaukauja dėl aklų žmonių. 
33 asmenims buvo padarytos 
panašios operacijos, ir jie da
bar gali matyti.

K. Mugianienė.

Tel. TRObridge 3880

DR. JOHN REPSHIS
(REP6YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kimp. Inman S*., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Peter 
KAPISKAS 

B Ak & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

fl
Tel. EVergrecn 4-8174

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pafe mus 

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

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

kūpsančius iš mėlyno rūko, suaudrintus 
pavasario pradžios, jis kalbėjo sau: 
“Mes laimėsime, nes žmonės nori lai
mės, rankų šilimos, draugystės, pasiti
kėjimo!” Jis prisiminė savo pusiau vai
kiškas eiles: “Vėjas ir kova — juoda 
gyvenimo duona...” Jo mintys nesąmo
ningai krypo į Anjesą: kaip jinai sutiks 
ji?

Pjeras, gyvenęs triukšmingai, linkęs 
žodžiais perdėti visus savo pojūčius, mi
šo prieš sukauptą tos mergaitės tylėji
mą. Jis kalbėjo pats sau: “Aš negaliu 
be jos gyventi!” Jis netgi Liusjenui pa
pasakojo savo meilę. Tačiau nė karto jis 
neišdrįso pasakyti savo jausmų Anjesai. 
Jis dažnai ateidavo pas ją,,pasakodavo 
apie susirinkimus, apie knygas, apie 
motorus, klausinėdavo apie mokyklą, 
apie vaikus. Staiga jie nutildavo; būda
vo girdėti, kaip į palėpės langelį barbe
na lietus.

paminėjote... Jūs žinote, apie ką aš 
kalbu ... Kas jis — poetas?

— Ne. Dažytojas. Kodėl jūs apie tai 
prašnekote? Ir dar šiandien . .. Man ir 
be to sunku.

— Jūs galvojate apie jį?
Anjesa neatsakė. Ji pažiūrėjo į Pjerą, 

ir jos akys, įprastai bejėgės, kaip visų 
trumparegių, pasidarė šiurkščios, beveik 
nedraugiškos. Ji sausai pasakė:

— Aš šiandien sužinojau, kad mane 
išveja iš mokyklos. Kaip matote, viskas 
daug prozaiškiau.

— Jus išveja?
Pjeras piktinosi; jam buvo ankšta ta

me mažame kambarėlyje; jis šūkavo:
— Kas jus išveja? ... Ir kaip jie drįs

ta? ... Šito negali būti!...
Anjesa papasakojo: ministro aplink

raštis. Vienas tėvų, dažų parduotuvės 
savininkas, pareiškė, kad jo sūnų pri
vertę mokykloje parašyti “kurstomą ra-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS

CHARLES J. ROMAN
X (RAMANAUSKAS)

Vieną kartą jis išdrįso paklausti: “Ar 
, jūs tai patyrėt?” — prie štai jis jai bu-

šinėlį.”
(Bus daugiau)

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

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesir^site, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

Laidotuvių 
Direktorius

<»►
Liūdesio valandoj 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.

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusl.---Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* šeštad., Bal. 3, 1948



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
CHICAGOS ŽINIOS Žinios iš Lietuvos

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5081 has been issued to the undersigned 
to sol) wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 730 Noatrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Klhgs. to be consumed off the 
premises.
NOSTRAND-ST. JOHN LIQ. STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 117 has been issued to the undersigned 
to Sell wine & liquor at retail under Section 
107 of, the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2 Myrtle Ave., at Fulton St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
M\RTLE WINE & LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 154h has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 241 Court St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
picmises.

MILES LIQUOR STORE. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 36 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail .under Section 
H'7 of the Alcoholic Beverage Control Ijhw 
nt 1060 — Broadway, Borough of Brooklyn. 
.County »of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CANEPA

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 37 has been issued to the undersigne J 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I aw at 371-373 Ninth St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL !»G8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be. consumed 
on the premises.

LOUIS MARN 
Wyckdff Center

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 13 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>n the premises.

GEORGE H. SIEVERT

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3768 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liqudr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 199 Russell Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thj premises.

RUSSELL STREET, INC. 
. dba Russell Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6:770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
f.aw at 311-313 Court St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE R. OLSEN 
dba Nordkap

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9253 has been issued to the undersigned 
to sell ncer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL GOLDBERG & 
NORMA U. MULGANNON 

.Mulgannon’s Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6388 has l>ccn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ij»w at 1 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn, Coilnty of Kings, to be consumed 
or, the premises.

GREGORY P. FRAGAKIS 
Gregory’s Triangle Bar Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2924-26 Avenue S. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises 
HENRY WILTON & FRANK A. GALVIN

Nostrand Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1038 has been issued to the undersigned 
to sell. beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 5802-1 18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pi eroises.

LOUIS GROTTOLA 
dba Lou's Bar & Grill

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite «
SHbrėroad 8-9330

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

* Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietariis

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Avė., Brbdkiyti, N. Y.

IjH—■—fe—■—fe—■—fe—■—i——fe—fe—.fe—„-.4.

