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Ketvirtadienio rytą pasiekė 
mus liūdna ir skaudi žinia. 
Pranešė, kad Chicagoje pasimi
rė dienraščio Vilnies angliško
jo skyriaus redaktorius Joe Sa
cal (Juozas Sakalauskas). Juo
zas buvo dviejų karų veteranas 
(ispanų liaudies karo ir Antro
jo Pasaulinio Karo), nuoširdus 
darbininkų judėjimo narys. Sa
vanoriu jis važiavo Ispanijon 
kovoti fašizmą, savanoriu jis 

* stojo j pasaulinį karą prieš fa
šizmą.

★ ★ ★
Be galo gaila jauno, drąsaus 

kovotojo. Netekome veikėjo.
Juozas karštai tikėjo socializ

mu. Jo idealams jis paaukojo 
savo sveikatą. Iš Ispanijos ka
ro sugrįžo invalidu: pažeista 
ranka ir sukrėstais nervais. 
Pasauliniame kare, matyti, jam 
sveikata buvo visiškai pakirs
ta.

Dar vienas naujas kapas, 
dar viena nauja spraga mūsų 
judėjime!

★ ★ ★
Turime net tris “šventes.” 

Kaip ir kur laiką praleisti? 
Mano pasiūlymas: Amerikos 
lietuvių kultūriniame centre. 
Čia vieta didelė, vėsi ir graži. 
Vakarais bus šokiai prie gra
žios muzikos. Sekmadienį po 
pietų platus pasitarimas namo 
reikalais.

i ' Centre yra valgykla ir "bow
ling alleys.” Kiekvienas pra
leistas doleris eis šios įstaigos 
užlaikymo reikalams, vadinasi, 
nebus . praleistas veltui, nebus 
numestas į varidenį.

★ ★ ★
“šventosios žemės švenčiau

sias miestas” dega ir griūva — 
dega karo liepsnoje, griūva nuo 
kanuolių ir bombų.

Dega ir griūva Jeruzalė!
Kaunasi žydai su arabais. 

Bet didžioji kaltininkė yra 
krikščioniškoji Britanija. Di
delė tos kaltės dalis krinta ir 
ant Amerikos galvos.

Arabus sukurstė, išlavino ir 
apginklavo britai. Bet britus 
šeria ir ginkluoja Amerikos bi
lijonai !

Nepaprasta žinia iš Burmos. 
Burmos premjeras pareiškęs, 

/ kad neužilgo jis imsis žygių su
vienyti socialistus ir komunis
tus į vieną partiją. Naujosios 
partijos programa būsianti so
cialistinė, tokia:

įsteigti ekonominius ir poli
tinius santykius su Tarybų Są
junga ir kitomis komunistų va
dovaujamomis šalimis; suna- 
cionalizuoti kapitalistines įmo
nes ; susocializųoti prekybą; 
įvesti verstiną mokslą ir skelb
ti marksistinę ideologiją.

Nežinia, kiek galima pasiti
kėti šiais premjero Thaku Nu 
prižadais. Iki šiol berods jis 
buvo smarkiai pakrypęs prieš 
komunistus. Gal pakeitė savo 
atsinešimą.

★ ★ ★
Lenkijos katalikų bažnyčios 

dvasiškija ėmė ir “susiprato.” 
Ji išleido pareiškimą, jog ji 
pritarianti prijungimui prie 
Lenkijos iš Vokietijos išlais- 

. vintų kraštų.

Kunigai priversti taikytis 
prie Lenkijos žmonių. Jie nebe
galėjo ilgiau tylėti tuo gyvu 
reikalu. Mat, neseniai popiežius 
parašė lenkams laišką ir labai 
apgailestavo Vokiečių, kurie ta- 
go, kad jie gali tapti genero- 
žmoniškai, girdi, pasielgta su 
dvylika milijonų “nekaltų žmo
nių.” Lenkijos žmonės baisiai 
supyko. Lenkai kunigai pabū
go, kad jie gali tapti genero
lais be armijos.

Dabar jie popiežiaus laišką 
išaiškina. Jie sako, kad dauge- 

(Tąsa 5-me pusti

MINIOS MARŠUOS Į WASHINGTON A PRIEŠ MUNDTO BILIŲ
Angly Siūlomos Paliaubos Tarnautų Ara
bam prieš Žydus; Gromyko Ragina Veikti
Anglija Prigabeno Arabam Ginklų, bet Reikalauja, kad 
Žydam Būtų Sustabdyti Ginklai “Lygiai su Arabais”

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos delegatas Sir Ale
xander Cadogan įnešė tokį 
sumanymą Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai:

Prašyt arabiškus kraštus 
ir Palestinos žydus, kad ke
turiom savaitėm pertrauk
tų karo veiksmus. Žydai ir 
arabai turi prižadėt tuo 
tarpu nesigabent daugiau 
ginklų ir kareivių. 0 jei šis 
pasiūlymas būtų atmestas, 
tai Saugumo Taryba turėtų 
apsvarstyt, ar privalomai į- 
sakyt žydam ir arabam nu- 
stot kariavus.

Belaukiant arabų ir žydiį 
atsakymo, Anglija vis siųs
tų ginklus arabiškoms vals
tybėms.

Arabų atstovai pritarė 
šiam anglų planui. Anglai 
jau iki šiol prisiuntė jiems 
gana daug ginklų, kuomet 
Amerika, Anglija ir jų ben
dradarbiai nuo seniai už
draudė ginklus žydams. Be 
to, arabiški kraštai yra pri- 
grūdę savo kariuomenės į 
Palestiną.
Sovietų Delegatas Reika

lauja Rimtai Veikti.
Sovietų Sąjungos delega

tas, Andrius Gromyko ragi
no Saugumo Tarybą nedel
sti tokiais angliškais išsisu
kinėjimais, bet rimtai dary
ti žingsnius karui sustabdy
ti tarp arabų ir Izraeliaus 
valstybės. Gromyko todėl 
pasiūlė pirmesniąją Ameri
kos rezoliuciją, kuri priva
lomai įsako per 36 valandas 
sustabdyt mūšius iš abiejų 
pusių. (Anglai su ameriko-

PIRMADIENĮ, GEG. 31, 
LAISVĖ NEIŠEIS, nes 
tai bus nacionalė šventė 
Memorial-Decoration Day.

