
Geri Darbai, Kuriu Jie 
Nemato.

Durno Melagiaus Kliedė- 
Britanija ir Izraelis, [jimas. 
šeši Mėnesiai IŠsiblaivymui. 
Visais Keliais i Brooklyną.

Rašo A. BIMBA

Kunigų Drauge skaitau:
“Mūsieji bolševikai pyksta, 

kad mes juos vis pašiepiame, 
papeikiame, o niekad nepagi- 
riame.

“Ir už ką juos reikia pa
girti? Ale pasakyk, tovarišč 
Bimba, už ką? Kad nors vie
ną gerą darbelį 'jie žmonijai 
padarytu, mes tikrai pastebė- 
tumėm ir pagyrimo žodžių 
negailėtumėm.“ (D., geg. 18

Labai gaila,—gaila Draugo 
redaktorių, 1 
darbų nemato, 
pav., klerikąlų spau 
toriai rašytų, kuom jie -savo 
laikraščius užpildytų, 'jeigu'

Washington........ __ Senato 
kad jie u : teisiu komitetas pirmadienį 

do^dak”: pradės svarstyti Mundto- 
Nixono bilių, siekiantį nu- 
šluot Komunistų Partiją ir 

šioje ašarų pakalnėje nebūtų supančiot bei nuslopint įvai- 
bolševikų? Jau tik ūž tą vie- rias pažangūnų organizaci- 
ną dalyką Draugo redakto-1 jas. To komiteto pirminin- 

-riai turėtų bolševikus ne tik'kas,, republikonas senato- 
girti^bet karts nuo karto dar■ rįus Alexander Wiley keti- 
poterį kitą už juos sumesti. na priimt liudytojus iš abie- 

'.**.*. . i jų pusių — Mundto biliaus
Aną dieną šioje vietoje pa- priešininkus ir jo rėmėjus, 

stebėjau, kad komunistinėse! prek bog Rūmai, ęeakci. 
pai įjoso viisinin ai yia nai . . veįeranu organizacijų
nu renkamr. O tai reiškia, kad v v ,. 6 . TZ

• Į vrnrJni įTVAnn X rn H t n W11 U O t* o .

jose veikia organizacinė de
mokratija.

Tuo baisiai įsižeidė Kelei
vio redaktorius. Jis parašė il
gą špaltą ir tikrai keleiviškai 
mane išplūdo, išvadindamas ir 
“melagium“ ir “durnu mela- 
.gium.“ ir dar kitokiu. (K., 
geg. 19 d.)

Bet ištiesų durnu melagium 
yra tas, kuris Keleivyje ma
ne plūsta. Jis, pavyzdžiui, 
paima mano knygą “1 
Klasių Kovos Amerikoje 
jos surapda, kad 1925 metų 
Amerikos Komunistų Partijos 
konvencijoje buvo aštri frak
cinė kova, kad į tą kovą įsi
maišė Komunistų Internacio
nalas, kuriam toji partija tais 
-laikais priklausė.

Tai kur, girdi, 
tija ?

I 
demokra-

Pasižiūrėkime. Už pavyzdį 
paimkime Socialistų Partijos 
arba bile kokios nacionalės or
ganizacijos kuopą.

Štai kuopoje draugai susi
pyko. susivaidijo, kijo frakci
jos, peštynės. Visas reikalas 
pasiekė organizacijos nacio- 
nąlį komitetą. Komitetas į 
ginčus įsimaišė ir nesusiprati
mus išlygino. Galimas daik
tas, kad* kuopos susirinkime 
dauguma buvo sudaryta me
chaniškai. neteisingai. Tai su
radęs, komitetas palaikė ma
žumos pusę.

Kas čia blogo ? Ar tai reiš
kia atmetimą ir nebuvimą or
ganizacijoje d e m o k ratijos? 
Nieko panašaus nereiškia.

Sakyti, kad tokioje organi
zacijoje tik dėl to nėra jokios 
demokratijos, / gali tiktai 
“durnas melagius“ iš Keleivio.

Reikia, be to, žinoti, kad 
tas įvykis Amerikos Komunis
tų Partijoje buvo prieš dvide
šimt tris metus. Visas judėji
mas tebebuvo jaunas, stokayo 
organizacinių prityrimų. Kaip 
visuose kituose politiniuose 
sąjūdžiuose, taip komunisti
niam, be abejonės, per tuos 
dvidešimt tris metus daug kas 
pasikeitė.

« Aš kalbėjau apie šių dienų 
komunistines partijas.

Keleivio “durnam
giui,“ atrodo, tebėra nežinoma, 
kad jau kelinti metai nebėra 
tokios organizacijos, kaip 
Kominternas.

mela-

Jei šiandien arabai ginklais 
puola Izraelį ir lieja žmonių 
kraują, tai kalta Britanija. Ji 
suorganizavo, , išlavino, ir ap
ginklavo Transjordano legijo- 
ną, kuris šį karą veda. Ji ir

(T%sa 5-me pust)

No. 121

Senato Komitetas Pradės 
Pirmadienį Svarstyti 
Mundto - Nixono Bilių

» Reakcininkai Apgula Senatorius, Darydami Didžiausią 
Spaudimą, kad Užgiriu Policinės Valstybės Bilių

: vadai, ypač vadinami Kata
likai Karo Veteranai apspi- 

i to Senato komitetą, kad už- 
girtų Mundto policinės vals
tybės bilių. Už bilių darbuo
jasi ir samdyti didžiųjų ka
pitalistų agentai, asmeniš
kai “matydamiesi’’ su sena
toriais.

Lebanas Pagrobė 69 Vyrus 
Nuo Amerikos Laivo, Tame

Jj! Skaičiuje 41 Amerikietį
Haifa, Israel. — 100 gink

luotų arabų, Lebano karei
viai, 'įsiveržė į Amerikos 
laivą Marine Carp, stapte
lėjusį Beiruto uoste, Leba- 
ne; suėmė 69 žydus, jų tar
pe 41 Amerikos pilietį, ir 
suvarė į koncentracijos sto
vyklą. Bet Lebano valdžia 
leido 51 moteriai ir vaikui 
plaukti tuo laivu j Jaffa, U- 
raeliaus uostą. Žydų vy
riausybė Jaffoj užprotesta
vo Amerikos konsului prieš 
sauvališką Lebano žygį.

(Washington. — Ameri
kos atstovas Lebane prieši
nosi nuėmimui vyrų nuo a- 
merikinio laivo. Bet Lebano 
valdžia nepaisė ir savaip 
pasielgė.)

Piet Korėjos Policija 
Nužudė Dar 11 Žmonių

Seoul, Korėja. — United 
Press praneša, jog policija 
pietinėje Korėjos pusėje per 
kelias paskutines dienas nu
žudė dar 11 demonstrantų. 
Toje pat Korėjos dalyje per 
10 dienų buvo areštuota 1,- 
762 žmonių už prieštaravi
mus valdžiai. Pietinė Korė
jos pusė yra amerikonų už
imta.

Amerikonai Uždarė Sovietam Tiesioginį 
Kelią į Amerikinę Vokietijos Sritį

Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinių Valstijų karinė 
valdyba Vokietijoje uždarė 
Sovietų valdininkams rube- 
žių tarp amerikonų užimtos 
srities ir sovietinio Vokieti
jos ruožto. Sovietų pareigū
nai 'turės pirma atvažiuot į 
Helmstedtą, anglų užimta
me Vokietijos kampe, ir tik 
iš čia jie galėą keliaut į a- 
merikinę Vokietijos dalį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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UKRAINOS ATSTOVAS SAKO 
ANGLIJA KARIAUJA PRIEŠ 
IZRAELIAUS VALSTYBĘ

' Senatoriai Taftas ir Har
ley Kilgore nepritaria šiam 
bn-iui. Bet senatorius K. 
Wherry, vadinamas republi- 
konų botagas, šaukia būti
nai užgirt Mundto bilių.

Arabai Baigią Imt 
Jeruzalės Senmiestį

Kairo. — Arabai skelbia, 
kad jų Transjordano Legio
nas' užėmęs jau keturis 
penktadalius Jeruzalės se
nojo miesto. Arabų artileri
ja nuolat pila ugnį į likusias 
žydų pozicijas. Siautėja 
durtuvų kova gatvėse.

Tel Aviv. — Pranešama, 
kad Jeruzalės senmiestyje 
arabai turi 40,000 kareivių 
prieš 4,000 žydų kovūntp 
Žydų rankose tebėra beveik 
visas naujamiestis. Pro Sio- 
no vartus jie prasiveržė at
gal ir į senmiestį.

Numatoma, kad Baigsis 
Mėsos Darbininką Streikas

Chicago.— Didžiųjų sker
dyklų streikieriai, CIO uni- 
jistai, penktadienį pradėjo 
balsuot masiniuose susirin
kimuose, ar baigti streiką 
šitokiomis sąlygomis: .

Pakelti darbininkam algą 
9 centais valandai (kaip 
siūlė prez. Trurhano komisi-’1 
ja); tuojau grįžti darban ir 
atgal priimti visus streikie- 
rius.

Bet Wilsono kompanijos 
darbininkai nežada grįžti, 
nes ši kompanija ketina vi
siškai išmesti' tam tikrą 
skaičių veiklių streikierių:

Streikas prieš sekrdyklas 
tęsėsi jau 67 dienas.

Studentų Klubas Sukėlė 
$1000 prieš Mundto Bilių
Columbus, Ohio. — Šios 

Valstijos Universiteto ko
munistinių studentų klubas 
per vieną savaitę surinko 
bei suaukojo $1,1)00 kovai 
prieš Mundto bilių.

London. — Anglijos vai-: 
džia sakė, jog ir toliau ji 
priešinsis Izraeliaus valsty
bei.

Uždraudimas sovietiniams 
valdininkams tiesiog pereiti 
į amerikinį ruožčą pailgina 
jiems kelionę 50 iki 100 my
lių. Šiuo suvaržymu ameri
konai “atsiteisią” Sovietam, 
nes Sovietai leido anglam ir 
amerikonam tiktai iš Helm- 
stedto keliauti, per sovietinį 
112 mylių ruožtą, į Berly
ną ir atgal.

ORAS.—Būsią giedra.

Lake Success, N. Y.— So
vietų Ukrainos delegatas 
Vasilius Tarasenko, pareiš
kė Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje/

“Anglija yra viena iš tų 
šalių, kurios kariauja prieš 
Izraeliaus valstybę Palesti
noje. Įsiveržusi Palestinon, 
Transjordano arabų armija 
iš tikrųjų yra Anglijos ka
riuomenė. Anglų oficieriai 
komanduoja Transjordano 
armiją; Anglija finansiniai 
užlaiko ginlduotas Trans
jordano jėgas. Anglų val
džia turi kelias sutartis £U 
Transjordanu, kurios pave
da jo kariuomenę anglų ko- 
__________________ j______________ ___

Žydai Užklupo Syriją, 
Susprogdino Ginklus

Tel Aviv. — Žydai persi
metė 200 jardų per sieną į 
Syriją, užklupo syrų ka
riuomenės stovyklą ir sude
gino bei susprogdino priešo 
patalpas, šarvuotus auto
mobilius, patrankas ir amu
niciją. Amunicijos eksplozi
jos tęsėsi per kelias valan
das. Pirm užkurdami gais
rus ir sprogimus, žydai su
mušė ir tolyn nuvijo Syri
jos kariuomenę. '

Henry Wallace už Algų 
Pakėlimą Darbininkam

Cleveland. — CIO Auto
mobilių Darbininkų lokalas 
45-tas užklausė Henry Wal- 
lace’ą, trečiosios partijos 
kandidatą, kaip jis žiūri į 
darbininkų reikalavimą dėl 
algų pakėlimo. Wallace pa
sižadėjo remti kovą* už algų 
priedus. Jis nurodė milži
niškus fabrikantų pelnus. 
Pavyzdžiui, General Motors 
auto, korporacija pernai ga
vo $288,000,000 gryno pelno, 
likusio po taksų išmokėji
mo.

Republikonų kandidatai į 
prezidentus — sen. Taft, 
Dewey ir Stassen —■ nieko 
neatsakė į auto, darbininkų 
klausimą dėl algų pakėlimo.

ČIANGAS NEVA IŠRINK
TAS PREZIDENTAS

Nanking, geg. 20. Chi
nijos diktatorius Čiang Kai- 
šekas prisiekė, kaipo neva 
konstituciniai išrinktas pir
mas Chinijos prezidentas. 
Jį “išrinko” paties Čiang 
Kai -, šėko komanduojamas 
tautininkų (Kuomintango) 
neva seimas.

Čiąngas kalbėjo?, kad jis 
“priešingas totalitarizmui”, 
nors jo paties valdžia yra 
totalitariniai - fašistinė. Jis 
dar sykį žadėjo “apvalyt 
valdžią nuo sukčių.”