Paul Gustas Funeral Home)
1 . /-INC.
; 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės huo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktj ■ ,
EVergreen 7-4774

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

1 prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
,, Asmehiški afetdruavimai sUtėikiaina šeiriiom sulyg parei- < 

kA] Avinio. Mūsų telefonas niekad bemiegąs ; * 1

Čekai Smerkia
Trumano Programą

šeši šimtai Chicagos čeko- 
slovakų entuziastiškai užgyrė 
ir pasižadėjo remti dabai^inę 
naują Čekoslovakijos valdžią 
perpildytam mitinge Stefanik 
svetainėj pereitą savaitę.

Šis susirinkimas taipgi pa
rėmė kandidatūrą Henry A. 
Wallace ir nutarė pasiųsti te
legramą prezidentui Trumą- 
nui, pasmerkiant jo klaidingą 
išguldymą vėliausių įvykių Če
koslovakijoje.

Nežiūrint trumpo laiko ir 
gązdinimų, j mitingą atsilan
kė gana daug žmonių, kad 
svetainėje nebuvo vietų.

Sekančio turinio telegrama 
Trumanui buvo priimta vien
balsiai :

“Mes 600 Amerikos piliečių, 
didžiumoje Čekų kartos, linki
me užrekorduoti mūsų pažiū
ras dėl pasaulinės tailos, 
Amerikos demokratijos ir 
Amerikos - Čekoslovakijos 
draugiškumo.

“Mes apgailestaujam jūsų 
klaidingą išguldymą vėliausių 
įvykių Čekoslovakijoj kaipo 
blėdingą dėl abiejų šalių ir 
pasaulinės taikos.

“Mes raginame, kad Ame
rika stovėtų už budavojimą 
taikos, o ne karo.’ ’

★ ★ ★ 
Methodistai Studentai 
Prieš Militarizmą.

Pereitą savaitę įvyko Metho- 
distų Studentų konferencija. 
Joje dalyvavo atstovai nuo 18- 
kos, kolegijų ir universitetų.

Konferencija pasisakė prieš 
visuotiną militarį apmokini- 
mą. Taipgi priimtoj rezoliu
cijoj išsireiškiamą, kad “mes 
tikim su daugeliu atominio 
mokslo vyrais, kariniais eks
pertais ir politikais, kad visuo
tinas militarinis apmokinimas 
nesuteikia apsigynimą nuo 
atominio ir bakterinio karo, 
bet dar gali būt pavojum, įti
kinimui kitom šalim apie mū
sų karinius siekius.”

NOTICE is hereby given thht License No. 
RL 6362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10 7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avenue, Borough o,f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on Fhe premises.

TONY DOWKUNT 
Tony’s Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 918 Jarrtaica. Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

A. D. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-31 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS
dba IxjuIs’ Little Campus Restaurant

Demokratą Lyderiai
Eina Prieš Trurtianą

Chicagos demokratų parti
jos lyderiai kurie kontroliuo
ja visos valstijos partiją ir tu
ri didelės įtakos nacionaliai, 
sakoma, daro šiuos žygius!

Nutarė priešintis Trumano 
kandidatūrai, buvo Washing
tone tartis su nacionaliais de
mokratų lyderiais prieš Tru
mano kandidatūrą.

Sakoma, buš dedamos pa
stangos palikti “Ed. Kelly už 
vartų,” o jo vieton Nacionalio 
Komiteto nariu paskirti merą 
Martin Kennely ar ką kitą.

Jei Trumanas pats neatsisa
kys kandidatuoti, bus prieš jį 
sumobilizuotos didelės jėgos 
ir nacionalėj demokratų kon
vencijoj, kuri bus liepos mė
nesį Philadelphijoj, nominuo
ti kitą kandidatą, o ne Tru- 
maną.

Daugiausia koncentruojama
si ant gen. Eisenhowerio, bet 
jis nenorįs kandidatuoti. Kal
bama apie teisėją William 
Douglas, senatorių Barkley ir 
kitus.

Chicagos demokratų lyde
riai įsitikinę, kad Trumanas 
nelaimės, kad jis net mažai 
balsų gaus. Abelnai jo poli
tika puldo jį, bet kaitelioji- 
masis Palestinos klausimu jau 
visai jo įtaką nupuldė.

Chicagos demokratai politi
kai, sakoma, kaip vienas tuo 
klausimu sutinka.

Rytuose dar esama Truma
no šalininkų, kurie mano, kad 
Trumano įtaka gali iki rinki
mu vėl pakilti, bet tokių ma
žai. Problema yra kaip Tru- 
maną sulaikyti.

Pulk. Jacob Arvey buvęs 
sustojęs Philadelphijoj ir New 
Yorke. Sugrįžęs Chicagon jis 
pareiškė neabe jojančiai, k a d 
demokratai statys tokį kandi
datą, kuris galės laimėti.. Nė
ra abejonės, kad tokis kan
didatas nebus Trumanas.

Truinanas atstūmė liberališ
kus žmones nuo savęs prie 
Wallace.