Sovietai Vėl Protestuoja 
Prieš Graikų Žudynes

Mąskva. — Čionaitinis 
radijas pranešė, kad Sovie
tų vyriausybė pasiuntė nau
ją protestą Graikijos mo- 
narchistų valdžiai dėl to, 
kad jinai urmu žudo suima
mus partizanų kovūnus ir 
kitus demokratinius grai
kus.

♦

CIarko Pasaka apie 
Komunistų Partiją

Washington. — Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
pareiškė, kad Komunistų 
Partija “stojanti už Jungti
nių Valstijų valdžios nuver
timą.’’ Tuomi Clarkas padė
jo Mundto biliui ir Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui.

(Aukščiausias Teismas y- 
ra nusprendęs, jog neįrody
ta, kad Komunistų Partija 
siektų nuversti Amerikos 
valdžią.)

nų nuolaida buvo sumulkinę 
tą rezoliuciją.)

Gromyko įnešta ameriki
nė rezoliucija yra -pagal 
Jungtinių Tautų konstituci
jos VII skyrių, kuris leidžia 
ekonominiais ir karingais 
veiksmais vykdyti Saugumo 
Tarybos paliepimą.

- - - --- - ' - 1 -   r -
Protestantų Kunigai Šaukia 
Sulaikyt Anglus-Arabus 
Nuo Izraeliaus Žudymo

New York. — 11 protes
tantų kunigų pikietavo An
glijos konsulatą; smerkė 
anglų-arabų karą prieš Pa
lestinos žydų valstybę. Ku
nigai nešė plakatus su už
rašais : “Sustabdyt Izrae
liaus žudymą!” “Sustabdyt 
Anglijos paramą užpuoli
kam arabam!” “Nepirkt 
angliškų prekių — Anglija 
už gaunamus iš jūsų pini-v 
gus perka kulkas arabam!”

Chinų Komunistai 
Įsiveržė į Čangčuną

Nanking, Chinija. —Chi
nų kohiunistai prasiveržė į 
pakraščius čangčuno, Man- 
džurijos sostinės. Jie užėmė 
vieną Čiang Kai-šeko tauti
ninkų lėktuvų aikštę ir ata
kuoja kitą. Tokiu būdu ko
munistai perkirto apgul
tiem tautininkam ir susisie
kimus oru su čiango Chini
ja. Tautininkai praneša, jog 
komunistai grūmoja tauti
ninkam ir čingsiene ir Hu- 
lutao uoste.

Gromyko Smerkia Priekabes 
Dėl Čechoslovakų Valdžios

Lake Success, N. Y.—Ar
gentinos atstovas Jungtim 
JTautų Saugumo Taryboje 
pasiūlė, kad tarybos “žino
vų” komitetas išklausytų 
liudytojų, ar Sovietų Są
junga paveikė čechoslova- 
kiją pakeisti valdžią. Sovie
tų delegatas Gromyko pa
smerkė šį naują bandymą 
ieškoti priekabių prieš So
vietus.

• Gromyko ne kartą pabrė
žė, jog Sovietų vyriausybė 
nieko bendra neturėjo su 
Čechoslovaki jos valdžios pa
keitimu.

Dorchester, Mass.
Mirė R. Pemickas. ,

Gegužės 27 d. 5 vai. ryto 
staiga mirė Rokas Pernic- 
kas, 65 metų amžiaus, gy
venęs po num. 21 Raven St., 
Dorchesteryj, Mass.

Laidotuvės įvyks, gegužės 
29 d. popiet, Mount Hope 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir žmoną.

Pernickienė

Maskva. — Sovietų pa
reigūnai Vokietijoje andai 
sučiupo slaptus asmeninius 
dokumentus Herberto von 
Dirkseno, buvusio Vokieti
jos ambasadoriaus Londo
ne. Tie dokumentai liudija, 
kad Anglijos valdžia ll939 
m. Rugpjūtyje prąšėsi kari
nės sutarties su Vokietiją, 
ir už tai žadėjo Hitleriui 
visą valią įvairiose Europos 
šalyse.

Dabar Maskvos žurnalas 
Naujasis Laikas išspausdi
no ištraukas iš Dirkseno už
rašų, kurie sako:
—Anglijos premjer. Cham- 

berlaino patarėjas Sir Ho-1 
ra'ce Wilson 1939 m. rugp. 
3 d. pareiškė vokiečių am-

Senatoriai Nubalsavo 
Įleisti į Ameriką 
200,000 PabėgėliŲ

Washington. — Senatas 
40 balsų prieš 33 nutarė per 
dvejus metus priimti Ame
rikon 2,00,000 išvietintųjų- 
pabėgėlių, esamų Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje. 
Senatorių teisių komitetas 
pirmiau buvo: pataręs pri
imti tik 100,000 išvietintų
jų. Komitetas taipgi siūlė, 
kad pusė įleidžiamųjų Amer 
rikon būtų pabėgėliai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Senatas dar spręs šį ir 
kitus komiteto siūlymus dėl 
išvietintųjų ir jų šeimynų 
priėmimą.

J. Sakal-Sakaiauskas 
Laidojamas Pirmadienį

Chicago. — Kūnas Juozo 
Sakal-Sakalausko, velionio 
Vilnies angliškojo skyriaus 
Redaktoriaus^ pašarvotas 
pas graborių P. J. Ridiką, 
3354 So. Halsted St. Jis bus 
palaidotas pirmadienį Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse, 
greta Abeko, buvusio Vii* 
nies redakcijos nario. Lai
dotuvių apeigos įvyks kapi
nėse prieš 11 valandą.