Kairo. — Saudi Arabijos 
kariuomene maršubją per 
Egiptą piieš žydų valstybę 
Palestinoje.

London. — Jugoslavijos 
valdžia taipgi pripažino iz
raeliaus valstybęį

_______  
mandai. Anglijos ginklai 
nuolat plaukia Tarnsjorda- 
nui.”

Ukrainos delegatas Tara
senko stipriai rėmė Ameri
kos pasiūlymą, reikalavusį 
verstinai sustabdyt žydų- 
arabų karą Palestinoj. An
glai, priešindamiesi pasiūly- 
mdi, pasakojo, būk žydai 
neturį teisės dėk savo vals
tybės Palestinoje. Tarasen
ko atsakė: “Izraeliaus val
stybė yra faktas, kurį pa
tvirtino jau 8 šalys”, tame 
skaičiuje Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga, Len
kija, Čechoslovakija, Jugo
slavija ir trys Lotynų Ame
rikos respublikos.

Keliose Vietose Žydai 
Laimėjo Prieš Arabus

Tel Aviv. — Žydai dalinai 
atgriebė nuo arabų Samakh 
miestelio, dalį prie Galilėjos 
ežero. Arabų tankai, šar
vuoti automobiliai ir lėktu
vai atakavo žydų kolonijas 
Dagania A ir Dagania B 
prie Jordano upės. Žydai 
atėmė iš arabų Safiria kai
mą, .artį, , pirmiau ., laįiųeto. 
Sarafandb. Žydų Irgun ko
vu n ai smarkiai atakuoja a- 
rabus Ramleh mieste.

Valdiniai Darbininkai 
Smerkia Priešų Dilius

Atlantic. City, N. J.—Val
dinių Darbininkų Unijos 
suvažiavimas vien balsiai 
šaukė sumušti Mundto bi
lių senate ir atmušti visus 
kitus Kongresui įteiktus po
licinės valstybės bilius. 
Kartu suvažiavimas vien
balsiai pasmerkė priešuniji- 
nį Tafto - Hartley’o įstaty
mą ir pareikalavo panaikint 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetą, kaipo fa- 
šis tuojančių elementų įran
kį. Suvažiavimas taipgi už
gyrė trečiosios partijos ju
dėjimą.

CJiiango Lėktuvai Bombar
davę’ Komunistų * Vadus
Nanking, Chinija.—Čiang 

Kai-šeko tautininkų genero
las Teng skelbė, kad jų lėk
tuvai bombardavę namus 
viename kaime, kur buvę 
susirinkę - komunistų vadai. 
Jis spėja, kad “gal užmuš
ta ar sužeista apie 80 ko
munistų.”

Francūzų Unija Kaltina 
Amerikos Imperialistus•
Paryžius. — Francūzų 

Metalo Darbininkų Unija 
pareiškė, jog spaudimas iš 
Amerikos imperialistų pu
sės išvystė “karo drugį” 
Francijoj ir dirgina žmo
nėms nervus karinėmis bai
mėmis.

r Paryžius— Francūzų Ge- 
riėralės Konfecįeracijos (u* 
nijų sąjungos) centras rei
kalauja pakelti algas 20 
nuošimčių.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Jungt. Tautų Taryba Atmetė 
Amerikos Siūlymą Įsakyti 
Sustabdyt Arabų-Žydų Karą
Tad Penki Didieji Paskyrė Švedą Bernadotte Tarpininku 
Taikyti Žydus su Arabais, be Jokios J. Tautą Prievartos

Lake Success, N. Y. —
Jungtinių Tautų Saugu

mo Tarybos dauguma atme
tė Amerikos pasiūlymą įsa- 
kyt žydams ir arabiškoms 
armijoms sustabdyt * karo

Izraeliaus Lėktuvai 
Taipgi Kirto Arabam

Tel Aviv. — Izraeliaus 
lėktuvai ketvirtadienį pada
rė pirmuosius žygius prieš 
įsiveržusius arabus. Jie 
bombardavo ir apšaudė Ira
ko, Transjordano ir Lebano 
karines stovyklas / arti Sa- 
makho, pietinėje Galilėjos 
ežero pakrantėje. Visi žydų 
lėktuvai sveiki sugrįžo. Nė
ra žinios, kiek Izraelius tu
ri karinių lėktuvų.

Egipto lėktuvai vėl buvo 
atskridę bombarduot Tel 
Avivą, bet priešlėktuvinės 
žydų patrankos greit juos 
šalin nuvijo. Priešo lėktuvai 
sužeidė tik trejetą žmonių.

Jankių Oficieriai Užgina 
Vokiečiu Vienybės Prašymus

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė uždraudė 
savo užimtose Vokietijos 
vietose rinkti parašus po 
vokiečių prašymais, kad 
talkininkai leistų ištisoje 
šalyje piliečiams prie visuo
tinus balsavimus pasisaky
ti, kokios valdžios jie nori 
Vokietijai. Tuos prašymus 
skleidžianti vokiečiu Socia
listinės Vienybės Partija 
(komunistai - socialistai).

Sovietinėje Vokietijos da
lyje geg. 23 d. prasidės vi
suotini piliečių balsavimai 
tuo klausimu.

Austrija Prašo Talkininkus 
Pasitraukti

Viena. — Austrų premje
ras Leopoldas Figl šaukė 
talkininkus ištraukti jų ka
riuomenę *iš Austrijos. Jis 
tąipgi prašė paliuosuėt Au
striją nuo mokesčių, kurie 
iki šiol imami .okupacinių 
-talkininkų kariuomenės už
laikymui.

Sovietai Non Uždraust Angly-Amerikoną 
lėktuvam Aikštes Soviet. Berlyno Daly

Berlin. — ADN vokiečių 
žinių agentūra, veikianti 
sovietinėje Vokietijos srity
je, praneša, kad Sovietų vy
riausybė planuoja uždaryti 
anglų - amerikonų lėktuvų 
stotis sovietinėje Berlyno 
dalyje. Tuomet visi 
amerikonų ir anglų 
lėktuvai turėtų naudoti tik
tai didžiąją Sęhoenfeldo 
stotį, esamą į pietus nuo 
Berlyno, sovietinėje srityje.

Sovietinės Berlyno dalies

valdyba kartotinai protes
tavo, kad' anglų-amerikbnų 
lėktuvai, sklaidydami per 
sovietinę miesto dalį, laužo 
taisykles ir kliudo Sovietų 
lėktuvus.

Amerikonų valdybos ofi- ’ - 
cierius pareiškė, kad jų lėk
tuvai vis vartos Templehof 
stotį sovietinėje Berlyno 
srityje, nepaisant, kad So
vietai prašytų amerikonus 
laukan iš tos stoties.

veiksmus Palestinoje. Ame- • 
rikinį sumanymą rėmė tik
tai Sovietų Sąjungos, “ Uk
rainos ir Francijos delega
tai, o prieš, jį balsavo Ang
lijos, Kanados, Argentinos, 
Chinijos, Belgijos ir'Syrijos 
atstovai. Anglai vadovavo 
amerikinio pasiūlymo prie
šininkams.

Tuomet Penki Didieji — 
Amerikos, Sovietų, Angli
jos, Francijos ir Chinijos 
delegatai — paskyrė šyedų 
grafą Folke Bernadotte 
tarpininku arabams ir žy
dams taikyti Palestinoje. 
Žydų ir arabų atstovai iš 
anksto užgyrė šį tarpinin-

Bernadotte yra švedų 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas ir Švedijos karaliaus 
Gustafo V brolėnas.

Sovietai Protestuoja, kad • 
Amerikonai Uždraudė Spaudą 
Iš Rytinės Vokietijos

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė . užprotestavo, 
kad amerikonai uždraudė į- 
gabent į savo užimtą Vo
kietijos dalį laikraščius, lei
džiamus sovietinėje Vokie
tijos srityje. Sovietinė val
dyba sako, amerikonai tuo 
uždraudimu laužo keturių 
didžiųjų talkininkų sutar-

Karinė amerikonų Valdy
ba kaltina Sovietus, kad jie 
savoje Vokietijos dalyje 
varžę laikraščius, atsiunčia
mus iš amerikihės srities. 
Sovietų vyriausybė atšoko, 
jog amerikonai niekuomet 
neprotestavo prieš taria
mus jų laikraščių kliudy
mus sovietiniame ruožte. *

Chrysler Samdys Sker- 
dykls Streiklaužius.

Chicago. — Chryslerio 
automobilių korporacijos a- 
gentai surašinėja skerdyklų 
streiklaužius; žada juos 
vežti j Detroitą ir kitur lau
žyti Chryslerio auto, darbi
ninkų streiką, kai tik pasi
baigs skerdyklų darbininkų 
streikas.
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Izraelio žemės. - Dienraštis 
rašo:

Arabiškų valstybių lėktuvai 
kasdien atakuoja Izraelio 
miestus. Labiausia ‘’pasižymi” 
Egiptas. Transjordanijos ar- 

terito-

Veidmainė Anglija i
Klydo tas, kuris manė, būk darbiečių Attlee-Bevino 

užsieninė politika bus bent kiek žmoniškesnė už Cham- i 
berlaino ar- Churchillo. ‘ .

Pasiskelbus Izraeliaus nepriklausomybei, ją tuojau 
pripažino Amerika, Tarybų Sąjunga ir kitos šalys, bet 
ne Anglija. -

Darbiečių valdžia pareiškia: reikia palaukti ir 'pa
matyti, kaip žydų valstybė tvarkysis, kokios bus jos sie
nos, — tuomet...

Palaukti ir pamatyti — reiškia laukti tol, kol arabai 
Izraeliu okupuos. O tuomet pripažinimas jau neturės 
reikšmės.

Bet tai dar ne viskas.
Štai, Jungtinės Valstijos pasiūlė Jungtinių Tautų 

Saugumo Taryboje sumanymą, kad pasiųsti arabams ir 
žydams reikalavimą liautis kariavus, liautis liejus žmo- ! 
nių kraują. , j

Anglai ir čia tam priešingi. O juos palaiko Čiang-< 
kai-šekas!

Eikime toliau. >.
Anglai tebeginkluoja Trans-Jordano legijoną—armi-, 

ją. Jie ginkluoja Egypto armiją. Ne tik ginkluoja, bet , 
anglai karininkai tas armijas tręiniruoja. Ir jie pareiš-; 
kia, jog tai darys tol, kol Jungtinės Tautos suras, kad 
arabiškos valstybės neteisingai puola Izraeliu.

Dabar tik pagalvokime: Jungtinėse Tautose anglai: 
imperialistai gina arabus, daro viską, kad .neprileidus ' 
Jungtinėms Tūtoms pasmerkti užpuolikus, o Londone jie 
“laukia”, kada Jungtines Tautos suras arabiškas vaisty

KĄ PASAKO LIETUVOS 
INTELIGENTIJOS 
BALSAS?

Neseniai musų spaudoje 
buvo paskelbtas Lietuvos 
inteligentų atsišaukimas į 
pabėgėlius iš Lietuvos. Jį 
pasirašė virš pusantro šim
to žymių Lietuvos veikėjų.

Kanados lietuvių Liau-
jdįes Balsas komentuoja:

inteligentų a t s i šaukimas 
parodo mums, kad Lietuvoje 
turi darbo visi, kaip darbo 
žmonės, taip ir inteligentai. 
Jokio teroro tenai nėra, jei
gu nebaudžiami net nacių 
policijoj tarnavusieji. Atro
do, kad Lietuva savo vai
kams dovanojo, išskyrus tuos, 
kurie, perdaug susitepę ran
kas nekaltų žmonių krauju.

Labai gaila, kad nekurie 
Kanadpn atvykusieji lietu
viai tiek daug energijos iš
eikvoja šmeižimui tėvynės ir 
tų, kurie nepritaria tokiam 
jų darbui. Niekad istorijoj 
nebuvo tokios didelės pro
gos Lietuvai kilti, kaip da
bar. Patiuosuotos visos žmo
nių jėgos ekonominiam, kul
tūriniam ir apšvietos darbui.

Skaitant dabartinius Lie
tuvos laikraščius aiškiai ma
tai, kad Lietuvoj gyvenimas 
virte, verda. Tenai stokuoja j 
tiktai tų politinių partijihjų i 
rietenų, kui’ios, kaip 
naudos neduodavo, tik 
nes kiršindavo. ' Kas 
dirbti, būdavot! savo
nes ir tautiečių , gerovę, tas j 
yra gerbiamas ir darbo turi i 
iki kaklo, nežiūrint to, ko-1 
kiai partijai jis pritarė ar Į 
priklausė senais laikais. Tik | 
tie, kurie nenori dirbti nau-! 
dingo
kenkti naujai Lietuvai, 
senovę sugrąžinus, 
nepopuliarūs žmonės.