Jisai neteko žydų balsų ir 
įtakos rinkimuose su savo Pa
lestinos netikusia politika.

Jis sukėlė prieš save pieti
nes valstijas.

Jo laimėjimo pl’ogos visai 
subliūško ir demokratai nenori 
jį nominuoti. .' . Rep.

New York. — Karo kurs
tymai vėl pakele Wall Stry- 
to Šerus.
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į LABOR LYCEUM |
Į DAftBININKŲ IŠTAIGA Į
! Salės dėl Balių, koncertų, Ban-!
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. |
1 Puikus stėičius su naujausiais | 
’ įtaisymais. - |
[ KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į.

kainos Prieinamos. i
949-959 Willoughby Ave. Į

| Tol STagg 2-8842 Į 
•f.—

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

: JOHN A. PAULEY :
Licensed Undertakėr

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica AVenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuvės 

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto. 
Tel. Virginia 7-4499 

arn-nniriy m «iw imr i Mwwipu m m

Vienerių metų ■ 
vaikų vardines

Vilniuje, erdvioje .Lietu
vos TSR Sveikatos Apsau
gos Ministerijos konferen
cijų salėje išeiginę dieną 
susirinko nepaprasta audi
torija. Kartu su motinomis 
ir tėvais čia buvo daugiau 
kaip 100 vaikučių, kuriems 
kovo 8 d. išvakarėse suka
ko vieneri metai.

“ Vienerių metų vaikų 
vardinės” — tai buvo pava
dintas sostinės vaikų kon
sultacijos darbuotojų susi
tikimas su motinomis ir 
vaikais. Raudonojo Kry
žiaus respublikinio komite
to ir sanitarinio švietimo 
namų suorganizuotas susi
tikimas pavirto vaikų gy
dymo įstaigų veiklos ap
žiūra.

Toje šventėje dalyvavo 
daugiau kaip 100 motinų. 
Vilniaus motinas aptarnau
ja 8 vaikų konsultacijos. 
Kiekviena motina gauna 
kasdien kvalifikuotą pagal
bą auklėjant ir prižiūrint 
kūdikį. P-rie konsultacijų į- 
steigtos pieno virtuvės, mo
tinų pieno punktai, konsul
tacijų gydytojai ir seserys 
prižiūri vaikus namuose. 
Susirinkę motinos vaizdžiai 
demonstravo konsultacijų 
darbo vaisius: plojimais 
sutinkamos jos ėjo į tribū
ną ir rodė raudonveidžius, 
sveikus vaikučius.

Susitikime kalbą pasakė 
Sveikatos Ministerijos dar
buotoja gydytoja Račiutė. 
Ji pabrėžė milžinišką tary
binės vyriausybės rūpihi- 
mąsi motinomis, kurioms 
sudarytos visos sąlygos au
ginti sveikus vaikus. Viena
me tik Vilniuje daugiau 
kaip 15,000 vaikų yra nuo
lat konsultacijų prižiūrimi. 
Medicinos personalas be 
vaikų priežiūros, dar atlie
ka moterų tarpe didelį sa
nitarinio švietimo darbą, 
padeda joms užkirsti kelią 
vaikų susirgimams. .

Pabaigoje visiems kūdi
kiams buvo įteiktos dova
nos.

Lietuvos Architektūros > 
Paminklų Studijavimas

Vilniaus Dailės Muzie
jaus moksliniai darbuotojai 
rengia paskaitas ir ekskur
sijas, kad supažindintų 
dirbančiuosius su senovinės 
architektūros paminklais ir 
tapybinio meno istorija.

Ekskursijose dalyvauja 
darbininkai, tarnautojai, 
studentai, kariai. Jie išklau
sė paskaitų apie unikalinius 
architektūrin. XVI - XVIII 
amžiaus pastatus, išlikusius 
Vilniuje iki pat mūsų die
nų, apie miesto rekons
trukciją ir planavimą, apie 
senuosius namus, kuriuose 
gyveno žymūs mūsų Tėvy
nės žmonės.

Didelį susidomėjimą su
kėlė paskaita apie lietuvių 
tapytojų Samuolio, Katiliū
tės, ir «kitų kūrybą, kurių 
kūriniai dabar išstatyti mu
ziejuje.

Muziejus paruošė išleisti 
Vilniaus kėleivių vadovą.

Štatortias natijas 
Kinotėatras

Marijampolė. — čia sta
tomas naujas arttrasis kino- 
tėatYas — jis turės 400 vie
tų. Statybą manoma už
baigti pavasarį. Vietos pra
monės kombinato dirbtuvės 
naujam kino teatrui paga
mino gražius baldus. 