Anglija 1939 M. Prašėsi Karinės 
Santarvės su Vokietija

basaddriui Dirksenui:
Angliją pripažins Vokie

tijai pilną veiksmų laisvę 
Europos sausumoje ir pa
naikins Anglijos užtikrini
mus Lenkijai, Turkijai ir 
kitiem kraštam, jeigu Vo
kietija padarys karinę san
tarvę su Anglija.

Lordas Halifax, tuometi
nis Anglijos užsienio reika
lų ministras, sakė von Dirk
senui: “Anglai padarys la
bai didelių nuolaidų, kad 
tik Vokietija susitartų su 
Anglija.”

Dirksenas jau po karo ra
šė tuose savo popieriuose: 
Hitleris atmetė Anglijos 
pasiūlymą, nes jis laikė tą 
pasiūlymą “nauju įrodymu, 
kokia silpna yra Anglija.”

Sovietą Mokslininkas 
Įdėjo Mechanišką 
Širdį .Šuniui
' Maskva. — Sovietinis, 
mokslininkas Vladim iras 
Demichov’as išėmė šuns šir
dį ir, vieton jos- įdėjo me
chanišką širdį, kuri elektri
ne mašinėle pumpavo krau
ją. Tokią operaciją jis pa
darė pernai rugsėjo 26 d., 
bet žinią apie tai tik dabar 
išspausdino Literaturnaja 
Gazeta.

Šuva vardu Rudis po ope
racijos per tris mėnesius 
bėgiojo ir lojo. Paskui De- 
michovas padarė daugiau 
tokių sėkmingų operacijų

Gen. Motors Sutartis 
Su Elektrininkais

Detroit. — General Mo
tors autp. korporacija pa
darė dvimetinę sutartį su 
CIO Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
Unija, kad bus pakelta alga 
11 centų valandai. - Bet su
tartis leidžia toliau kelti 
bei numušti algą pagal gy
venimo reikmenų Rainas. O 
kainos bus sprendžiamos 
pagal Federalio Darb. Sta
tistikų Biuro skaičiavimus.

Aktorius - Lakūnas G. Davis 
Išsižadėjo Amerikos

Paryžius, — New Yorko 
Broadway’s aktorius Garry 
Davis, 26 metų amžiaus, bu
vęs bombanešio vairuotojas, 
atėjo į Jungtinių Valstijų 
ambasadą Paryžiuje ir išsi
žadėjo Amerikos piliety
bės. Jisai, sūnus žymaus or
kestrų vado Meyerio Davi- 
so, smerkė naujo karo kur
stytojus ir pareiškė: “Va
karinės, valstybės privalo 
susitaikyti su rytinėmis.” 
Jis sako būsiąs tik “pasau
lio pilietis.”

Amerikos ambasada per
kalbinėjo Garry Davisą ne
išsižadėti savo šalies, bet 
jis neklausė. Jisai sakė, jog 
keliaus į Vokietiją ir padės 
jai ' atsikurti. Girdi, “aš 
pats, kaipo bombininkas, 
padariau jai žalos.”

Neseniai kitas ameriko
nas, Henry Martyn Noel, 
buvęs Harvardo Universi
teto studentas, atsisakė nuo 
amerikinės pilietybės ir nu
ėjo dirbti kaip paprastas 
mūrininkas Vokietijoj.

Tūkstančiai Maršuotojy Reikalaus Atmest
Pražūtingą Demokratijai Mundto Rilių
4,000 Organizacijų Atstovų Nori Liudyti prieš Mundto 
Bilių, bet Senato Komitetas Tik Keliem teisiąs Kalbėti

New York. — Tūkstan
čiai mylinčiųjų laisvę ame
rikiečių iš visos šalies su- 
maršuos trečiadienį, birže
lio 2, į Washingtoną ir ryž
tingai reikalaus, kad senato 
komitetas atmestų f asistuo
jantį Mundto bilių. Politi
niai pažangūnai iš įvairių

Wallace Liudys Senatorių 
Komitetui Prieš Mundto 
Policinės Valstybės Bilių

. Washington. — Henry 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas į prezidentus, 
pertraukia savo prakalbų 
maršrutą vidurvakarinėse 
valstijose ir atvyksta į Wa- 
shingtoną. Čia jis liudys se
nato komitetui prieš Mund- 
to-Nixono policinės valsty
bės bilių. Jei tas bilius tap
tų įstatymu, tai galėtų būti 
įkalinti ir trečiosios parti
jos veikėjai.

Monarchistai Suėmė 
Dar 257 Graikus

Athenai, Graikija. — Mo
narchist žandarai tęsia 
ablavus prieš Graikijos de
mokratus ir per kelias die
nas areštavo dar 257 grai
kus. Monarchistai pasakoja, 
kad suimtieji esą komunis
tai, partizanų generolo 
Markos Vafiades pasiunti
niai bei šnipai. (Taip mo
narcho - fašistai vadina 
kiekvieną demokratinį grai
ką.)

Išmistai, Būk Čechoslovakų 
Prezidentas Arti Mirties

Praga. — Užsienių spau
da paskleidė išmislus, būk 
Čechoslovakijos prezidehtas 
Ed. Beneš “mirtinai ser
gąs”. Tuos gandus užginči
jo žinių ministerijos atsto
vas Arnost Limberski. Be- 
nešo sveikata ne blogesnė, 
kaip pernai pavasarį, sakė 
Limberski. Prezidentas nuo 
seniau turi arterinių krau
jagyslių sukietėjimą. Šiaip 
jis gerai jaučiasi, ir vaikš
čiojo sode tą dieną, kada 
užsieniuose buvo pletkauja
ma, kad jis “arti mirties.”