Mums belieka tiktai palm-! 
keti Lietuvds žmęinętns nMi-1 
jame ,darbe. Lai jie būdavo-1 
ja ir kelia Lietuvą. O tie, i 
kurie trankosi po DP kem- i 
peš ir nyksta, turėtų
apsigalvoti. Dabar dar gali
ma atitaisyti klaidą ir prisi
dėti prie Lietuvos prikėlimo 
ir budavojimo. Tuomi gali- 

Į ma užsitikrinti ir savo atoi-

žinia,' 
žmo- j 
nori | 

tėvy-

karas, 
valsty-

.. .... -    -  —. jy—

Veiklos Komitetą ir reakci- z
jos pastangas pravaryti 
Mundt-Nixon Bilių. Gauss 
sutikęs .savo nuomonę ko
respondentui pasakyti.

Gauss pasmerkė Mundt 
Bilių ir pareiškė, kad nėra 
jokios abejonės, jog šis bi- 
liūs, tapęs įstatymų,' Komu
nistų Partiją nuvarytų.] 
nelegališką gyvenimą.

“Ir aš nesutinku,” sako 
Gauss, “kad tas būtų pada-

Tai priešinga žodžio

mijos įsiveržė Izraelio 
rijon.

Prasidėjo reguliaris
Ne Izraelis, bet arabų 
bes yra agresoriais.

Kas daryti? Visų pirmiau-1
šia, reikia baigti su ta nelem- Gauss, “kad tas būtų pada- 
ta embargo politika. Embargo ryta. Tai priešinga žodžio 
reikia atšaukti. Lai Izraelio |įr diskusijų laisvės princi- 
valstybė, gauna kuo daugiau- j pams> Negalima apginti de- 

! mokratiją, . pačiam patam4 
' pant fašistu ir uždrau- 
į džiaut mažumas.”

Korespondentas Sroog 
paklausė, ką Gauss mano, 

diena! Kuo ar gynimas komunistų teį-

sią ginklų!
Iš Wasbingtono praneša, 

kad prezidentas .Trumanas 
svarsto klausimą apie em
bargo atšaukimą. Ar tai 
reikia svarstyti? Juk daly
kas aiškus kaip <---------
daugiausia ginklų Izraeliui!

Henry Wallace i
siu šiuo tarpu taip pat yra

reikalauja: gynimas demokratijos? Jis
Amerikos žibalo kompanijoms pasakęs, kad jis yra prie- mingai pasibaigė kailiasiu-

* <
Trečias Amer. Darbininkų 
Persiėmimas su Samdytojais

Ar susilauksime tikrai masinių streikų? — Ko galima 
tikėtis automobilių, plieno ir anglies pramohėse? — For
do grūmojimas darbininkams algų kapojimu. — Vyriau
sybės panaudojiitias indžionkšino prieš geležinkelių dar
bininkus. — Marshall plano pelnai ir darbininkų uždar
biai.

Visos organizuotų darbi
ninkų pastangos numažinti 
kainas ir sustabdyti inflia
ciją , nuėjo veltui. Jiems 
kantrybė jau išsisėmė. Pra
sideda taip vadinamas “tre
čiasis pokarinis persiėmi- 
mąs” su samdytojais. Prieš 
aukštas kainas darbininkai 
priversti statyti algų pakė
limo reikalavimus. Bet tas 
nepatinka nei samdyto
jams, nei vyriausybei. Sam
dytojai norėtų ramybės ir 
paklusnumo iš darbininkų 
pusės, kad galėtų žertis ki
šenėn didžiausius pelnus.

Prieš keletą dienų sėk-

-Kokia bjauri veidmainybė!
Ir tai atlieka darbiečių valdžia!
Amerikoje kyla reikalavimai sulaikyti Anglijai teiki

mą (pagal Marshallo planą) pinigų ir kitokių daiktų.
Teisingas reikalavimas.
Atsiminkime, jog anglai mūsų, amerikiečių pinigais 

ginkluoja arabiškų valstybių armijas agresijai!

darbo, kurie nori i 
kad į 

šiandien i

valdžia turi duoti įsakyiną su- šingas komunizmo princi- 
laikyti visus išmokėjimus ara- pams, bet pridūręs: 
:bų kunigaikščiams. Visi išmo
kėjimai turi būti užšaldyti.

Wallace, be to, reikalauja, įęįa priėmimą
kad šios- šalies valdžia grieš- Mar]<s6 teorijų ir bandymą siasi skerdyklų darbininkų 
tai spirtų britų valdžią sulai- jas pravesti gyvenimam tai streikas. ___ ------ -----

......... ........... """ mes turime tą komufiistų | ^SJ tūkstančių dar- 
Reikia veikti greitai, bėjo- ^isę apginti. Aš manau, | ......................... .............. ..

kio delsimo. \ <ad komunizmas yra pro- Įaįkosi vienin į
Pereita nedeldieni Chicagoj testas pries ekonomines są- , ,,, . - Harhininkus sam 

I..I» .... .. w. —• Ir M.k.
. terorą.

Šiomis dienomis stojo ko
von septyniasdešimt penki 

į tūkstančiai a u t o m o b i lių 
į Chrysler kompanijos darbi- 
, ninku. Jau nusitarę yra

vių streikas. Jam vadovavo 
kovinga CIO unija. Darbi-

“Jeigu jūs turite minty- ninkai laimėjo algų pakėli- 
je, kad komunizmas reiš-

Karoliaus
mą ir kitas koncesijas.

Jau keletas savaičių tę-

kyti visas paskolas arabu vals
tybėms.

Kovos lauke ran-

bininkų. Jam irgi vadovau
ja CIO unija. Streikieriai 

ir kovin-

Paaštrinti Kovų, Kol Dar Ne Vėlu!
Atstovų, rūmai pravarė policinį Mundto bilių, —pra- i 

varė 319 balsų prieš 58.
• Iš republikonų atstovų tik 8 tebalsavo prieš; iš de- į 

mokratų — 48 ir du darbiečiai.
Tie, kurie balsavo už Mundto bilių, puikiai žinojo, 

kad jie balsuoja prieš Amerikos konstituciją, prieš Teisių 
Bilių.

Mundto bilius suteikia šalies teisėtumo ministrui tei
sę pulti partijas, organizacijas ir kiekvieną individualų, 
kuris valdančiajai partijai nepatiks, kuris jai atrodys 
pavojingu.

Nei vienas progresryviškesnis žmogus nebus laisvas i 
' nuo užpuolimo, jei šis bilius pataps įstatymu. x

Šimtai tūkstančių Amerikos piliečių — o gal milijo
nai — rašė laiškus, siuntė telegramas žemesniojo 'atsto
vų rūmo nariams reikalaudami atmesti bilių. Tačiau nie
ko tai nepadėjo. Kažin kokia isterija apsuko daugumai 
galvą ir toji dauguma galvatruktisku greičiu bilių prava- 

į, re.
Dabar Mundto bilius perkeltas į senatą. Senate, 

reikia tikėtis, bus skaitomasi rimčiau, bus siekiamasi su
sipažinti su biliaus prasme ir reikšme mūsų krašto kon- i 

; stitucijai. Galimas daiktas, senatoriai kreips daugiau Į 
dėmesio į žmonių balsą.

Tačiau ir senatas jį gali pravaryti, jei visuomenė ty
lės.

Dėl to šiandien kiekvieno amerikiečio pareiga žiūrė
ti, idant bilius senate negautų daugumos bafeų.

Kiekvieno amerikiečio' pareiga rašyti tuojau teleg
ramas, laiškus, atvirukus, rezoliucijas, reikalaujant/ kad 
jie atmestų šį pražūtingą Amerikos žmonių civilinėms 
laisvėms, ir demokratinėms teisėms bilių.

Reikalauti, kad jūsų senatoriai (kiekviena valstija 
turi du senatorius) balsuotų prieš Mundto bilių, prieš 

•reakcininkų siekimąsi sufašistinti mūsų kraštą.
Kiekviena diena, faktinai, kiekviena valanda yra 

svarbi. /
Darban! . ”

gerai

Tie, kurte nusikaltę, aišku, 
nenori likti vieni. Jie sten
giasi sulaikyti kuo daugiau. 
Bet tokiu nereikia klausyti.

IZRAELIS, JUNGTINĖS 
TAUTOS IR AMERIKAt

Chicagos lietuvių dien
raštis Vilnis smarkiai kri
tikuoja mūsų vyriausybės 
atsinešimą linkui Palesti
nos ir naujai susikūrusios

uis susirinkimas — demons- vienas turi- teisę protestuo* i 
tracija. Ten kilo balsu. reika-Ui prieš ekonominę sistemą, i 
laujančių, kad tuoj rezignuo-■ kuria jis netiki.” 
tų apsigynimo sekretorius For-Į -----------------
ręstai. Jis labiausia atsako-j BJAURUS MELAS 
mingasuž žibalinę politiką, už ' 
pataikavimą sarabų feodalams, j x

Jei Amerikos valdžia už
imtų griežtą poziciją ir pasi- J 
sakytų už sankcijas. Egiptui , 
ir kitiems agresoriams, jie i- 
tuoj pamatytų, kad čia ne juo-1 
kai.

Izraelio valdžia kreipęsi į 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta- 

'•rybą, prašydama imtis griež
tų žingsnių sulaikymui agreso
rių.

Izraelis, reikalauja bausti 
arabų valstybes sankcijomis. 
Be to, Jungtinės Tautos gali 
ir privalo suteikti Izraeliui 
militarinę paramą.

Reikia veikti greitai 
jokio atidėliojimo. >

Kunigų Draugas rašo:
šiomis dienomis Graikijoj streikuoti telefonų darbi- 

nužudytas George njnl<aįt
Tik per valdžios įsimai

šymą buvo išvengta geležin-

rastas nužudytas
Polk, amerikietis — Colum
bia Broadcasting System ko- 

! respondentas. ši tragedija 
sujaudino ir graikų vyriausy
bę ir visuomenę. Vyriausy-j 
bė darysianti muodugnų ty- i 
rinėjimą ii‘, susekus kaltinin
kus, jie būsią nubausti.

Visos aplinkybės, tačiau, 
gana aiškiai rodančios, kad 
amerikietį korespondentą bus 
nužudę Maskvos kurstomi 
komunistai, apie kurių vei-

Angliakaąių unija pradė
jo derybas su anglies korfi- 
panijomis. Dauguma ang
lies kompanijų yra plieno 
trusto kontrolėje. Jeigu plie
no darbininkams buvo atsi
sakyta algas pakelti, mano
ma, 'kad bus atmestas ir 
mainierių algų pakėlimo 
reikalavimas. Tuo būdu už 
mėnesio kito galima tikėtis 
visuotino angliakasių strei
ko.

Ne kitokia padėtis ir au
tomobilių pramonėje. Chry- 
slerio kompanijos darbinin
kų streikas yra tiktai pra
džia visuotinos kovos toje 
pramonėje. Unijos vadai 
mano', kad neužilgo General 
Motors korporacijos darbi
ninkai turės streikuoti.

O kad Fordo kompanijos 
darbininkai turės sunkiai 
kovoti, tai beveik neliko jo
kios abejonės. Čia padėtis 
labai įdomi. Fordas ne tik 
nežada darbininkams algas 
pakelti, bet reikalauja, kad 
jie algas nusimuštų. Fordas 
sako, kad jo darbininkai 
gauną aukštesnes algas už 
kitų kompanijų darbinin
kus, ir todėl jam esą sunku 
prieš savo, konkurentus at-y 
silaikyti. Nereikia jokio 
pranašo, jog atspėti, kad 
Fordo darbininkai algų nu-’ 
kapojimo geruoju nepriims. 
Todėl iškils streikas, nri •• v • *i • v • •kelių darbininkų streiko.’ 'Taigi, pačiose didžiausio- 

I Prezidentas Trumanas su-: se pramonėse — plieno, 
rado puikią priemonę ge- į anglies, automobilių — 
ležinkeliečių streikams lau- streikams sąlygos prįbren- 
žyti. Pernai jis panašiu bū- dūsios. Šiuo tarpu nesimato 
du sulaužė vieną streiką, jėgos, kuri tą. padėtį kate- 
šiemet kitą. Jis paima gele-: gotiškai pakeistų. Streikų 
žinkelius 'valdžios kontrolėn, būtų galima išvengti tik 
išima prieš unijas' indžionk- bename iš sekamų atsitiki* 

i šiną ir paliepia / darbiniu- niųjeigu kainos žymiaį

ir be
klą P; P°!k išdrįsdavę paša- kams dirbti. Nedirbsite, bū- nukristų, arba jeigu be iš; 

’’Isite paskaityti sukilėliais bandymo jėgų samdytojai
I prieš valdžią! Unijos pasi- darbininkams algas pakel-

Ryti tiesos žodį. (D., geg.
18 d.)
Betgi tai 

melas.

korės- 
Sroog

MOKYTO ŽMOGAUS 
NUOMONĖ

“Daily Worker” 
pondentas Arnold
patiekia savo' pasikalbėjimą 
su Princetono Universiteto 
buvusiu administratorium 
Christian Gauss. Korespon
dentas norėjęs išgirsti šio 
70 metų amžiaus mokyto 
žmogaus nuomonę apie 
K o n g r eso Ne-Amerikinės

Pertraukoje tekstiliečiu konvencijos sesijų Atlantic Ci
ty, N. J., pasikalba svečiai kalbėtojai, Amalgameitų 
prez. Jacob .S. Potofsky ,ir New.,.-Jčrsės Chamber of 
Commerce prez. Glen Gardiner su Textile Workers 

Unijos prez. Emjl Rieve (Viduryje).

v Wallace Vyktų Pasikalbėti Su Stalinu
Trečiosios partijos kandidatas Jungtinių Valstijų 

prezidento vietai Henry A. Wallace aną dieną pareiškė 
spaudos korespondentams Kalifornijoje, kad jis sutiktų 
vykti į Maskvą dr tartis su premjeru Stalinu taikos pa
laikymo reikalais.