• -
Naitjbfe Muzikinės
Mokyklos

Lietuvos TSR Meno Rei
kalų Valdyba steigia pen
kiuose respublikos miestuo
se muzikinės septynerių 

metų kurso muzikos mo
kyklas. Mokyklos bus ati
darytos Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Viso naujose mo
kyklose mokysis 750 ‘vaikų;

Collinsville, III.
Aukos Apšvietbs Reikalams

Lietuvių Literatūros Drau
gijos apšvietos reikalams au
kų ant blankbs surinkta $4.- 
50. Aukavo pol $1: Mikas 
Mardosa, S. Gudeliauskienė ir 
M. Girdžiuviene. Po 50 cen
tų : O. Girdžius, A. žaldarie- 
ne ir A. Grigiene.

Visiems už aukas ačiū! Ap
švietos darbas yra svarbus. 
Mūsų LLD 26 kuopos visi na
riai jau pasimokejo duokles 
už šiuos metus ir gavome 4 
naujus narius, tai graži pra
džia. M. G.

Baltimore. — Reakcinin
kai stengiasi išest iš para
pijos kunigą R. R. Bready 
del to, kad jis meldėsi už 
Progresyvių Piliečių orga
nizaciją.

Havana, Kuba. — čia sė
dėjimu streikuoja National 
Hotelio darbininkai.

ĮSIGYKITE 
Angliškai-Lietuvišką

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato —r 6x4 co
lius. Lengvai galima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių, 
kietais audeklo apdarais. 
Pirmiau parsidavė po 
$4.00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus siųskite:

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, Dept. L 

Boston 87, Mass.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
! Bus dviejų dienų šventėje

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
!; KLAščIAUS :

Clinton Parke
Betts & Maspeth Avės. 

Maspeth,. L. I., N. Y.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-6172

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jungtinių Valstijų universi
tetai taipgi buvo pakviešti 
prisiųsti į jubiliejines ceremo
nijas savo atstovus.

Deja, aštuonių mūsų krašto 
universitetų vadovybės atsisa
kė tai padaryti. Girdi, nesių
si m e savo atstovų dėl to, kad 
čechoslovakijoje pirmauja 
komunistai.

Atsisakė savo atstovybes 
siųsti šie universitetai: Co
lumbia, Cornell, Harvard, Io
wa, Oberlin, Princeton, Tulan 
ir Yale.

Jų vadovybės, matyt, šven
tai laikosi Trumano doktrinos.

Ar’tai negėda!
★ ★ ★

Pasaulinė D e m o k r atinio 
Jaunimo Federacija, kuriai 
priklauso • per 48,000,000 62 
kraštų demokratinio jaunimo, 
šiemet šaukia savo konferen
ciją rugpiūčio mėnesi Varša- 
voje.

Mūsų jauhiinas tai turėtų 
įsidėmėti.

CARO SESUO TRAUKIA 
AMERIKON

' Kopetihagen, Danija. — 
Velionio caro Mikės sesuo 
Olga su savo vyru pulk. N. 
A. Kovikovskiu rengiasi A- 
merikon keliauti.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į '

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

, Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos
■ mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir . pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

tį------ -------------------------- (į

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
1 Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
/ 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) . Telefonas E V. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Bal. 3, 1948

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI .

Nuolatinis Darbas—Gera Alga 
825 MAIN ST.

NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE 2-8100 

i .......................... ........

Philadelphia, Pa.
AUKOS KNYGŲ FONDUI
Paulina Walantiene, LLD 10 

kp. veikėja ant blankos surin
ko aukų knygų fondui $4.25. 
Po $1 aukavo: A. Kulkis ir 
A. Galkus; po 50 centų: K. 
Misikonis ir Ramanauskienė. 
Po 25 centus: Abraitiene, 
Merkienė, Žilinskas, A. Smi
tas ir J. A. Bekampis. Au
kavusiems tariame širdingai 
ačių. B.

Washington. — Gen. J. 
Devers sakė, jog, panauji
nus draftą, komunistai bus 
rekrutuojami į tam tikrus 
darbus, bet ne į pačią armi
ją-

SKELBKITeS LAISVĖJE
ait*Ja-J- _ -W-"T T W W V W W W W "T V •j* V W VV 

|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
T 530 Summer Avenue, t 
T Newark 4, N. J. t

HUmboldt 2-7964 į

Fotografas
| j Traukiu paveikslus familijų, ves-; 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau; 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio; 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.-'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

j tuvių, kitokių

Kamnas Broadway ir Stone Avė., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Te). GLenmore 5-6191



t

Wall Streeto 
Streikas Plinta

LMS 3 APSKRITIES KONFERENCIJA 
ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ

Gat Pradės 
Padalinti Gasolinų

Gasolinos parduotuvių savi
ninkai skundžiasi, kad jiems 
vis mažiau pristatoma gasoli
nos. O mašinų kiekis padau
gėjo. Dėl padaugėjimo maši
nų jie tikėjosi gerai pelnytis. 
Tad jie susirūpinę neturėjimu 
ko parduoti toms mašinoms.