SMUTS PRALAIMĖJO 
RINKIMUS

Pretoria, Piet. Afrika. — 
Feldmaršalas Jan C h r. 
Smuts, Pietinės Afrikos 
premjeras, prakišo rinki
mus į pietų Afrikos seimą. 
Jo vieton išrinktas naciona
listas, vokiečių simpatikas. 
Anglija bijo, kad jeigu na
ciški elementai sudarys sei
mo daugumą, tai gal iš
trauks Pietų Afriką iš ang
lų imperijos rėmų.

ORAS.—Būsią lietaus.

valstijų suvažiuos ten trau
kiniais ir automobiliais.

Apie tai pranešdamas, 
Len Goldsmith, Demokrati
nių Teisių Komiteto sekre
torius, šaukė visus organi
zacijų narius, ištisų fabrikų 
darbininkus maršuoti į Wa- 
shingtoną, “atmušti baisųjį, 
fašistinį pavojų, kuriuom 
Mundto bilius grūmoja de
mokratinei Amerikos san
tvarkai.”

Washington. — 4,000 or-’ 
ganizacijų atstovų prašėsi 
liudyti senato teisių komite
tui prieš Mundto bilių, kaip 
sakė Robertas Young, to 
komiteto sekretorius. Bet 
komitetas ketina tik ke
liems leisti liudyti.

Praeitą ketvirtadienį se
nato komitetas leido kalbėti 
už Mundto bilių septyniems. 
—kongresmanui R. Nixo- 
nui, padėjusiam tą bilių pa
gaminti ; trustų advokatui 
Donaldui Richbergui ir pa
našiems. Bet komitetas da
vė balsą tik vienam biliaus 
priešininkui — darbie č i u i 
kongresmanui Leonui Isac- 
sonui. Bet ir tai komiteto 
pirmininkas, republikonas 
sen. Al. Wiley pertraukinė- 
jo Isacsono kalbą klausi
mais: “Amtamsta komunis
tas?” ir panašiais.

Foster Liudija prieš 
Mundto Bilių

Penktadienį atvyko liudy
ti prieš Mundto bilių Wil
liam Z. Foster, Komunistų 
Partijos pirmininkas. Tą 
dieną taipgi žadėjo liudyti 
senatoriams prieš Mundtą 
darbietis kongrėstnanas Vi
to Marcantonio ir Ameri
kos Pilietinių Laisvių Są
jungos veikėjas Osmond K. 
Fraenkel, žymus advokatas, 
konstitucinių teisių žinovas.

Amerika Atmeta Sovietų 
Protestą dėl Oro “Žvalgų”

Washington. — Amerika 
atmetė Sovietų protestus 
dėl to, kad Amerikos lakū
nai 50 sykių žemai, skraidė 
pro sovietinius laivus ties 
Sibiru. Amerika atsakė, kad 
jos žvalgai “daboję Japoni
ją nuo šmugelninkų.”

Senatims Komitetas 
Kviečia MacArthurą

/ /-■

. Washington.— Senato lė
šų komitetas prašė generolą 
MacArthurą atlėkti iš Japo
nijos ir duoti patarimus, 
kiek lėšų turėtų būti skirta 
Tolimųjų Rytų reikalams. 
Jeigu MacArthuras parlėk
tų “liudyti” apie tas lėšas, 
tai pastiprintų savo šalinin
kus, kurie perša MacArthu
rą kaip republikonų kandi
datą į prezidentus.
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Juozas Sakalas
Atėjo iš Chicagos žinia, kaip iš giedro dangaus per- 

kūpąs, jog mirė Juozas Sakalas (Sakalauskas), vienas 
dienraščio Vilnies redaktorių!

Juozas Sakalas — jaunas buvo amžiumi vyras: ko
kios 34 metų. Bet darbais, gražiais, šviesiais darbais jis 
nebuvo jaunas.

Nedaug yra senių kovotojų dėl šviesesnio darbo žmo
nėms rytojaus, kurie galėtų su velioniu susilyginti dar
buose! . i

Juozas Sakalas gimė Worcesteryj (Massachusetts 
valstijoj) ir iš pat jaunų dienų pradėjo dalyvauti pro
gresyviame darbininkų judėjime. Jis buvo narių kadai
se gyvąvusios komunistinės Jaunimo Sąjungos, o vėliau 
— Amerikos Komunistų Partijos ir kitų pažangių orga
nizacijų.

Juozo vardas mažai buvo žinomas platesnei Ameri
kos lietuvių visuomenei iki prasidėjo karas Ispanijoje. 
Juozas buvo vienas pirmųjų amerikiečių ryžtuolių, nuvy
kusių Ispanijon demokratijai ginti!

jis grįžp iš ten su amžinu šlovės ženklu: Jam buvo 
skaudžiai sužeista dešinioji ranka, sužeista kovoje prieš 
fašizmą.

Grįžęs iš Ispanijos, Juozas nesitraukė iš darbininkų 
judėjimo, bet dar energingiau jame dirbo. Biskelį sutvir- 
tėjęs, jis buvo (per tūlą laiką) LDS organizatorium, o 
vėliau stojo dirbti Vilnies redakcijon — redagavo angliš
kąjį skyrių.

Po Perlų Uosto “incidento,” kai Amerika įstojo į 
antrąjį pasaulinį karą, velionis Sakalas nerimastavo. Jis 
troško juo greičiau įstoti* į Amerikos kariuomenę fašiz
mui mušti!

Nelengva jam buvo kariuomenėn įstoti: nesveika 
ranka buvo jam kliūtis. O vis tik jis sugebėjo tai apeiti 
ir buvo paimtas Jungtinių Valstijų kariuomenėn.

Jis tarnavo facifiko salose ir ten"buvo iki. karo pa
baigos. Grįžo namo per Japoniją.