Jis vyktų, jei tik žinotų, kad tokia jo kelionė ir ta
rimasis su T. Sąjungos premjeru, padėtų taikos reikalui, i

Wallace yra uolus kovotojas už taiką ir jis šiandien I 
daro viską, kad tik pasitarnavus jai.

Pasitarnavimas, aišku, taikai būtų labai didelis, jei 
Jungtinės Valstijos susitartų su Tarybų Sąjunga.'

Wallace neseniai parakė atvirą laišką Stalinui. Sta
linas atvirai jam į tai atsakė, — palankiai atsakė. z

Tuo pačiu sykiu prezidentas Trumanas ir Marshal 
las labai šaltai į tai žiūri ir vis kaltina"T. Sąjungai

Gal gi ir būtų geras dalykas, jei Wallace tuč tuo- j sugrįžti ir vėl stoti į rinkiminį vajų.

I jau pasileistų Maskvon. Tai daug nesutrukdytų jp.kam- 
ipanijai, kadangi poros savaičių bėgyje jį^lengvai galėtų

bjauriausias 
Faktas yra, kad 
s fašistinės vai

zdžios informacijų biuras 
New*Yorke korespondentą 
Polką buvo paskelbęs ko
munistu arba jų sankelei- 
viu» Graikijos valdžia kalti
no Polką rašant žinias kri
tiškai apie, valdžią.

Faktas yra, kad korespon
dentas Polk buvo išvykęs 
susisiekti su partizanais, 
susitikti’ su jų vadu ir 
stengtis jį uždėti ant radijo 
programos. Jis tai buvo 
pranešęs savo bosams Ame
rikoje. Jis taipgi rašė laiš
ką kolumnistui Drew Pear
son ir skundėsi, kad Grai
kijos valdžia jį persekioja.

Akivaizdoje šių faktų, sa
kyti, kad Polką “bus nužu
dę Maskvos kurstomi komu
nistai, apie kurių veiklą jis 
išdrįsdavo^ pasakyti tiesos 
žodį”,'gali tiktai Visiškai su
niekšėjęs žmogus. Toks saky
mas reiškia teisinimą bei 
gynimą tikrųjų žmogžu
džių, kuriais, aišku, yra 
Graikijos fašistai.

JAPONŲ GENEROLAS 
NESMERKTAS PAKARTI

Yokohama, Japonija. — 
Karinis afcierikonų teismas 

musmerkė* pakarti japonų 
generol. Tasuku Kokada. To 
generolo įsakymd, japonai 
karo metu nužudė 38 nukri
tusius ir suimtus Amerikos 
lakūnus. •

Tokįo. — Indonezijos Ro
landų valdžia užpirko iš Ja
ponijos medvilnes audeklų 
už $37,900,000.

duoda ir geležinkeliai su
grįžta į tų pačių kompanijų 
kontrolę. Jų pelnai nenu
kenčia nė vienu doleriu. 
Kompanijos džiaugidsi, kad 
valdžią joms taip atsidavu- 

! šiai patarnauja.
Beveik tokiu būdu nese

niai buvo baigtas minkšto
sios anglies darbininkų 
streikas. Valdžia išėmė 
prieš mainierių uniją in- 
džionkšiną, surado teisėją, 
kuris uniją .ir jos preziden
tą nubaudė finansiškai.

Bet visi šie susikirtimai 
buvo tik pirmosios kibirkš
tys. Tikroji, didžioji kova 
dar tik ateina: Buvo many
ta, kad ji prasidės prieš ke
letą savaičių su plieno dar
bininkų išstojimu. Bet plie
no darbininkų unijos'prezi
dentas Murray turi pasida
ręs dviejų metų sutartį su 
didžiosiomis plieno korpo
racijomis. Jis joms yra pa
žadėjęs per du metu nevesti 

i jokio streiko. Todėl nors de
rybose samdytojai -pasakė 
unijai,. kad ji negaus jokio 
algų pakėlimo, Murray ne
vedė darbininkų streikam 
Bet ar tas reiškia, kad plie
no pramonėje streiko šiemet 
nebus? To nereiškia. Pats 
Murray unijos konvencijoje 
pasakė, kad dar šiemet apie 
šimtas tūkstančių plieno 
darbininkų bus priversti 
streikuoti;' Streikuos tų 
kompanijų darbininkai, ku
rių sutartis su samdytojais 
pasibaigs dar šiemet. O to
kių kompanijų esama nema
žai.

i tų, arba jeigu unijos atsi
žadėtų reikalavimo algas 
pakelti. Bet nesimato, kad 
kainos- nukristų, kad sam
dytojai “gražiuoju” išpildy
tų darbininkų reikalavimus, 
arba, kad unijos pasitrauk
tų iš užimtųjų pozicijų.

Beveik visų didžiųjų uni
jų vadovybė pasiskubino su 
užgyrimu Marshall Plano. 
Unijų vadai galvojo taip: 
bus užsakymų, Europai rei
kės daug daiktų, čia darbai 
gerai eis ir samdytojai ne
sipriešins naujiems reika
lavimams algų pakėlimo. 
Dabar jau aišku, kad unijų 
vadai apsiriko. Tiesa, Mar
shall Planas reiškia padi
dintus samdytojams pelnus, 
bet anaiptol nereiškia dar
bininkams pakeltas algas. 
Marshall Planas sustiprina 
kapitalo pozicijas. Kadangi 
valdžia tuo planu yra suin
teresuota, tai ji netoleruos 
tokios padėties, kurioje dar
bininkai mestų darbą ir pla
no pravedimą sutrukdytų. 
Tai puikiai jaučia samdyto
jai, ir todėl jie taip staiga 
pasišiabšė prieš unijų rei
kalavimus. Kai prezidentas 
sulaužė geležinkelių dar ne-* 
prasidėjusį streiką, kai val
diški mušeikos skaldo sker
dyklų darbininkams galvas, 
tai samdytojams geriausias 
įrodymas, jog vyriausybė 
šiame trečiajame susikirti
me su darbininkais dėl algų 
pakėlimo nesvyruojančiai 
stovi »jų pusėje. Jie darosi 
drąsesni ir atkaklesni.

2 pusi.—Laisva (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Geguž. 22, 1948
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• Grįždami iš lietuvių literatūros deka
dos Maskvoje rašytojai vagone, dalinda
miesi patirtais Maskvoje įspūdžiais, pri
siminė ir praeitį, laiką iki 1940 metų, 
dalydami sugretinimų ir palyginimų.

Prisiminta, kaip buržuazinėje Lietu
voje vienas iš geriausių Kauno chorų 
niekaip negalėjo išvažiuoti į provinciją 
su gastarolėmis, iki Panevėžio. Be val
džios subsidijos choras į tą kelionę leistis 
nepajėgė, o subsidijos niekas nedavė. Dėl 
to, atžymėtinesnieji lietuvių kultūros, 
lietuvių, meno pasiekimai negalėjo prasi
veržti net į savo krašto provinciją. Ką 
bekalbėti apie prasiveržimą už Lietuvos 
ribų.

Kartą, kaip daugelis mūsų atsimena, 
buvo kilęs sumanymas išversti į prancū
zų kalbą ką nors iš lietuvių rašytojų kū
rinių. Buvo pasirinktas Vaižgantas. 
Klausimas, kaip dvasia be vietos, klai
džiojo iš Švietimo ministerijos į Užsie
nių Reikalų ministeriją ir atgal, rodos, 
apie porą metų, pagaliau užg'ęso kažku
rios ministerijos biurokratų stalčiuje. 
Taip, gali sakyti, nė vienas lietuvių ra
šytojas buržuazinės Lietuvos laikais ne
išvydo savo knygų kuria nors svetima 
kalba. P. Cvirkos romanas “Žemė mai
tintoja,” apie 1936-37 metus išėjęs ru
sų kalba Tarybų Sąjungoje, buvo išvers
tas ir išleistas be jokio rūpesčio iš tuo
metinių Lietuvos valdovų pusės ir nega
li būti laikomas jų nuopelnu.

Šitai ir daug ką kitą iš netolimos — 
ir dabar jau-taip tolimos! — praeities 

. prisimindami rašytojai, grįžę iš lietuvių 
dekados Maskvoje, pajuto ir pamatė de
kados reikšmę ir svorį lietuvių tautinei 
kultūrai.
' Į tą pirmą lietuvių literatūros istori
joje tokio masto žygį, į Maskvą buvo nu
vykęs žymus rašytojų būrys, 24 žmonės: 
V. Mykolaitis-Putinas, A. Vienuolis-Žu- 
kauskas, J. Paukštelis, K. Korsakas, J.’ 
Šimkus, T. Tilvytis, J. Marcinkevičius, 
J. Baltušis, E. Mieželaitis, E. Matuzevi- 
čius, K. Jankauskas, V. Reimeris, V. 
Valsiūnienė, V. Sirijos Gira, Pranskus- 
Žalionis, J. Dovydaitis, R. Šarmaitis ir 
eilė kitų, jų tačpe ir jaunieji rašytojai.

Kartu su rašytojais, nuvyko operos so
listai: LTSR nusipelnę artistai A. Staš- 
kevičiūtė, Mažeika, Gutauskas, taip pat 
LTSR dainų ir šokių liaudies ansamblis, 
vadovaująmas LTSR nusipelniusio mę- 
no veikėjo komp. J. Švedo.

Dekados dalyviai pravedė eilę vaka
rų, pašvęstų lietuvių literatūrai/

Lietuvių literatūros dekados vakarai 
ėjo kasdien su vis augančiu pasisekimu, 
su vis kylančiomis maskviečių simpatijo- 

, mis lietuvių tautai ir jos kultūrai.
Be jau anksčiau Maskvos leidyklų iš

leistų rusų kalba Donelaičio “Metų,” V 
Nėries rinktinės ir kt., dekados proga 
išėjo rusų kalba P. Cvirkos rinktinių 
apysakų rinkinys, Žemaitės rinktinių 
apysakų' rinkinys,. lietuvių prozos ir lie
tuvių poezijos rinkiniai — dvi storos, 
gražios knygos, A. Venclovos, A. Chur
gino rinktinės, poezijos rinkiniai, Mai
ronio rinktinės lirikos tomas. Visi tie lie
tuviškos ‘literatūrinės kūrybos, leidiniai 
išleisti labai gražiai ir’milžinišku tiražu 
— Žemaitė, P. Cvirka — po 30,000 egz.! 
Lietuvių autorių knygos rusų kalba tu
rėjo didelę paklausą Maskvos knygynuo
se. Maskviečiai pirko taip pat ir lietuvfs- 
kas knygas lietuvių kalba.

Maskvos literatu namuose buvo su
ruošta lietuviškų knygų paroda. Lietu
vių rašytojų — pradedant seniausiais, 
jau mirusiais, baigiant jauniausiais, — 
atvaizdąis papuoštoj salėj, gausybės lie
tuvių kalba leidinių centre, visų dėmesį

• traukė pirmoji lietuviška knyga — Maž
vydo ^atekizmas.