Kompanijos įvairiai aiškina
si. Tūlos sako, kad mažiau 
daroma gasolinos dėl to, kad 
daugiau aliejaus dabar varto
jama kurui. O dar kiti pasa
ko, kad pastaraisiais keliais 

. mėnesiais armija daugiau 
ima.

pa

Mirusiųjų Laivas 
Atplauks 5-tą

joti nArmijos transportas
L. McCarley, kuriuo parveža
mi (greta daugybės kitų kare 
užmuštų) Vincas Kazakevi
čius, buvęs aidietis, ir Albin 
G. Petruška, pribus pirmadie- 
hio rytą, apie 8:30 valandą. 
Sustos armijos prieplaukose, 
Brooklyne.

Kada Įvyks šermenys ir lai
dotuvės, bus pranešta 

Laivu Robert F.
penktadienį, parvežė 
karo mirusius.

Aido Choro Aktyvumas
Turime pripažinti, kad 

Brooklyno Aido Choras atlie
ka žymų vaidmenį mūsų pa
žangiam lietuvių judėjime. 
Jis matomas labai dažnai vi
sokiuose parengimuose; ar 
tai būtų bazaras, ar koncer
tas, ar šiaip pasižmonėjimas 
—Aido Choras niekuomet ne
atsisako nuo pakvietimų daly
vauti muzikalėj programoj.

Paimkime, pavyzdžiui, kad 
ir dabar. Brooklyno Liaudies 
Teatras perstatys, balandžio 
11 dieną, Labor Lyceum salė
je, Brooklyne, veikalą “Per
galė.” čia taip pat mielai 
sutiko, keletas iš aidiečių, 
prisidėti sudarymui kaimo 
jaunimo šilime veikale, sudai
nuojant keletą dainelių, štai 
•tie jaunuoliai, kurie • sutiko 
“Pergalėj’.’ dalyvauti: Eleo- 
nor Briedytė, Lillian Briedy- 
tė, Tony Navikas ir Al žvirb
lis.

Apart meniškos veiklos, ai- 
diečiai neatsilieka ir nuo
tingų bei konferencijų, į ku
riuos būna pakviesti. Įvyks
tančioje LMS 3-čios apskri
ties konferencijoje, 4 d. ba
landžio, Laisvės salėje, Aido 
Chorą atstovaus: May Merk, 
Frances Mažilytė, Caroline 
Gilman, Jonas Ignatavičius, 
Sylvia Pužauskaitė ir Olga 
Baltrušaitytė.

Be to, pats Aido Choras, 
su pasiryžimu, rengiasi prie 
perstatymo komedijos “Ponas 
Amerikonas,” kurią mūsų pu
blika turės progos pamatyti 
gegužės 2 d., Labor Lyceum 
salėje, Brooklyne.

Taigi, stebint ir sekant vi
są Aido Choro veiklą, kiek- 
•vienas lietuvis mylintis dainą, 
nežiųrint amžiaus, turėtų sto
ti Aido Choran, kad padėjus 
jam bujoti ir klestėti. Kuo 
daugiau chore narių, tuo di
desnė harmonija susidaro ne 
tik dainoje, bet ir draugišku-' 
me. Koresp.

Pašauta Praeive
Policijai šaudant bėgantį 

įtartą piniginės pagrobime as
menį, pašautas jis, taipgi pa
šauta praeivė Mrs. Ann Coo
persmith, 
gon i n es. 
mino, 17 
vėjingai.
Ludlow St., New Yorke.

Lietus Buvo 
Uždaręs Telefonus

mi

vėliau. 
Burns, 
2,805

Moterys Ragino Majorą 
Paskelbti 12-tą 
Taikos Diena

mote-
Women

k Grupė vadovaujančių 
rų, atstovaujančių 
for Wallace, Amerikos Mote
rų Kongresą ir kitas organiza
cijas, taipgi miesto moterų 
demonstraciją prie City Hali, 
pasiūlė majorui O’Dwyer pa
skelbti balandžio 12-tą taikos 
diena. *

Moterys .sako, kad velionies 
prezidento Roosevelto mirties 
diena yra tinkamiausia “die
na už taiką,” kadangi jis dė
jo didžia’usias pastangas suar
tinti šalis, suvesti į draugin
gumą, kad tuomi būtų gali
ma apsaugoti pasaulį nuo ka
ro visiems laikams.

Delegacijoje buvo 
Eleanor Gimbel, Mrs.
Liebman, Shirley Graham, Vi
ola Scott, Helen Philipps, An
na Lefton, Katherine Dosreis.

Mrs.
Grace

KOMEDIJOS “PONO AME
RIKONO” AKTORIAMS
Prašome visus komedijos 

“Pono Amerikono” aktorius 
įsitemyti: sekamą pirmadienį, 
balandžio 5 d., repeticijų ne
bus. Repeticijos įvyks penk
tadienį, balandžio 9 d., išvien 
su Aido Choru. Prašome tą 
vakarą visus aktorius susirink-

- Harry Haber, prekybinin
kas, prisipažinęs nusukęs 
$52,000 taksais, nuteistas 19 
mėnesių kalėti.