Sugrįžęs, jis greit ir vėl stojo Vilnies redakcijon.
Dirbdamas redakcijoje, Juozas veikė ir visokiose 

ganizacijose: tarp veteranų ir bendrai tarp lietuvių.
Susirgo jis, sakoma, gegužės 23 d. Tuojau buvo nu

gabentas į ligoninę, kur gegužės 27 dieną jis mirė.
. Bę abejojimo, draugai vilniečiai pateiks apie velionį 

smulkmeniškesnių žinių, kuriomis ir mes pasidalinsime 
su mūsų skaitytojais. Šiandien tik tiek galime pasakyti: 
Netikėta, staigi Juozo Sakalo mirtis — didžiulis smūgis 
nę tik Vilniai, ne tik neskaitlingam mūsų laikraštininkų 
būreliui, bet ir visai progresyvei Amerikai!

Ilsėkis, brangus draųge-kovotojau! Mes, pasilikusie
ji, su padvigubipta energija ir ryžtu vykdysime tuos dar
bus, kuriuos tu dirbai!

GEN. EISENHOWER 
NUSIDĖJĘS KLERI
KALAMS

So. Bostono Darbininkas 
suranda gen. Eisenhower 
netinkamu Amerikos prezi
dento vietai. Ir štai kodėk 
Darbininkas rašo:

Kaikurie su dideliu užsi
spyrimu perša gen. Eisen
hower’} į kandidatus į prezi
dentus. Kas jis? Pagal jo 
įsakymą Amerikos armijos 
vakarų Vokietijoj - buvo su
laikytos, kad duotų Stalino 
driskiams pagrobti vidurio 
Europos tautas ir Berlyną. 
Jis, Maskvoj būdamas, pa-# 
reiškė: “Aš/ nieko ateityje 
nematau; kad kas gagėtų su- 
kliudyti Rusijai ir Amerikai 
būti artimiausiais draugais.” 
(D., geg. 25.)

Su šiuo visiškai protingu 
pareiškimu žymusis genero
las amžinai nusikalto mūsų 
klerikalams..

ir taikos metu. Rezoliucija 
įspėja, kad tie, kurie kirši
na prie naujo karo, elgiasi 
kaip kriminalistai, nes nau
jas karas su yisais moder
niškais ginklais atneštų gi
gantiška tragediją visai žmo
nų ai.

Reiškia, tai rezoliucija, ku
rią <gali sveikinti kiekvienas 
pažangus taikos norintis 
žmogus. Bet tuo tarpu buvo 
priimta ir rezoliucija, kuri 
užgiria Marshallo planą.

Klausimas kyla, kaip gali
ma vienu metu stiprinti 
Jungtinių Tautų Organizaci
ją (UN) ir tuo pačiu laiku 
veiktiYuž Marshallo planą? 
(V., geg. 24 d.)
Taip pat su naujosios 

partijos reikalu. Konvenci
joje kalbėtojai vienas po ki
tam pasmerkė senąsias di
džiąsias partijas, bet rezo
liuciją priėmė tiktai prieš 
naująją, trečiąją partiją!

Tai dideli, skaudus prieš
taravimai.
prieštaravimais sunkiai ser
ga ne tik viena Amalgamei- 
tų unija. Jais serga visas 
CIO. Panašiai su šviesiomis 
ir tamsiomis pusėmis praė
jo visų didžiausios CIO uni
jos —United Steel Workers 
of America konvencija.

elektros ir vandens jėgos, ir 
27 nuoš. cukraus.

Visi šie skaičiai parodo, 
kad Lenkija atvaduotojoje 
teritorijoje labai tvirtai įsi
kuria.

or-

Suomija ir Komercinė Spauda
Šią savaitę Amerikos komercinė spauda ir vėi buvo 

pasišovusi gerokai pąskąndalinti dėl Suomijos.
(Kądaise, heje, ši pati spauda Suomiją vadindavo 

' ^little Finland,” bet šiuo metu kažin kokiais sumetimais, 
^lįttle” išmetė, nepaisant to fakto,, kad Suomija geogra
fiškai dabar mažesnė, negu kada nors buvo.)

Kurstomi užsieninių kapitalistų, Suomijos dešinie
ji parlamento ir ministrų kabineto nariai, pašalino iš 
Vyriausybės komunistą vidaus reikalų ministrą Leino.

Toks vyriausybės ir dešiniųjų parlamento narių žy- 
gis, padarytas ąų prezidento Pąąsikivi’o žinia įr pritarį- 
mu, supurtė Suomijos darbininkiją.

Darbininkai pareikalavo grąžinti valdžion Leino. O 
jei jis nebus grąžintas, tai jo vieton pastatyti kitą ko
munistą.

Dešinieji atsisakė organizuotų darbininkų balso 
klausyti.

Tuomet darbininkai paskelbė generalinį streiką!
Nors komercinė Amerikos spauda rašė, jog tasai 

streikas, nebuvo visuotinas, tačiau, matyt, Suomijos bur
žuazija galvojo kitaip. Ji suprato darbininkų galybę ir 
ryžtą. Ji pamatė, kad negalima su “ugnimi žaisti.”

Na, ir dėl to buržuazija buvo priversta nusilenkti 
darbininkams. .

Erno Kilpi buvo pastatytas Leino vieton. Kilpi, sa
komą, nesąs komunistas, bet jo žmoną — uoli komunis
tė. Pats Kilpi buvęs socialistas, tačiąu'iš ten pasitraukė 
ir šiandien esąs artimesnis komunistams, negu kuriai 
nors kitai partijai.
... Neužteko tik to: į vyriausybę buvo įsileista atstaty- 
tpjo vidaus reikalų ministro Leino žmona, Hertta Kuu- 

duktė Karelijos tarybinės respublikos pre-sfnep’iute,
zidento! -

Vjskąs rodo, kad buržuazijai nepavyko pasikėsintas 
K t smurtą^. Ji buvo priversta darbininkams nusileisti. Tąi 

rpiįkia, jog; ir tiems užsienio “ponams,” kurie kišo liežu
vį ųę į savo biznį, taipgi nekaip atsirūgsta.