Dekados dalyviai aplankė didžiausias 
Maskvos leidyklas, ne tik Susipažinti su 
jų darbu, bet ir susitarti dėl bendradar
biavimo ateityje. Iš susitikimų su leidė
jais paaiškėjo tarybinių skaitytojų vis 
augantis susidomėjimas lietuvių litera-

Ką Mums Dave Literatūros Dekada 
Maskvoje

I

'. Gricius
tūros kūriniais tiek rusų kalba, tiek ir 
kitų tarybinių tautų kalbomis. Maskvos 
grožinės literatūros leidykla parodė ypa- 

. tingą susidomėjimą V. Mykolaičio-Puti
no romanu “Altorių šešėly,” A. Žukaus
ko-Vienuolio proza. Sutarta visą eilę lie
tuvių rašytojų kūrinių, jų tarpe “Alto
rių šešėlyje” išleisti rusų kalba. '

Per literatūros vakarą Maskvos uni
versitete, universiteto prorektorius prof. 
Salisčevas pareiškė pageidavimą, kad 
prof. Mykolaitis-Putinas atvyktų su cik
lu paskaitų apie lietuvių literatūrą uni
versiteto .studentams. K. Korsakas deka
dos metu turėjo eilę pokalbių universite
te lituanistikos klausimais. Maskvos lei
dėjai pasiūlė lietuviams paruošti ir duo
ti jiems išleisti apybraižas apie lietuvių 
literatūrą, charakterizuojančias autorius 
ir jų kūrybą.

Eilėj posėdžių ir pasitarimų Maskvos 
literatų namuose su rašytojų sąjungos . 
vadovybe ir gausių poetų, prozininkų, 
dramaturgų, kritikų ir vertėjų . būriu, 

/buvo nagrinėti jau išėję vertimai iš lie- 
' tuvių į rusų kalbą, iškelti jų teigiamu-, 
mai ir spragos. Dramaturgas Maliugi- 
nas,. darydamas pranešimą apie lietuvių 
dramaturgiją, ypatingą vietą paskyrė J. 
Baltušio pjesei iš Lietuvos sodžiaus gy
venimo — “Gieda gaideliai.” Ta pjese 
susidomėjo kai kurie Maskvos teatrai 
ir ji jau pastatyta jų scenoje. /

Susipažinusi su lietuvių rašytojų sce
narijų. fi’lmoms metmenimis, TSRS Ki
nematografijos Ministerijos scenarijų 
studija pasirašė sutartis sti rašytojais J: 
Marcinkevičium ir Kapniu scenarijams 
lietuviškomis temomis parašyti.

Maskvos rašytojai ne tik gerai priė
mė savo svečius, bet ir rūpinosi lietuvių 
rašytojų reikalais, kaip ir savaisiais. 
Lietuviui negalima buvo nesijaudinti ir 
nesidžiaugti, kad gimtosios literatūros 
šedevrai, kurie per daugelį metų nega
lėjo pasirodyti platesniam pasauliui, da
bar išėjo į platų kelią, rado tikrus ver
tintojus ir užkariavo jų širdis: negalima 
buvo nesijaudinti ir nesidžiaugti matant, 
su( kokiu, dėmesiu ir nuoširdumu verti
na maskviečiai rašytojai, kaip Fadie- 
jeyas, Erenburgas, Tichonovas, Višnevs- 
kis, Vs. Ivanovas, A. Sutkovas, 'M. Ali- 
ger ir kt.,’ kiek jautrumo ir šilumos įde
da į tuos pokalbius su lietuviais, rašyto
jais, svarsto jų kūrinius. Tie susitiki
mai su maskviečiais žymiausiais žodžio 
meisteriais lietuviams rašytojams išplė
tė profesinį ir idėjinį akiratį.

Maskvos .spauda, visi didieji laikraš
čiai, dar prieš dekadą plačiai ‘rašė apie 
lietuvių literatūros viešnagę Tarybų 
Sąjungos sostinėje, spausdindami straip
snius apie lietuvių literatūrą, lietuvių 
rašytojų kūrinius. Dekados metu Mask
vos spauda plačiai 'informavo apie lietu
vių literatūros vakarus, spausdino deka- 
di.ninkų pasisakymus, dekadininkų at

vaizdus. Vakarai buvo kartkartėmis fil
muojami. Vien iš spaudos ir radijo ma
tėsi, kad Maskva tomis dienomis gyver 
no lietuvių literatūros • dekados ženkle.

■ Tai buvo didelė lietuvių literatūros šven-' 
te už savo krašto sienų, — šventė, kuria 
džiaugėsi milijonai tarybinių žmonių, 
kaip savąja. *

Laisvomis valandomis lietuviai rašy-

Kompozitor. Žilevičius 
Apie Kompozitorią 

Juozą Gruodį
Kompozitorius J. Žilevičius ' šitaip 

Vienybėj rašo apie neseniai Kaune miru
sį Lietuvos kompozitorių Juozą Gruodį:

Spauda pranešė, jog neseniai' mirė 
komp. Juozas Gruodis, paskutiniais lai- 
kais gyvenęs Kaune. Velionis buvo vie
nas žymiųjų kompozitorių,.■ kuris naujo
viška forma sukūrė nemažai kūrinių. 
Ypač jis mėgo solo fortepionui, ir jų 
daug prirašė. t • ' .

Dainininkų buvo mėgiamos Aguonė
lės, Visur Tyla,' Burtai. Chorui paliko 
populiarius Tėve mūsų, Žvejai ir eilę ki
tų. Baletas Kastytis ir Jūratė buvo Vals
tybiniame Teatre ne kartą statomas. Ne-' 
mažai parašė ir išleido fortepionui ma
žesnių ir didesnių kūrinių.?Turėjo pui
kų pasisekimą jo simfoniniai kūriniai, o 
taip pat ir kameriniai (sonatos smuikui 
su pianu, celo su pianu, pianui).

Jo kūiyba buvo kiek Čaikovskio įtako
je su priemaiša naujoviško impressioniz- 
mo ir ekspressionizmo. Šiaip bendra jo 

.kūrybos nuotaika romantiška. Neteko 
matyti jo vėlesnių kūrinių, tat sunku pa
sakyti, kokion pusėn vėliau pasuko. Jis 
yra vienas tų, kuris po ■ Čiurlionies in- 
strumentalinės muzikos tęsė toje srityje 
pradėtą darbą toliau, dar labiau ją plės
damas.

. Buvo 3’ metus Kaune Valstybinės Ope
ros dirigentas, daugiau" kaip 10 metų 
Kauno Valst. Konservatorijos direkto
rius ir keliolika metų joj kompozicijos 
klasės mokytoju ir vėliau buvo pakeltas 
profesorium. Kaip mokytojas buvo ga
bus. Išleido eilę ga'bių, jaunosios kartos ' 
kompozitorių: A. Račiūną, J. Nabažą, 
J’/Pakalniškį, J. Novakauską ir eilę ki
tų. Šie suminėtieji kompozitoriai jau su
skubo parašyti operų, simfonijų, baletų.

J. Gruodžio asmeny lietuvių tauta ne
teko vieno iš žymiųjų kompozitorių. Jis 
mirė, bet jo kūryba lieka gyva. Ims ne
mažai laiko iki tauta pribręs muzikos 
kultūroje, kad visa velionies kūryba bū- 
'tų tinkamai sūgrumuliuota, nes kai ku
riais kūriniais buvo gerokai praaugęs 
mūsų tautos muzikalinį išsivystymą.

•. LMS. News and Views
By MILDRED STENSLER

Our Lithuanian ancestors must indeed 
have been song loving people. How else 
could we, city-bred moderns, feel sb 
deeply about the Lithuanian folk song! 
We sing, with great gusto, their songs of 
the open fields; the winding rivers, the ■ 
deep forests and their feathery inhabi
tants. We sing, and we, marvel how their ’ 
songs were able to ring out for so long 
over such great, distances. Here,, in our 
civilization the song is thrown back by 
the inevitable concrete wall. .

Sitting in the plane, flying back from 
Chicago, I felt almost reverent as I list
ened to the members of the Sietyno Chor
us singing native Lithuanian songs. Here, 
among the clouds, in this vast infinity, 
the folk songs of my .forefathers were 
at last elevated to their proper station: 
“Tegul skambą mūsų , dainos, po šalis 
plačiausias,” as indeed they did,' clear 
across half the continent. And I was 
proud of my heritage!

When we Easterners came in, Chica
go Lithuanians rose up to'-the spirit of 
the occasion; We were feted and dined 
to the n’th degree. In behalf of the Sie
tyno Chorus, I wish to thank the Rose
land Aido Chorus for making such an 
historical venture possible,' and to thank 
our public for the warm reception they

gave us when we presented our concert." 
Another solid link has been forged in the ■ 
chain of Inter-Lith. Amer, cultural rela
tionships.
Chicago—Home of the LMS Center Office

Early Sunday morning, yours truly 
made tracks for the LMS office. Here 
at last," before me were the archives of 
the Lithuanian Fine Arts League. Meet
ing my fellow-correspondent, L. Yonikas, 
again, added to my pleasure.

We sat down for a chat, touching 
lightly on this subject and that. The con
ference wasn’t private very long. First 
one Vilnis’ staff member, then another 
and another would come rushing in with 
some bit of news, piece of copy, or what 
have you. The height of all this bustle 
came to a* climax when L. Pruseika 
bounced in reciting a poem by the po
pular Lithuanian poet Maironis, in 
which the poet prophesized that in Vil
nius there would one day be erected a 
huge edifice to art. That day has come, 
Pruseika announced, as he had just read 
in the Russian newspaper “Pravda,” 
that plans are being drawn up for a 
mammoth ballet and civic opera house 
in Vilnius.

Aftet this bit of timely news, Prusei
ka dashed off, only to reappear again 
and again with additional savory news
bits. He did stop' long enough on one oc
casion to state that he couldn’t agree 
with me on my interpretation of Jazz. 
Twenty minutes later Jonikas conceded, 
but my worthy opponent, Pruseika, stood 
pat. ’

A little later in the day, I met a young 
man who felt pretty definitely about 
Jazz. His expert opinion I hope to print 
at some future date.

“Now, how about the famous arch
ives?” I said to Yonikas.

“Well, here they are,” he replied, “all 
around you.”

To be sure, there were boxes and car
tons in every corner. “But, but, how . . .” 
I started. It turned out that these were 
just new songs back from the printers; 
among them a new light chorus song 
“Sveika Saule” by Frank Balwood.

We then proceeded downstairs. My 
guide opened up a huge'closet. One side 
was neatly grouped and numbered — 
the work of energetic Ann Peters, teach
er,- musician, writer, housewife and mo?. 
ther. On the other side,‘labeled with slips 

x of paper and piled one on the' Qther 
rested the numerous plays and operettas.

On top of the cupboard and around it, 
were packing cases, again full of 
material. It is a shame that such a large 
community like Chicago cannot get a
couple of sturdy youth to build, some 
more cupboards, and a few secretaries 
to sort and catalogue the material now 
on .hand. .

The present catalogue was- reprinted 
in 1945. It can be used as a pretty fair 
guide to the LMS archives. However, a 
good^number of songs have been ex
hausted and never reprinted. That seems 
especially true of the folk songs, the -old 
songs that are still being sung at homey 
gatherings of our families. I, think an. 
effort should be made to gather together 
as many folk songs as possible in a new 
booklet for this generation.

In passing, let me say, there is still 
much material in the LMS archives. 
Make use of them!

*

Pavasarį,

Worcester, Mass.
Seserys Bhkšienč ir 
Tumanienė Sužeistos

Automobiliaus nelaimėje 
sunkiai sužeista Paulina Bak- 
šienė, J. fT. Bakšio žmona, ir 
jos sesuo Uršulė Tumanienė. 
Auto nelaimė' įvyko netoli 
Farmington, Conn. Su jomis 
sunkiai sužeista ir trečia* mo
teris, Mrs. M. Miller.

Sužeistosios randasi Hart
ford City ligoninėje. Vaclo
vas Tumanis, dainininkas, jaū 
kelinti metai serga’ ir yra sa
natorijoje. Matomai, nelaimė 
įvykus, kada seserys vizitavo 
sergantį Tumanienės vyrą.

Linkime joms greitai pa
sveikti. . D. J. ,

Torrington, Conn.

I

Torrington yra biskį nuo
šaliai nuo Waterbury. Bet 
čia gyvena nemažai lietuvių. 
Jie turi savo svetainę, kliu- 
bą, pašąlpinę draugiją, bet la
bai retai pasirodo žinių apie 
lietuvių vbikimą demokratinė
je spaudoje. O čia yra ir 
dienraščio Laisves skaitytoju 
keli desėtkai.

Gegužės 16 dieną t^ko būti 
Torringtone su Dr. Staneslow 
(Stanislovaičiu), kuris yra pir
mininkas 5-tojo kongresinio 
distrikto H. Wallace rinkimi
nėje kampanijoje, tai yra 
trečiosios partijos reikalu.

Oras pasitaikė labai prastas 
—lijos per visą dieną. Todėl 
mes ir iš namų nesiskubinome, 
nes oras prastas ir manėme, 
kad dar lietuvių z kliubo susi
rinkimas nepasibaigė. Bet 
kada atvykome į kliubą, tai 
jau radome susirinkimą pasi
baigusį ir jau geras skaičius 
narių buvo į 'namus išėję. Ma
nėme, Ičad neturėsime pasek
mių, bet pasekmės buvo ge
ros.