Robcrt Youną • Maureen O’Hara 
CLIFTON WEBR 

“SITTING PRETTY”
su 

RICHARD HAYDN 
LOUISE ALBR'TTON

•• SCENOJE . . . ASMENIŠKAI * 
ART MOONEY ir Jo Orkestras 

su GALLI SISTERS
Specialiai:

BETTY BRUCE • SALICT PUPPETS 
Extra Patrauklus Priedas: AL BERNIE

Bus Įdomus Bazaras 
Ir Madų Paroda

Galop ateinančios savaitės, 
balandžio 9, 10 ir 11-tą die
nomis, City Center Casino, 
133 West 55th St., New Yor
ke, įvyks bazaras ir madų pa
roda, rengiama Amerikos-So- 
vietų Draugingumo organiza
cijos.

Bazare, kaip sako skelbi
mai, bus galima gauti visko, 
kas tik gaunama bile kur— 
drabužių, skrybėlių, asmens 
puošmenų, taipgi namams da- 
kandų, puodų, radijų, knygų, 
ir tt. Turės naminių, Ameri
koje gamintų, bus ir atvežtų 
iš užrubežių, pradedant pa
prastomis sagomis ir dėželė
mis, baigiant samovarais.

Bufetas turės reguliarišką 
restauraną, su specialistais 
virėjais amerikinių ir euro
pietiškų valgių.

Dešimtos vakarą profesio
nalės modeliuotojos nuo 
Broadway paroduos ten gali
mus gauti drabužius, skrybė
les, pritaikant prie 
šukuosenos.

Lietuvės klubietės 
eiti dideliu būriu,
pamatyti, kaip veikia didieji 
amerikiečių bazarai. Vis dar 
tebesitariame, katrą pasirink
ti dieną — penktadienį ar 
šeštadienį. Tai pranešime vė
liau. Klubietė.

veido ir

tariamės
Norime

*

Ii

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Vatietn Cit>: PopicHus Pijus XII dramatiškai atsišaukia j 150,000, kad Italija 
venątų komunizmoI Italija: Premjeras de Gasperi ir komunistu vadas Tojdiatti 
kalba milžiniskoma minioms II Frąncija: Prancūzai ir italai pasirašo nrek'dios 
aptarti-daugiau amunlciljos rinkiminiuose manevruose prieš komunistus. Suomija Suo
mių delegacija iškėliau ja j Maskvų I Japonija: Gen. MacArthur sveikina ekonominę 
pasiuntinybę Ir March of Time filmą ...

"MARRIAGE AND DIVORCE”
Suirs viena iš kiekvienu trejų vedybų 1918 m.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway In 46 St.

JSPODINGIAUSIA JUDŽIŲ AVANTIŪRAI 
Paramount perstato

ALAN E A D D • VERONICA

B„, "S A I G O N”
IR ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 

T HE MILLS BROTH E R S
P II Y

Oik.
Times Square

VldunaktJ rodoma kas naktj

MILLS 
DEAN M U R 

dar ir Colstons 
ir BUDDY RICH ir jo

N. Y. PARAMOUNT
Dury*'Atsidaro 8:30 Ą. M. —:—

L A K E

Abu nuvežti Į li- 
Įtartasis Alfred Si- 
metų, sužeistas pa- 
šaudymas įvyko ant

Viena Savaitė Iki
Taip, beliko tik viena savai

tė iki “Pergales,” B. Daugu
viečio dramos, vaizduojančios 
praeito karo nacių okupaciją 
Lietuvoje.

Esame daug girdėję ir skai
tę apie karo metu nacių žiau
rumus, o dabar turėsime pro
gą matyti prieš savo akis sce
noje dalelę to, kaip Lie
tuvos liaudis keritėjo ir kovo
jo t prieš okupantus. • Maty
sime dramą sekmadienį, ba
landžio 11 d., Labor Lyceum 
salėje, 3:30 vai. popiet. Už
danga pakils punktualiai.

Jei dar kas neturi tikieto, 
patartina tuojaus įsigyti. Įžan
ga iš anksto tik $1 ; prie du
rų bus $1.25. Vien tik šo
kiams 65c. Tikietus galima 
gauti Laisvės raštinėje. V.

gra
be), kuria pravesta telefonų 
centralinis laidas, 1,400 namų 
likosi be 'telefonų praėjusį 
ketvirtadienį. Palietė didį 
plotą New York o East Sides. 
Kelios ligoninės ir kitos svar
bios visuomeniškos įstaigos 
negalėjo susisiekti su miestu.

Brooklyne nespėjęs į rynas 
subėgti vanduo kai kur užlie
jo skiepus ir gatves, padarė 
nepereinamomis kelioms va
landoms. Prie Stockholm St. 
ir Wilson Ave. buvo užsta’bdy- 
ti gatvekariai.

Nuo lietaus pritvinus 
kuria pravesta

Policija Tyrinėja 
Mrs. Lotito Praeitį

Atvirkščia Savininkų
Nuomininkų Istorija

Pagaliau, New Yorke atsi
tiko tas, kas ne bile dieną de
dasi — miesto maršalas ir po
licija su k raustė išmestą nuo
mininkę į jos butą prieš sa
vininkų pastangas ją išmesti.