Šitie įvykiai Suomijoje parodo, jog ten darbininkų 
juęfejįmap yra tvirtas, pažangus, sąlydus ir jis krašto 

1 gyvenime vaidina labai svarbią rolę.
Svarbus reiškinys ir tas, kad politinis darbininkų 

K? streikas, kai jis pavyksta, yra didelė priemonė' krašto

tokiais
Darbininkui nepatinka ir 

tai, kad labai daug žmonių 
dabar labai daug šneka apie 
Izraelio žemę ir jos kovą už 
laisvę. Darbininkas šaukia: 
“Jiems tik žydai galvoje, 
tik žydai tėra žmonės su 
teisėmis!”

Tie laikraščiai ir radijo 
kalbėtojai, kurie kalba už 
Izraelio teisę į gyvenimą, į- 
žeidė Darbininko štabo'tm- 
ti-semitinius jausmus.

AMALGAMEITŲ RUB- 
SIUVIŲ UNIJOJE 
PRIEŠTARAVIMAI

Chicagos Vilnyje S. r 
apie neseniai įvykusią di
džiulės Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos konvenciją. 
Jis teigia, kad toje konven
cijoje buvo . labai , šviesių, 
bet taip pat ir labai tam
sių pusių. Jis rašo:

Iš vienos pusės ten buvo 
priimtos rezoliucijos, ir gan 
kovingos, prieš Mundto ver- 
govišką planą, prieš Kanki
nus ii’ Thomasus, -xprieS karo 
kiršintojus, prieš Tafto-Hart- 
ley įstatymą. Bet iš kitos 
pusės buvo priimtos rezoliu
cijos, kurias Rankinai ir 
Muncltai lengvai gali naudo
ti sau kaipo amuniciją.

Taip, pavyzdžiui, konven
cija priėmė rezoliuciją, kuri 
reikalauja kovoti prieš karo 
kiršintojus ir stiprinti Jungt. 
’/autų Organizaciją. Ta re
zoliucija sako, kad kaip Ame
rika ir Tarybų Sąjunga galė
jo bendradarbiauti karo me
tu, kad nugalėti fašizmą, 
taip jos gali bendradarbiauti

•aso

LENKAI ATSIIMTOJE 
TERITORIJOJE

Žurnalas “Poland of To
day” paduoda įdomių skait
linių apie atsikūrimą tos 
teritorijos, kurią Lenkija 
atsiėmė iš vokiečių po ka
ro. Ten jau esą atsikėlę ir 
apsigyvenę 5,250,000 lenkų. 
Be to, šiemet dar pribusią 
apie 450,000 lenkų. O planas 
buvo per tris metus toje iš
laisvintoje 'Lenkijos dalyje 
apgyvendinti šešis milijo
nus lenkų. Žurnalas ■ sako, 
kad šis pasibrėžtąs tikslas 
bus labai gražiai pasiektas.

Jau dabar toje teritorijo
je esą 600,000 pavienių vi
kių. Prie vokiečių ten buvę 
tik 450,000 pavieniu ūkių.

O tai todėl, kad vokiečių 
viešpatavimo laikais buvo 
labai daug dvarų. Naujoji 
Lenkija dvarus išdalino be
žemiams ir mažažemiams. 
Tik vienais 1947 metais 
Lenkijos vyriausybė šios 
teritorijos atstatymui išlei
dus $920,000,000.

Industrinis šios .teritori
jos vaidmuo taip pat esąs 
labai svarbus LehĮkijos gy.- 
venime. Iš jos lenkai gauną 
32 nuošimčius visos savo 
anglies gamybos, 85 nuoš. 
vagonų gamybos,s 35 nuoš.

AŠTRIAI SMERKIA 
KATALIKŲ KUNIGIJĄ

• Bostone įvyko 123-čia 
American Unitarian Asso
ciation konvencija, kurioje 
dalyvavo šios protestantiš
kos grupės 400 atstovų. A- 
tidarydamas k o n v enciją 
kalbėjo iš Chicagos Dr. Ja
mes Luther Adams, griežtai 
pasmerkdamas k a t a 1 ikų 
bažnyčios dvhsiškiją. Jis pa
sakė, kad “Romos katalikų 
bažnyčia vardu Dievo tero
rizuoja žmones.”

“Joks asmuo”, pareiškė 
Adams, “apart bepročio be
protnamyje, niekados nesi- 
skaitys neklaidingu, bet ka
talikas, ar tai paprastas pa
vapi jonas, ar dvasiškis, re
mia bažnyčią ir jos hierar
chiją, kuri kaip tik tokį 
nuodėmingą dalyką savina- 
si.’L

Jis pasmerkė liberalus, 
kurie vardu Dievo padeda 
katalikų bažnyčios dvasiški- 
jai bauginti žmones.

Dr. Adams storai užva
žiavo kardinolui Spellma- 
nui, kuisis yra įsimylėjęs į 
kruviną generolą Franco. 
Girdi, karditas Spellman 
turi “drąsos demokratinėje 
šalyje mums pasakoti, kad 
gen. Franco, vienas iš sėk
mingiausių mūsų laikų 
žmogžudžių, yra krikščio
niškas džentelmanas, pasi
ryžęs aukščiausiam pasiau
kojimui savo šaliai.”

DABAR TURĖTŲ LIAU
TIS G’4Ši)tNĘ.\SAVO 
SKAITYTOJUS

Chicagos Draugas užtik
rina, kad “šiandien Rusija 
yra silpnesnė, negu kas'gali 
sau „įsivaizduoti... ji yra 
persilpna ir dar ilgai pasi
liks silpna, kad galėtų pulti 
Ameriką.”