Tuojau apie 30 žmonių su
sirinko į svetainę. Dr. Stanes
low pasakė gerą kajbą api
būdindamas dabartinę padėtį 
Sr-V^kalą liaudies partijos. 
Susirinkę priėmė rezoliuciją 
prieš reakcinį Mundtp bilių.

Susirinkime, dar dalyvavo 
vienas iš penkto kongresinio 
distrikto narys. Jis kalbėjo 
prieš reakcinį bilių ir įrodinė
jo, kaip visiems reikia vienin-
gai veikti, kad Henry WalKace 
būtų išrinktas į prezidentą, ' 
nes senosios partijos laikosi , 
reakcinės^ politikos ir sudaro 
Amerikos žmonių demokrati
jai pavojų.

Po prakalbų pasikalbėjome 
su vietos piliečiais ir pasiro
dė, kad jų tarpe yra geras
skaičius Wallace šalininkų. y'-
Tūli demokratiniai žmonės net ' W--1

pia- vis naujiems ir vis žymesniems žy
giams. Ankštame narve kalinamas, kaip 
buvo Lietuvoje iki 1940 metų, meno ku

to jai lankė Maskvos muziejus, aplankė rinys lygus brangakmeniui, gulinčiam 
Kremlių, apžiūrėjo jame saugomas isto
rines ir menines brangenybes, lankė te
atrus, žymėtinąsias vietas, paveikslų ga
lerijas. ■ *

Pirmoji lietuvių literatūros dekada
Maskvoje yra didelis įvykis lietuvių kul- jomis^ perspektyvomis, su dar didesniu 
tūros istorijoje. Ji ne tik parodė lietu
vių literatūros pasiekimus tarybinėms 
tautoms, bet ir mus pačius žymia dali
mi paakino. A \

Dekada turi didelės reikšmės ir bėga
mosios’literatūros kūrybos našumui kil
ti./ Literatūros kūrybos žodis turi skris
ti, kaip paukštis, per jūras ir kalnus. 
Tada jis galingas, tada jis sužėri viso
mis savo grožio spalvomis, tada jis įkve-

giliai žemėse, kai niekas juo nei pasi
naudoti/ nei. 'pasidžiaugti, - nei kūrybai 
įkvėpimo iš jo pasigauti nėgali.

Dekados dalyviai grįžo iš Maskvos su 
naujais kūrybiniais sumanymais, su nau-

pasitikėjnhu lietuvių tautos kūrybine 
dvasia ir jos vertybėmis. Kadaise Mai
ronis dainavo savo poetinę svajonę: “Te
gu skamba mūsų dainos po šalis plačiau
sias” ,.. Dabar ta svajonė yra istorijos 
įvykdyta ir lietuvių tautos dainos apie 
naują gyvenimą lietuvių poetų lūpomis 
skamba po šalis plačiausias vis garsiau, 
vis drąsiau, vis galingiau. Skambą, 
skambės ir niekada nenutils.

Puiki saulutės šilumėlė 
Gamtą ir širdį tavo lietė, 
Link jos ir eglės galvas kėlė, 
Link jos ir gėlės žiedus spietė.
Dirvos bangavo tarsi jūrės 
Kai želmenėlį vėjas lenkė. 
Aplink tave smagumas kūrės 
Ir laimė tavo jausmus tvenkė.
Gėlėm užtvinęs lankos1 plotaą, 
Margavo pilnas aromato, 
Sodas dabiai žiedais apklotas 
Tik saulės veidą tebemato.

** s

Girelė gausti Apsistojo 
Savo viršūnes palingavus, 
Tai vėl ošimą pakartojo 
Daugiau naujų spėkų įgavųs.
Dausoj pabirę debesėliai, 
Nešami vėjo lėtai slinko, 
O kuomet galvą tu pakėlei— 
Tavo širdis smagumu linko.
Vėjo dvelkimas nubučiavo 
Prakaitu veidą išbarstytą, 
Tuomet jausmai’tavo ačiavo , 
Už džiaugsmą neišpasakytą.

» ' 4 A. Dagilis.

pyksta ant kitų piliečių, kad 
tie nesupranta reikalo svar
bos, kad reikia darbuotis už 
trečiosios partijos kandidatus.

Visi pasikalbėjome, paaiški
nome, kad naujas dalykas ne | 
visiems <|ar suprantamas, kad 
reikia šaltai įtikinėti pilie
čius, aiškinti dalykus ir pilie- ■ t 
čiai pamatys, kur teisybė.

Aišku, mes buvome paten-' 
kinti, kad Torringtono lietu
viai nuoširdžiai įdomaujasi 
trečiosios partijos reikalais, • 
diskusuoja ir svarsto.

Draugas A. Maršalas > pa
kvietė mus į namus ir pavai
šino, suteikė skanaus maisto. 
Ilgokai ' dar pasikalbėjome. 
Vėliau mudu su Dr. Stanes
low grįžome į namus.

Daktaro laikas yra labai 
brangus, bet jis ir jo žmona 
energingai darbuojasi liaudies 
gerovei. Tą pat dieną dakta
ro žmona tais pat reikalais 
b.uvo išvykus į New Britain.- 
Taigi, ir mes,* darbo žmonės 
bei smulkūs biznieriai, turėtu
me daugiau darbuotis.

Dalyvis.

Atlantic City, N. J. — 
Kalbėtojai Jungtinas Valdi
nių Darbininkų Unijos su
važiavime šaukė Ameriką 
tartis su Rusija.

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

šeši., Geguž. 22, 1948

A': J ’ė{- 'i/ " •-» /• f



IŠKILMINGAS

Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Violette čypaitė, 
radio ir koncertų daini

ninkė iš Great Neck, N. Y.

Bus Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre, Kuris Oficialiai Yra Vadinamas:

RICHMOND HILL, L. L, N. Y.

Birūta Senkus 
gera dainininkė, kuri da
bar lanko N. Y. Juilliard

School of Music

VYTURĖLIS, stygine orkestrą, vadovaujama Edward 
Sidney, dalyvaus programoje.

Amelia Jeskevičiūte
• sopranas, puikiai prasila

vinusi dainininkė, 
brooklynietė.

I '

Šeštadienį, gegužes 29-tą Šokiai; Sekmadienį, gegužes 30-tą Koncertas

\

Liberty Auditorium
- 110-06 ATLANTIC AVĖ., kampas HOth St f

K. Menkeliūnaitė 
dramatiškas sopranas, 

neseniai atvykusi iš 
Italijos.

Brooklyn© AIDO CHORAS, vadovaujamas George Kazakevičiaus, dalyvaus koncerto programoj

Albertas Vasiliauskas, 
tenoras, pasižymėjęs kon
certų ir radio dainininkas

•imi —— iih —— n*i • — ini —• hm —• im —• hm • nu —• im —— nu nu—im —• mi——nv —— mi —— imi —- nu —— nu —— im —— mi—hm•— —• «« —• • •”> •-» •*' —"" —- H"■

Ignas Kubiliūnas, 
išiSo. Boston, Mass., 
baritonas, pasižymėjęs 
komiškomis dainomis.

i \

Šeštadienį, šokiai nuo 8 P. M.

George Kazakevičiaus Orkestrą 

įžanga $ 1.00, taksai įskaityti 

SEKMADIENI KONCERTAS 
Prasidės 3-čių vai po pietų 

Įžanga $1.50, taksai įskaityti 
Po Koncerto Šokiai

Bus Daug Svečių iš Kitur 

Pasimatykite Su Jais

Nepaprastai Graži Programa

Puikus Restaurantas. Įvairūs Valgiai: Už pilnus pietus nuo 60c iki $1.50 • * • *
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Lietuvių Veikėjų Pasitarimas III Partijos 
ir Rinkiminės Kampanijos Reikalais

Šių metų gegužes 30 dieną yra šaukiamas New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, Cohnecticut ir Massachusetts 
valstijų lietuvių veikėjų pasitarimas dėl trečiosios parti
jos kūrimo ir Wallace’o prezidentu išrinkimo.

Pasitarimas įvyks Brooklyne, Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Prasidės 10 v. ryto ir tęsis apie tris valandas.
i" Gegužės 30 dieną, kaip visiems žinoma, nemažai lietu

vių suvažiuos Brooklynan dalyvauti Kultūrinio Lietuvių 
Centro atidaryme. Ta proga Nacionalis Lietuvių Wallace 

/ for President Komitetas šaukia šį pasitarimą. Jis, žino
ma, nebus jokia oficiali konferencija, — tai bus tik pa
sitarimas, neformalus pasitarimas, kad susipažinus su 
tuo, kas kuriuose įhiestuose ir kuriose valstijose ^ra da- 
Toma lietuviuose trečiajai partijai įkurti.

Susiorganizavęs Lietuvių Komitetas turi pasibrėžęs 
plačią darbų programą, su kuria reikia visiems susipa
žinti'ir po to stoti darban jai gyveniman pravesti.

Taigi visi veikėjai ir visuomenininkai yra kviečiami 
daylvauti šiame pasitarime.
. Prašome būt laiku, kad lygiai 10 v. galėtume pasita- 

• rimą pradėti ir anksti jį baigti, o paskui dalyvauti Kul
tūrinio Lietuvių Centro atidarymo pobūvyje. t

Nacionalis Lietuvių WALLACE for PRESIDENT 
' . KOMITETAS.

(20-23)

—r

£

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5173

- Matthew 
BUYAŪSKAS

Laidotuvių Direktorius

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, . 
j krautuves ir | pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

I ’

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

August (Justas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, k Y.

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

ir tt., telefonuokite
’ SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

*
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISN1UOTAS GRABORIUS

Telefonuokito dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega

Norwood, Mass.
MOTINU DIENA GRAŽIAI 

ATŽYMĖTA
Gegužės 9 d. Lietuvių Sve

tainėje įvyko prakalbos, dainų 
programa ir vakarienė moti
nų pagarbai. Rengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 9 kuo
pa. Kalbėjo Jonas Siurba iš 
Brooklyn, N. Y.

I

Jis pasakė puikią kalbą apie 
pasaulinius įvykius ir šios ša
lies reakcijos ir progreso 
veiksmus. Nurodė būtiną rei
kalą pasmarkinti veikimą už 
trečios partijos kandidatų iš
rinkimą į valdvietes, kad pa
stojus kelią naujam karui, 
kad atsteigus laisvą unijų vei
kimą ir už įvykdymą pasto
vios taikos, kad galėtų visuo
menė be baimės gyventi.

O kad tai atsiekti, tai rei
kalinga žmonėms organizuotis 
ir veikti prieš reakciją. Ačiū 
Siurbai už gerą prakalbą.

Dainų programą pildė Nor
wood© Vyrų Grupė ' vad. S. 
Pauros ir duetas Bob Niau- 
ra ir Stasys Paura. Ačiū 
dainininkams už skambias 
daineles.

Po programai tuojaus buvo 
duodama vakarienė, kurią 
pagamino E, Karalienė, M. 
Kroli, J. Družienė ir N. Gry
bienė. O vyrai mandagiai pa
tarnavo prie stalų.

Baigiant vakarieniauti pir

mininkas J. Grybas padarė at
sišaukimą dėl Progresyvės 
Partijos pravedimo rinkamų 
kampanijos. Dalyviai prisi
dėjo su auka sekančiai: Ma
ly .ir Vincas Misevičiai $5. P. 
ir J. Usevičiai iš Dorchester 
$3. A. ir M. Grigun $3. J. 
Niaura $3.

Po $2: L. Trakimavičius, J. 
Galgauskai, A. O. Zarubai, 
Dovidoniai—Worcester, P. E. 
Karuliai, R. Alusevičienė 
(Montello), M. Krasauskienė, 
V. Zilaitis, P. Gaigalas, M. 
Uždavinis, S. Karol, J. Cas
per, J. Grybas ir J. Tamosio- 
nis.

Po $1 aukavo: J. šaštavic- 
kas, Julia Družienė, N. Gry-' 
bienė, M. Kroli, S. Druzas, E. 
Karol, P. Alcksiūnas, K. Val- 
ma, J. Krasauskas, V. Kroli, 
J. Lkvas, U. Repšienė, O. Vai
tiekūnienė, E. Visgirdienė ir 
S. Paura. Sudėta $59.50.

Maisto aukavo* šios drau
gės: Mary Misevičienė, Ona 
Casper, Manio Kroli ir N. 
Grybienė, širdingas ačįu dėl 

,visų, o ypatingai gaspadi- 
nėms. J. G.

New York. — Darbo Fe
deracijos Sukniasiuvių Uni
jos Įokalas ragino Kongresą 
atmesti Mundto bilių.