Miss Rose Isacson, smuiki
ninkė, išgyvenusi šešis metus 
dabartiniame bute, 1952 Ellis 
Ave.. Bronx, staiga sužinojo, 
kad jinai nebepageidaujama. 
Tačiau teismo keliu jinai išga
vo teisę pasilikti bute. Bet 
aną dieną parėjusi iš darbo 
atrado buto durų užraktą pa
keistu, duris užrakintas. Ji 
kreipėsi į teismą. Valdinė 
įstaiga, kaimynų būrio sveiki
nama, smuikininkę atgal į bu
tą įleido.

Filmos-Teatrai
muzi- 
filma 

daino-

Stanley Teatre
Vis teberodoma smagi 

kališka - komiška 
“Spring,” išmarginta
mis, romansu ir juokais, pir
ma tokia linksmutė iš Tarybų 
Sąjungos po karo. Tai rodo, 
kad žmonės tenai jau išmoko 
juoktis.

New Yorko Paramount
Pirmą savaitę

“Saigon,” apie 
šmugelninkus, su 
ir Veronica Lake 
č.iose rolėse.
asmenų veiksmai scenoje.

rodo filmą 
sėkmingus 

Alan Ladd 
vad.ovaujan-

Ęriedams yra

Brooklyn© Paramount
Rodo filmas “Out of.

Past” ir \Valt Disney?o tech- 
nispalvę “Bambi.” Pirmosios 
vyriausiose rolėse vaidina 
Jane Greer, Kirk Douglas ir 
Rhonda Fleming. '

Sekamos teatre bus “Albu
querque” ir italų paskilbusį 
filmą “Shoe Shine.’/ Pasta
roji yra itališka, bet su angliš
ku aiškinimu, kaip ir daugelis 
užrubežinių filmų. /

the

, Roxy Teatre
Ketvirta savaitė teberodo 

komišką, juokingą filmą “Sit
ting Pretty” ir yra dainų-šo- 
kių aktai scenoje.

Tebesilaikydama teorijos, 
kad Mrs. Vera Lotito buvusi 
nužudyta iš keršto, New Yor
ko policija leidosi po susiedi- 
jos linksmavimo vietas tyrinė
ti, kur ir kaip ji praleidinė- 
davo liuoslaikius. Išgirdę, kad 
jinai daug kur pažįstama bu
vusi. Ieškos perkvotimui 
.su kuriais jinai buvodavo.

Trečiadienį taipgi iš naujo 
buvo perklausinėtas jos vy
ras, už kurio jinai buvo išė
jusi prieš kelis menesius, taip
gi jo giminės ir kiti, su ku
riais jinai turėjusi artimų as
meniškų ar finansinių reikalų.

Embassy Newsreel Teatruos^
Rodomos žinių ištraukėlės iš 

Italijos, Palestinos, Francijos, 
Suomijos, Australijos, Japoni- 
jos ir mūsų šalies sporto, ma
dų parodavimo ir kitokios 
smulkmenėles.

tu;

New Yorko Universitetas 
pažadėjo pilną laiką dirban
tiems instruktoriams ir admi
nistratoriams ’ sumokėti po 
$400 vienkarirtės mokesties 
p a d e n g i m u i p a b r a n g u s i o 
gyvenimo padarytų jiems 
stolių. Kitiems įstaigos 
bininkams bus skirtingi 
d ai.

pra- 
n no
ri ar- 
prie-

Streikuojantieji Wall Stry- 
to darbininkai pradėjo pikie- 
tuoti ir dar neujįstreikuotas 
firmas Wall Stryto apylinkėje 
tikslu išplėsti streiką.

Streiko plėtimo darbininkai 
ėmėsi po policijos atakos ant 
masinio pikieto praėjusį an- 
traiiienį (komercinė spauda 
sakė., kad ' p ik i etų oto j ai kovo
jo policiją. Ar bandytumėt 
pradėti nuogo kumščio karą 
prieš ginkluotą policiją? Pa
gal save galima geriausiai 
spręsti, kiek patikėtini tos 
spaudos pranešimai). Trečia
dienį pikietas padidėjo, .vienu 
tarpu Wall Strytą supo 500 
pikietųotojų. h- ginkluotos po
licijos buvo 
kė — 500,
mais. . . šį kartą mūšių nebu
vo.

Praėjusį antradienį finansie- 
Į rius labiausia suerzino strei- 
kierių nauja taktika, kurią; 
sako jų spauda, tik komunis
tai tegalėję sugalvoti. Unijis- 
tai nusprendė įstaigosna neį
leisti skebų — atsigulė 
šaligatvių ir laiptų, 
policijai pasirodė, 
bams būsią perdaug 
žmones perlipti,
stumdyti ir mušti tuos, kurie 
manė, kkad jie iškęs skebų per 
juos lipimą. Tokią jų kan
trybę paskelbė “nelegališka, 
neįstatymiška.” Dėl to 45 pi- 
kietuotojus areštavo ir bent 
13-ka sužeidė.

geroka armi ju
sti visokiais veži-

Pradžia Lygiai 1 Vai. Dieną, Į 
Laisves Salėje

Ijlaidingai buvo pirmiaus, 
pranešta; jog LMS III Apskri
ties konferencija prasidės 
10:30 ryte. Tad prašome vi-i 
su dalyvių pastebėti, kad kon-' 
ferencija prasidės lygiai 1 
vai. dieną, sekmadienį, balan
džio 4 d., Laivės svetainėje, 
Brooklyne.