Pagaliau: “Jei kas mano, 
kad Rusija nori karo, tikrai 
klysta. Prie jo ji rengiasi, 
tai tiesa, bet iš to negalima 
daryti išvadų, kad ji nori 
kariauti...” (D., geg. 24 d.).

Kokia iš to turėtų būti 
išvada? Ogi tokia, kad A- 
merikai pavojaus nėra. Bet 
kuom-tada pateisinti Drau
go ir visos klerikalų spau
dos tokį nuolatinį savo 
skaitytojų gąsdipimą rusiš
ku pavojumi?

Emil Mazey, CIO United Auto Workers vykdantysis 
prezidentas, mayšupja parių piliete prie Dodge šapos, 
Detroite, kur nariai sustreikavo, už 17 centų valandai 
pakėlimą mokestięs. Streikąri išėjo 70,000 Chrysler 

Korporacijos darbininku.

reikalams ginti. z . -
Dabar, reikia tikėtis, per tūlą laiką amerikinės ko

mercinės spaudos skiltyse Suomija ir vėl bus “pamiršta.”

Ambasadoriaus Walter Bedell Smith’o kvietimas Ta
rybų Sąjungos užrubežiams ministro Molotovo tartis 
taikos išlaikymo reikalais sukėlė audrą diskusijų vi
suose, ir protesto iš tų, kurie pageidauja karo. Išsi
gandęs tų diskusijų, valstybės sekretorius George C. 
Marshall vėliau paskelbė, l\ad Jungtinės Valstijos ne
prašiusios jokių “generalių diskusijų ar derybų.” Čio
nai Smith (kairėje) pasitinkamas Jeff Caffrey’o, J. V. 
ambasadoriaus Francijai, Smith’ui atvykus i Paryžių.

Aštuoneri Metai Už 
Tėvynės Ribų

Mano likimas buvo lygiai 
toks, kaip daugelio lietuvių, 
kilusių iš Vilnijos krašto. 
Ponų Lenkija mobilizavo 
mane į kariuomenę 11939 
metais, nežiūrėdama mano 
tautybės. Tikru lietuviu bū
damas, Kalvasalio kaime, 
Daugailių vals. Švenčionių 
apskr. gimęs ir augęs, tu
rėjau eiti karan ir kovoti 
už svetimus man reikalus. 
Ir dar pikčiausia — man iš
tisus aštuonerius' metus te
ko bastytis pasaulyje.

1941 m. patekau į lenkų 
generolo Anderso dalinius. 
Būdamas šoferiu, buvau 
paskirtas auto kolonon ir 
su Anderso gaujom turėjau 
apkeliauti pusę pasaulio. 
Buvome Irane, paskui per 
Egiptą, Palestiną, Iraką 
1944 metais, sausio 9 d. pa
tekome Italijon, į Torento 
miestą. Italijoje, važinėda- 
damas nepažįstamais ke
liais, turėjau eilę katastro
fų, iš vienos jų išėjau su 
sulūžusia koja, tačiau visa 
tdi apsimokėjo, bent žinojo
me, kad už teisų reikalą 
vargstame ir kovo j a m e. 
Hitlerinei Vokietijai kapi
tuliavus, sužinojau, kad 
mano tėviškė išvaduota, ne
beliko jokio tikslo tarnauti

Žinios iš Lietuvos
Statybininkų Miestelis

VILNIUS. — Antakalnjo ra
jone, šalia buvusio tilto, vo
kiečiai paliko nykius sugrio
vimus. šioje vietoje arti
miausiais metais iškils naujas 
statybos darbininkų miestelis.

Architektas P. Ripka, moks
lininkų namų projekto auto
rius, dabar, atlieka darbinin
kų miestelio Antakalnyje pro
jektavimo darbus. Ties minė
ta vieta ir toliau į gilumą ligi 
esančių kalvų planuojamos 
gatvės, kuriose iškils 1-3 bu
tų darbininkų namai, šalia jų 
paliekami sklypai daržams ir 
sodams. Miestelis turės savo 
įdubą ir vaikų lopšelį. Anta
kalnio gatvėje iškils eilė dvi
aukščių namų.

Miestelis turės patogų auto
busų susisiekimą su kitais ra
jonais. Bus taip pat atstaty
tas tiltas.per Nerį.

Įdomu pažymėti, kad apie 
numatytą miestelį sužinojo ♦ei
lė statybininkų, gyvenančių 
Zarasų apskrityje ir tik sezo
no metu vykstančių į statybos 
darbus. Jie kreipėsi į archi-

tektą ir Statybos Ministeriją, 
prašydami supažindinti juos 
su projektu ir pažadėdami at
vykti statyti savo miestelį ir 
apsigyventi jame.

VIETINIAI VYNAI
VILNIUS. — Vis daugiau 

vietinio vyno pateikia Vil
niaus vyno darykla. Per pra
ėjusius metus jį pagamino 34 
tūkstančius litrų vaisių ir uo
gų vyno. Šiais metais dary
kloje pradėjo veikti naujas 

Tauginimo cechas, kurio kubi
lų' talpumas — daugiau kaip 
tūkstantis litrų, šio cecho 
įrengimas pakėlė gamybą — 
per du šių metų mėnesius 
darykla pagamino 26 tūkstan
čius litrų vyno. Vilniaus ap
skrities vartotoju kooperacijos 
sąjungos vyno darykla šiuo 
metu išleidžia keturių’ rūšių-- 
obuolių, kriaušių, juodųjų 
serbentų ir spanguolių vynus. 
Naujai atidarytoje parduotu
vėje vynas pardavinėjimas 
4-5 kartus žemesnėmis kaino
mis už valstybines.

svetimoje žemėje ir sveti
muose daliniuose. Kai An
derso armijoje pradėjo kilti 
vis didesnis murmėjimas 
prieš betikslį laikymą dali
niuose ir beprotiškus avan
tiūristo - generolo planus 
kovoti su Tarybų Sąjunga
— mano tėviškės išvaduo
toja — aš svajojau pabėg
ti, tačiau tėvynė buvo taip^ 
toli... Pagaliau, 1946 metais 
mums atėmė ginklus ir išve
žė į Angliją. Buvau Rou- 
gham Camp. Bury St. Em- 
unds lageryje, aš vienas, 
švenčioniškis lietuvis, tarp 
lenkų. Dirbome ūkio darr 
bus, laukėme, kas bus.