Sydney, Australija. — 
Audra nuskandino 11 žiAo- 
nių, buvusių dviejose valte
lėse.

Wilkes-Barre, Pa. KRISLAI HELF WANTED—MATE ' 1
REIKALINGI VYRAI

PHILADELPHUOS- APIELINKEJ
DIDELIS DIDELIS

PIKNIKAS,
Paramai Liet Literatūros Draugijos 6-tos Apskrities ’

Piknikas Įvyks SekmadienįGEGUŽES 23 MAY
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.
Tai pirmutinis piknikas šio sezono. Dalyvaus svečių 

iš kitų m i datų. Visi kviečiami dalyvauti ir praleisti links
mai laiką, nes piknikas bus puikus, bus valgių ir gėrjmų. 
Nieko nestokuos.

šokėjai galės pasišokti prie geros muzikos.
Vieta labai graži ir visiems žinoma, čia įvyksta dien

raščio Laisvės piknikai.
Kelrodis: Automobiliais važiuodami iš Philadelphijos 

laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), lygiai 5 mylios 
nuo tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas 
Stotis, čia pasukite po dešinei—ir čia pat pikniko vie
ta. Kurie važiuosite busais, tai nuo Market Ferry pa
imkite dešinėje pusėje busą No. 2 Gloucester Heights, 
kuris d a veš iki vietos.

Užkviečia visus Rengimo Komisija.

Pirmutinis Šią Vasarą Piknikas
Sekmadienį, gegužės 30, 

per Decoration Day, Sans- 
Souci parke įvyks šią vasarą 
pirmutinis piknikas. Tą die
ną būs oficialus Sans-Souci' 
parko atidarymas, čia suva
žiuos daug svieto iš visos apy
linkės. šį metą parke yra 
daug visokių naujų įrengimų 
seniems ir jauniems.,

Vakare šokių paviljone prie 
gero orkestro bus polkų ir 
moderniški šokiai. Prie lie-' 
tu vių stand o bus valgių ir gė
rimų.

Atsivežkit savo vaikučius, i 
parodykit jiems good time.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus į šį pikniką. Padainuosim, 
pabaliavosim ir visi smagiai 
laiką praleisim.

Kviečia SLA 115 Kp.

Į SOCIALISTINES 
LENKTYNES

Šalčininkų spirito varyk
los kolektyvas per bendrąjį 
susirinkimą išnagrinėjo va
ryklos darbą per praeitus 
dvejus pokarinio penkmečio 
metus. Varyklos kolektyvas 
nutarė įsijungti į socialisti
nes lenktynes, siekdamas* į- 
vykdyti pokarinį penkmeti- 
nį planą per ketverius me
tus, ir įsipareigojo iki 1949 
metų pabaigos įvykdyti 
penkmetinį spirito gamybos 
planą, padidinti darbo na
šumą 2 procentais, palygin
ti su 1947 metais, pasiekti 
100 procentų spirito išeigbs 
ir bendrąjį gamybos planą 
įvykdyti 130 procentų, į- 
rength bei paleisti į darbą 
žaliavos paruošimo cechą ir 
1.1.

Be to, nutarta sumažinti 
gamybos išlaidas 0,2 pro
cento, palyginti su 1947 me
tais, sumažinti produkcijos 
savikaina 2 procentais, pa
lyginti su planine savikai
na.

Šalčininkų spirito varyk
los kolektyvas iškvietė vi
sus kitus spirito pramonės 
įmonių kolektyvus į socia
listines ' lenktynes dėl penk- 
metinio plano įvykdymo per 
ketverius metus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
šiandien*tą legijoną tebefinan^ 
suoja.

Be Anglijos ginklų ir mili- 
tarinės paramos arabai nega
lėtų šį karą vesti.

Amerikiečių zonoje antiru
siškos propagandos apsvaigin
tas amerikietis kareivis Oso
linski ne tik piktai iškoliojo 
du rusus karininkus, bet dar 
per langą į juos akmenį palei
do. Mūsų militarinis teismas 
jį rado kaltu ir nuteisė šešis 
mėnesius pasėdėti kalėjime.

Teismas pasielgė teisingai. 
Tegul Osolinski šešis mėnesius 
išsimiegos ir išsiblaivys.

Osolinski. žinoma, yra auka 
fašistinės propagandos.

Jau tik viena visai trumpa 
savaitė bepasiliko iki atidary
mo Amerikos Lietuvių Kultū
rinio Centro. Tai bus trijų 
dienų šventė. Iš arti ir iš to
li žmonės gales dalyvauti.'

Man atrodo, kad gegužės 
29,' 30 ir 31 dienomis visi ke
liai iš visur lietuvius' ves j 
Brooklyną. Laukiama svečių 
net iš Chicagosf

Tai bus didelio džiaugsmo 
sąskridis.

BARZDASKUTYS
Galintis instruktuoti. Su Kvalifikaci

jomis, 3 metų patyrimas, vienų metų high 
school, žemiau 50 metų' amžiaus. Alga $60, 
40 valandų savaitė. Pfoga pakilimam*.

ROBERTS BARBER SCHOOL
33 SENECA STREET, Buffalo, N. Y. 

Telefonas MA. 4017
<>2t>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININK&-MOTERIS. Būti 
kaipo vienai iš šeimos. Pagelbėti prie vai
kučio. Lengvas namų darbas. Guolis ant 
vietos. Kick-tiek kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761. (1.21)

CORDAY UžDEJIKftS
PATYRUSIOS
GERA ALGA

LIDO NOVELTY
226 W. '37th St., N. Y.

(123) 
j------------------------- ----------------------------------------------------------- -

NAMU DARBININKE ABELNAM DARBUI 
5 dienų savaitė nuo dešimtos iki po vaka
rienės. Skalbiamoji mašina. Guolis kitur. 
Telefonas EVERGREEN 7-4251.

(127)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 23750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rets i I under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control /Law at 
119 — 5th Ave., Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT-' •

Kairo. — Arabai sakosi 
greit užimsią visą Jeruzalės 
senmiestį.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

•■J. J. Kaškiaučius, M. D.
J; 580 Summer Avenue, J
• ■ Newark 4, N. J. J J
• • HUmboldt 2-7964 • •

.v, jt. .v. .v. -v- a j. ,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojd 
įvairiom spalvom. ‘

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

■ ■■■ 1m i imii ............... ii^ii

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BELLAS 
(BIELIAUSKAS) 

i

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

" Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
- ---- -- - —..... *111 ■' — ■ - "

I*  ii—UI «■

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1 , j . ’•

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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Moterų kuopa, Literatūros 2 kp. 
ir Susivienijimo 62 kp. bendrai ren
gia pikniką liepos 25 d. Tautiškam 
Parke, Montello. Prašome įsitčmyti 
dieną, dalyvaukite visi. Piknike bus 
įvairių pamarginimų, taip kaip ka
daise darydavo Lietuvoje, tai yra: 
puodų daužymas, -akimis užrištomis, 
būna daug juoko, bus ir maiše bėgi
mas, duosime dovanas tiems, kurie 
gerai bėgs. — F. Shapokas.

(121-122)

GREAT NECK, N. Y.
Geg. 23 d., bus suvaidinta trijų 

veiksmų komedija su dainomis — 
Ponas Amerikonas. Vaidins Brook- 
lyno lietuvių scenos mėgėjai. A. ir 
J. Kasmočių salėjo, 10 Steamboat 
Rd. Pradžia 4 vai. dieną, vaidinimas 
5 vai. Įžanga $1.00. Po vaidinimo 
šokiai griežiant Jurgio Kazakevi
čiaus orkestrai. Aido Choras sudai
nuos eilę gražių dainų. Pirmyn Cho
ras bendrai su trim kitom organiza
cijom kviečia vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. (120-121)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Brolių Pašalpinė Dr-ja 

ruošia pikniką, geg. 23 d., Liberty 
Park, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Įžanga 50c. Pradžia 1 vai. die
ną. Bus skanių valgių ir .gėrimų, 'tu
rėsime gerą muziką. Tad kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai praleisti laiką. —■ Kom. < 

(120-121)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 25 d. gegužės, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos kviečia
mos dalyvaut. — V. K. sekr.

(120-121)

Tel. TRObrldge 8880

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

d LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 '

Nedėltomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 rytą.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si„ arti Central Skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJ®

282 UNION AVĖ.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Steven Augustine & Frank Sanko
• SAVININKAI

BROOKLYN, N., Y
Tel. EVergreen 4-9612

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —šešt., Geguž. 22, 1948
♦ z “ 4
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

t • ‘

Kas nori gražlaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar ^nd Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
, i 

(Skersai nuo Republic Teatro)

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



Fašistų Nužudyti Lietuviai

VIEŠI BROOKLYNE

•Ready-to-Ship* ‘Ready-to-Ship’1

Tai bus paramai tos

Pra- 
reikalus,

B., tai
Švarcie-

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

EKSPRESU PRISTAJOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI/
T ITCCD (Apmokėtais Muitais)
I UDmI\ jr j visas Pasaulio Dalis.
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Aido Choras Išvažiuos 
Su “Ponu Amerikonu”

šį sekmadienį, gegužės 23- 
čią, aidiečiai ir kiti “Pono 
Amerikono” vaidylos patrauks 
į Great Neck suvaidinti ten 
mūsų jau matytą “Poną Ame
rikoną.” Važiuos busti. Bu
šas išeis nuo Laisvės salės, 
419 Lorimer St., 2 valandą.

Kadangi tūli aidiečiai va
žiuos mašinomis, tad buse bus 
vietų ir pašaliečiams. Kiek 
tų vietų bus, kol kas tikrai ne^ 
žinoma. Norintieji važiuoti 
kartu matykitės su choristais 
prie buso.

Jeigu buse ir pritrūktų jums 
vietos, dar spėsite nuvažiuoti 
ir traukiniais, nes vaidinimas 
prasidės 5 valandą.

J Great Necką važiuos dau
gelis brooklynieČių ne choris
tų, dėl įvairių priežasčių ne
galėjusių matyti vaidinimo 
Brookįyne. Be to, Great 
Neckas skaitomas Ilgosios Sa
los gėlynu ir tenai nepapras
tai gražu pavasarį (“hope,” 
kad jie grožybių atvežtų pa
puošti mūsų Liberty Audito
riją atidarymo dienomis). St.

Brooklynietis Petras Satkus 
pridavė Teklės Satkienės gau
tą nuo giminaitės laišką, ku
riame aprašo apie jų gimtojo 
krašto žmones, nukentėjusius 
nuo fašistų karo laiku, 
leidus asmeniškus 
skaitome:

“Ką man paraše 
baugu. Ramoniškių
nės vienas vaikas yra Vokieti
joje, o Aliukas, tai negyvas. 
Sako, vokiečiai galvą nukirto. 
Taujinskų Prano ir Antano 
taip pat nukirto galvas. Ir 
Švarcų' Stravinskienės vaiko 
nukirto galvą. Gobčių abudu 
vyrai negyvi. Macaitukas An
tanas negyvas. Dirvelis Jo
nas, Bakaitis, Bakaitukas, vi
si iš Rezgalių kairpo, žuvę.

“Na, man baisu ir rašyti,

baigsiu apie tai. žinai, visai 
baugu ir pamislyti.”

★ ★ ★
Tai tas pats fašizmas, kuris 

po kauke kovos prieš komu
nizmą bando įšliaužti galion 
ir mūsų šalyje. Kiekvienas, 
kas nenori galvų kapojimo 
Amerikoje, turėtų veikti sku
biai ir energingai prieš Mundt 
bilių. Tas bilius siūlo užso
dinti ir mūsų šalies žmonėms 
diktatorių, pavedant visą ga
lią generaliam prokurorui.

Mundt bilius jau tapo pri
imtas kongreso reakcininkų 
didžiumos, tik 58-niems bal
suojant prieš jį. Bilius dabar 
randasi senate, ten reikia siųs
ti savo protestus prieš jį, rei
kalauti savo senatorių, kad 
bilių atmestų.

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

hi

Nuteisė už Nuomos 
Bonų Ėmimų

I Rinkliava Kovotojams 
Prieš Fašizmą

Numirėle Išgulėjusi 
Bute apie Mėnesį

kai-

PLĖs'r^E IevXerio KŽ Pasiinatykinie Lietuvių

Skalbyklose
Streiko Nebūsią

CIO Amalgamated Laundry 
Workers Jungtinė Taryba 
skelbia priėjusi susitarimo su 
skalbyklų savininkais, tad 
streiko nebūsią. Moterims mo
kės iki $6.50 dienai. Perrin- 
kėjams ir sužymėtojams dar
bo valandos bus 46 vietoje 
buvusių 48.

Visgi nepaprastai mažų al
gų būta, jeigu ir su dabarti
niu pakėlimu gaus tik $32.50 
už 46 valandų savaitę. Atro-
kuok dar taksu?, unijai duo- ’ 
k]ę—mažai telieka parsinešti į 
namo.