K onf eren c i j o j e d al y vaus 
chorų delegatai iš Philadel- 
phijos, Hartfordo, Waterburio 
ir nuo visų meno grupių, ku
rios veikia New Yorko-New 
Jersey valstijoje. Į meno 
konferenciją kviečiama visos 
broliškos’organizacijos ir kuo
pos, klubai. Jei kurios, orga
nizacijos nerinko delegatus,

tai jų valdybos kviečiamos 
dalyvauti.

'Konferencijoje bus padary
ta peržvalga jau nuveiktų 
darbų ir patiekta planai nau
jiems ir labai . svarbiems me
no darbams. Taip pat kvie
čiami dalyvauti svečiai, orga
nizacijų veikėjai.

V. BOVINAS,
X LMS 111 Apskr. Sekr.

Morton B. Blumcnstock, 
Warner Bros. Distributing 
Corp, viršininkas, sutiko at
mokėti $75,000 porai asmenų, 
kuriuos sužeidė jo mašina. 
Teismas pripažino, kad jis 
buvo kaltas, vairavo būdamas 
Įsigėręs.

ant 
Bosams ir 
kad ske- 
vargo per 

pradėjo

Balandžio • 3-čią atsidarė 
miestavosios golfo žaismavie- 
tės. Turintieji metinius lei
dimus (kainuoja $5) savaitės 
dienomis d amok a po 10 c., o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
po 50 centų . Be metinių lei
dimų moka po 75 savaitės 
dienomis ir po $1 gale savai
tės. •

New 
žemyn 

ižo j e^

York. — Pasmuko 
pramonių Šerai bir-

PARCELS
^11 SSR

Ir j Visas Kitas Pasaulio Dalis
“READY-TO SHIP” PUNDELIAI

Iš Anksto Apmokėtais Muitais, Apdrauda ir Kitomis Lėšomis 
Maisto Pundeliai i Sov. Sąjungą $13.38 iki $24.01 
Drabužių Pundeliai i Sov. Sąjungą $36.32 iki $53.03 

žemesnės Kainos j Kitas Šalis.
Su Šiuo skelbimu nuolaida ant Standardinių Pundelių: 

Maistui 50c, Drabužiarns $1.00
Raštu Reikalaukit Dovanai Katalogo dėl Pilny žinių.

Bronx Agentūra:
■EMRA MFG. & 

TRADING CO.
2770 Third Ave. (Kamp. 146 St.) 

MO. 9-6761

WORLD TOURISTS .n c. 

18WEST23rd ST. 
NE W YORK 1O,N.Y.

P H Cį tyE ,O R C. H A R P,< ,4 - ,4 6 6 0

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų ' mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais 
barys, valgis 
B. Karr, 514 
Brooklyn, N. 
—anros lubos.

paliuosuojame. Kam- 
ir alga. Kreipkitės: 
Autumn Ave., 
Y. (East New York)

(67-84)

įEjz"am?nuo7am4liš,‘į
Į Rašome Receptas J 
į Darome ir Pritaikome Akinius ■ I — ■ . * ic y pFV1 ■ 

sfc $

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

#394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. ’

Tel. ST. 2-8342 -2*

i

SKELBKITĖS LAISVĖJE

DANTŲ GYDYTOJAS Į

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
g

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: I
11— 8 vakare 

i g
Penktadieniais uždaryta.

'''hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiih

Moksliniai , atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at
auginamas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRIangle B-8983.

'^šriškite visus savo pirkinių klausimus
BALANDŽIO 9, 10, 11

Spring Festival Bazaar’e
rodančiame

TARPTAUTINES MADAS
CITY CENTER CASINO,

133 WEST 55TH STREET, NYC
ATSIDARO: PENKTADIENI, BALANDŽIO 9, 3 P.M. IKI VIDUNAKČIO 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ NUO 12 VAL. DIENA IKI VIDUNAKČIO 

ĮŽANGA: 25c (Įskaitnut .Taksus), Vaikam Nemokamai!
Rengia:

Nacionalč Taryba American-Soviet Friendship 
114 East 32nd Street, New York City

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. <>.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

I
 GYDYTOJAS

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

BR'OOKLYN, N. Y. 

Valandos: ĮJ“? dle"om.

į 6—8 vakarais ?

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 >

TONY’S
I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend* 
•Me.

Lady’s BULOVĄ . . . modem

Graži 
miškų 

. nelėm

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

_________ išdlrbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moten; 
ir Vyrų Dalmontiniai 
žiedai. •

* i American

*93.7*

IlDlJJIhlihh-

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

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

117.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Bal. 3, 1948

f