David Kaskel, 98-76 Queens 
Blvd., Forest Mills, teisme pri
pažintas kaltu iminėjime ky- 
'šuį už butus Regency Park, 
Inc., 
Corp, 
m nose
firmos viršininkas, 
no, kad i is susirinkęs $5,950 
pinigais ir gavęs automobilius 
su nuolaidomis už išnuomoji
mą buto.

Žydų Immigrantams Para
mos Draugija per dvejus me
tus atveždinusi Amerikon 2,- 
486 asmenis, Europos išvietin- 
tuosids.

ir Carroll Management 
valdomuose gyvena- 
namuose. Kaskel yra

Jį kalti-

šiomis dienomis visame New 
Yorko ^didmiestyje renkamos 
aukos Ispanijos liaudiečių pa
ramai.
kovos, kurią Ispanijos liaudie- 
čiai veda per dešimtį metų. 
Nežiūrint fašistų laikino lai
mėjimo, kova tęsiasi ir ji ka
da nors bus laimėta.

Rinkliava baigsis gegužės 
22-rą.

Parama Kovai Prieš 
Mundt Bilių

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Gegužės 18 d. Šapolo-Vai- 
ginio svetainėje, 147 Thames 
St., atsibuvo susirinkimas 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 55 kp. Išklausius komite
to ir komisijų raportus 'ir juos 
priėmus buvo pakelta klausi
mas kas link Mundt biliaus, 
kuris yra taikomas panaikini
mui Teisių Biliaus šioje šalyje, 
žinoma, dabartiniu laiku la
bai svarbu prisidėt kovai prieš 
tą bilių finansiniai, bet kuopos 
iždas veik tuščias. Tačiau 
ridgewoodieciai dienraščio va- 
jiriinkai J. K. ir P. B. sako— 
mes už pasidarbavimą vajuje 
gavom f7 d oi. komiso ir juos* 
aukojam tam tikslui. Tarėm 
labai dėkui. Juos pasekė J. S. 
su penkine. F. V., J. B., P. K. 
ir P. K. t po dol. Viso susi
darė 16 dol. Tai gražus dar
bas.

BrooklynieČių Atydai

LLD kuopa rengia alaus 
bankietą ir su užkandžiais. Jis 
įvyks šeštadienio vakare, bir
želio 5 d., šapolo - Vaiginio 
svetainėje. Taigi, norintieji 
dalyvauti mūsų bankiete turi
te užsiregistruoti pas kuopos 
komiteto arba bankieto rengi
mo komisijos narius. U.žsire-

Nepa-

Daleidžiant, kad viepi 
mynai žino, kas dedasi kituo
se jų j kaimynuose, tai Helen 
Roarity, buvusi mokytoja, po 
mirties išgulėjusi savo bute 
apię mėnesį laiko. Ją atrado 
ketvirtadienio rytą jos bute, 
206 Lexington Ave., Brookly- 
ne. Išvaizda jos kūno rodė, 
kad jinai mirusi prieš kelias 
savaites. Kaimynai sakosi ma
tę ją prieš apie1 mėnesį.

Roarity gyvenusi tonai sc-» 
niau su' motina. Jai mirus, 
per pastaruosius 20 metų gy
venusi viena. Niekas pas ją 
neateidavo ir jinai niekur nei
davusi. Į krautuves eidavusi 
tik vakarais, tad mažai ( kas 
ją ir pažino. Pažinojusieji ’ją 
visuotina vargšele skaitė, ka-, 
dangi jinai labai kukliai gy
venusi, jos drabužiai buvę se- 
nybiniai. Tačiau pas ją radę 
banko knygelę, dar rodančią 
$4,428 ’ taupmenų. Tai, ži
noma, menkas turtas imant 
domėn dabartinį pabrangusį 
ir vis brangstantį pragyveni
mą. Vienok dar nereikėjo nei 
visai skursti.

Du pjauni newyorkieciai plė
šikai, sakoma, pravedę eilę 
apiplėšimų naudojantis žaisli
niu pištalietu. Tačiau suma
nę tapti galingesniais, už $30 
nusipirkę tikrą revolverį ir 
nuvažiavę į Westchester ap
skrities giraitę jį išbandyti, o 
gal dar tikėjosi pakelyje ir 
pasipinigauti. Tačiau juos 
ties giria pastebėjo kelių po
licija ir areštavo.

Pas* brooklynietę Sofiją 
Petkienę vieši jos sesuo Anna 
Klemanski . iš Lewiston, Me. 
Drg. Petkienė su, savo malo
nia viešnia lankėsi Laisvėje 
šeštadienį, teko su viešnia ma
tytis Laisvės salėje įvykusia
me filmų vakare.

gistravimas tik $1.75.

Kultūriniame Centre!
Laukiant didžiojo atidarys 

mo Lietuvių Kultūrinio Centro 
(gegužės 29 ir 30-tą), kada 
pribus \šimtai svečių «iŠ kitų 
miestų ir minios brooklynie
Čių, brooklyniečiai jau naudo
jasi tūlomis privilegijomis ir 
dabar.

šį šešta'dienį ir sekmadienį, 
22* ir 23-čia, vėl susirinks 

i ti bowlininkai. Bus ekspertų, 
atvyks vėl ir'porinčių pasimo
kyti bei pažiūrėti. Abiejuose 
yra daug šposelių ir smagumo. 
Ir abiemis • dienomis bus ge
ras pasirinkimas visokių na: 
mie gamintų valgių.. Ateikite!

Namo Komisija.

Sunkvežimis smogė į Benja
min Weinbergo \ laikraščių 
kioską, Bronxe. Sužeidė jį ir 
kita asmeni. *. *

“Susipažinimo”
NUOLAIDA .

' 5Od •
Ant Mūsų Ant Mūsų

Maisto Drabužių
PUNDELIAI

FILMOS- TEATRAI
Embassy Newsreel Teatruose

Scenos iš iškilmių pasveikin-* 
t i gimusią naują šalį — Isra
el. Palestinoje mūšiai už 
Haifa. Europos princų ir val
dininkų vizitai ir kalbos. Pre
zidentas Trumanas, kalbėda
mas Jauniesiems Demokra
tams. reiškia viltį liktis tose 
pareigose dar keturis metus.

Carnęgie- Hali
Tebesitęsia “Pop” Koncertų 

sezonas su programomis kas

Juokinv.inus'a Filmą |er Eilę Metu! Istorija dvieju 
“Anitelų.” kurie Negalėjo. Išvengti Nesmagumų !!!

Paramount Perstoto
VERONICA JOAN BARRY
LAKE • CAULFIELD • FITZGERALD

“THE SAINTED SISTERS”
... ■... fr PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ - 

BUDDY MORENO ir Jo Ork.
LINA ROMA Y. THE WIERE BROS. BENNY YOUNGMAN

PARAMOUNT Thea. Times Sq.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATR1NF: TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

I'ilnai žavėjai.tis mtizikalix romansas 
virpa šokiais . . smagiomis ^naujomis

JUDY garland
' “m nu t>

dainomis . . .

• GENE KELLY
DAT T?”

mirškit!
Koresp. M. S.

WALTER

DIDŽIOJOJ 
Club.

SLEZAK GLADYS COOPER, REGINALD OWEN J
•Dainos Cole Porter’io • MGM Judis
SCENOJ: "ON THE BEAM" f>u Rockettex. Corps de Ballet, 
Music Hall SimT. Ork. vadovauja Alexander Smallens.

TRECIAS SEZONAS
36 VAKARAI PAVASARIO MUZIKOS • GEG. 1 iki BIRŽ. G <1. jimt. 

POP KONCERTAI 
Garsiu Svečiu 
ir Šokikai.

CARNEGIE
60 Puikiausių Pasaulio Muzikų mu 
Konduktoriui, Solistai, Dainininkai

—► Sekmadienio Vakare, Gegužės 23 d., 8:30 4~

VISAS VAKARAS RUSISKAS
Rusų Liaudies Aokių Grupė ir Dainininkai 
Konduktorius: Emanuel Balpban. 
Prochorova pituiistė; Alexander 
Opeios Sąjunir^)’ ir Radischevo 
Grujič ir Dainininkai. Tikietai

CARNEGIE HALL

Solixtui: Kx<nin
Kipnis, Bass (Mett*.
Rusų Liaudie* šokių 
būdelėj prie durų

119 West 57th St.

vakarą. Dalyvauja simfoniš- 
kas orkestras ir dainos, muzi
kos ir šokių solistai. Sezonas 
baigsis antrą savaitę birželio.

Brooklyno Paramount

Teberodo “Saigon/’ su Ve
ronica Lake ir Alan Ladd ro
manse ir daugeriopose skers- 
painėse, kurias, žinoma, jiedu 
nugali. Priedams rodo “Caged 
Fury,” apie cirką, jo dalyvius.

New Yorko Paramount

Pradėjo rodyti “The ‘Saint
ed Sisters.” Veronica Lake, 
Joan Caulfield ir Barry Fitz
gerald vadovaujančiose rolė
se. Asmeniškai scenoje Bud
dy Moreno su savo orkestru. 
Lina Romay; Wiere Brothers 
ir U’enny Youngman.

Radio City Music Hall
Šią savaitę pradėjo rodyti 

technispa.lvį muzikališką “The 
Pirate.” žvaigždėse Judy 
Garland ir Gene Kelly. Nau
jos Cole Porter dainos. Vaiz
duoja senybinį romansą — 
linksmą, komiškai.

Didžiojoje scenoje naujas 
Leonidoff’o spektaklis “On 
the Beam,” su ballerina Pa* 
treiia Bowman, Rudolf Kroel- 
ler, teatro • šokėjomis, choru, 
orkestru.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, vyrui, (front room). Yra trys 
langai. Pageidaujama, kad būtų lai
svų pažiūrų. Renda prieinama. Savi
ninką matyt galima bile laiku, vi
suomet namieje. Petras Kisielius, 
566 Crescent St., Brooklyn, N. Y. 
(Crescent St. stotis). (120-122)

Siųskite Siuntinius j 
LIETUVĄ

Ir j visas kitas Europos dalis. 
Pilnai apdrausta ir muitas 

v ' apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. Y. 

CORTLANDT 7-3962
(122)

i BROOKLYN į

LABOR LYCEUM• '
DARBININKŲ ĮSTAIGA J

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- ?
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t|. 1

Puikus steičius su naujausiais ’ I 
įtaisymais.

KETURIŲ pOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

L— *—'*4t

Dėl to, kad jo žmona Irene 
išėjo dirbti, George Mathews 
sakosi turįs būti namie, pri
žiūrėti savo tris vaikus. Jis 
patraukė žmoną į teismą, kad 
gauti iš jos užlaikymą-alimo- 
niją.

WORLD TOURISTS -c.
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
TELEPHONE ORCHARD 4-4660

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y?

MES NESAME LABAI BLOGI

Kalbėdamas policijos kapi
tonų pokylyje, Hotel Commo
dore, majoras O’Dwyer prana
šavo, kady New Yorkas seka
mu dešimtmečiu paaugsiąs 
dar apie pusę miliono gyven
tojų, ir kad Policijos Depart- 
mentas turįs atitinkamai pa
didėti.

Nežiūrint, kad New Yorke 
kas dieną girdisi papildomų 
blogdarybių, visa tai paeina 
ne nuo mūsų blogumo, bet 
nuo daugumo, sakė majoras. 
•Jeigu rokuoti pagal skaičių 
gyventojų, New Yorke įvyksta 
mažiausia kriminališkų prasi
kaltimų.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street I

BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-6868
Valandos: I

į 1—- 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

'wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiim^
————---------------------------------------------- — .. — Ji      .  

Kanados 
Black Horse Ale 

f 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

auto 
Avė- I 

15-kai automobilistų iš- 
teismą.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. % 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais:. » 
į Telefonas EVergreen 4-0208

SAUGOKITE JAS GERAi

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

Valandos:

N a u j a i u ž d ra u st o j e 
statyti zonoje ant Third 
nue 
davė pašaukimus . į
Darbo dienomis ir valandomis 
yra uždrausta statyti auto 
tarp’ St. MaVks Place ir 64th 
Street. ,

1 Ėgzaminuojam AfcisJ 
i Rašome Receptus i 
į Darome ir Pritaikome Akinius |

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

\394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Peter Kapiskas

0

GERI PIETŪS!
’ I

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Loripier Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
.gražus pasirinkimas.

B'

Peter 
KAPISKAS »

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel, EVergreen 4-8174

Jėrome Hurwitz b. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

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

E V. 8-2123
Atdara,, J<as vakėrą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

f 4*
4*

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

■ , - t

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

/
Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū-

. lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg
Vėliausios Dienos

, Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest., Geguž. 22, 1948