Naujųjų 1948 metų išva
karėse pradėta stovykloje 
kalbėti apie grįžimą namo. 
Mane stovyklos viršininkai 
lenkai prispyrę kalbino ne
vykti namo. Supratau klas
tą — Anglijoje esantieji 
lenkų ponai, vadinasi, vėl 

j kažką\ kombinuoja! Nuta
riau, kas bebūtų, važiuoti 
namo. Greitu laiku ir aš at
sidūriau Vilniuje, iš čia gi
— savo gimtajame kaime. 
Čia liko ir tebegyvena visi 
mano artimieji, nuo kurių 
neturėjau jokių žinių per 
tuos ištisus aštuonerius pie
tus. Kai Anglijoje būdamas 
aš bandžiau jiems telegra
ma pranešti, kad esu gyvas 
ir sveikas, telegrama grįžo 
į stovyklą pu užrašu — “No 
servised” ’ (“Neaptarnauja
ma”). Be vaisių liko taip 
pat ir mano pastangos susi
siekti su namais laiškais.

Aš toks laimingas, kad 
pagaliau esu namie, kad 
galbūt ir greitai pamiršiu 
visą tą pragarą, pro kurį 
man teko pereiti... Gaila tik 
draugų, kurie išsibarstė po 
visą pasaulį, gaila tautiečių, 
žuvusių Italijoje, gaila ir 
tų lietuvių, kurių dar daug 
vargsta stovyklose, tolimo
joje Anglijoje... Jeigu jie 
skaitys šį mano laišką — 
tepateki jie man ir numoja 
ranka į anglų ir lenkų ponų 
įkalbinėjimus, tegrįžta na
mo, kur- mums, Vilnijos 
krašto lietuviams, pagaliau 
nušvito tikrai naujas, lais
vas gyvenimas.

Mykolas Kalzanauskas
Kalvosalis, Daugailių- v.
Švenčionių apsk. LTSR.

Vilnius.-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Šešt., Geguž.. 29, 1948
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427 Lorimer Street

Birželio 6 d., sekmadienį, 
Bridgeport© lošėjai^ atvyks ir 
suvaidins dvi komedijas. Sve
tainė jau paimta ir ruošiama
si prie priėmimo lošėjų, ku
rie suvaidins komedijas. Pla
čiau bus vėliau. J. S. K.
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ANTANAS STRAZDAS

Cliffside, N. J

Šiais metais minime dvi Antano Straz- 
do-Strazdelio sukaktis: balandžio 11 die
ną — 115 metų nuo jo mirties, o birželio 
12 dieną — 185 metus nuo jo gimimo. 
Strazdo “Giesmės svietiškos ir’ šventos” 

pasirodė lgl4 m., bet, galima spėti, kad 
.pirmosios Strazdo dainos liaudyje plito 
dar prieš jų išspausdinimą, lygiai taip 
pat, kaip ir vėlesnės, kurių daugelis ir 
po jo mirties beveik visą šimtą metų ne
buvo paskelbtos spaudoje. Strazdelio 
dainų, kurios ilgą laiką laikėsi tik žmo
nių lūpose, yra žymiai daugiau už paties 
autoriaus paskelbtąsias.
smių” paties Strazdo išspausdintame 
rinkiny turime tik 9, o “šventų” tik 2, 
tuo tarpu paskutiniame, pilniausiame, 
J. Petrulio ir K. Korsako paruoštame 
Antano Strazdo “Pasaulinių ir dvasinių 
giesmių” 1938 m. leidiny (šiame straip
snyje citatos imamos iš to leidinio) ran
dame net 43 pasaulines dainas ir 8 reli
gines giesmes. Tačiau, ar visos jos pri
klauso Strazdui—klausimas šiandien ne- 
beišsprendžiamas. Vienų autentiškumas 
remiasi ne visai patikimais rankraštiniais 
rinkiniais bei “liudijimais,” kitos, nors 
ir Strazdo parašytos, bet paplitusios 
liaudyje, per ilgą laiką, be abejo, neteko 
žymios dalies pirmykščio originalumo. 
Taip pat ir tų dainų autoriaus asmeny
bė, jo charakteris, jo gyvenimiškas ir 
poetinis atvaizdas šiandien .kelia daug 
neaiškumų ir abejonių. Antano Strazdo, 
kaip jis oficialiai rašėsi Drazdausko, 
biografijos duomenų, autentiškų jo gy
venimo faktų turime palyginti nedaug. 
Bet žmonėse apsčiai yra išlikusių viso
kių anekdotiškų pasakojimų, vaizduo
jančių jo tiesmuką būdą, pašaipišką nu
siteikimą, visokios ponybės nemėgimą, 
teisingumo meilę, prisirišimą prie liau
dies žmonių.

Nagrinėjant Strazdelio dainas reika
linga ypač atsižvelgti į tą socialinę ap
linką, kuri buvo palanki toms dainoms 
plisti ir kuri neabejotinai darė įtakos jų 
tūriui bei išraiškai. Strazdelio dainos tu
ri būti vertinamos ne vien kaip indivi
dualinės kūrybos, bet ir kaip tam tikros 
epochos bei- aplinkos vaisius.

Antanas Strazdas yra kilęs iš vargin
gų baudžiauninkų Zarasų krašte, mokę
sis bene Ilukštos mokykloj, paskui Var
nių dvasinėj .seminarijoj, kurią baigęs 
1790 m. kunigavo įvairiose Aukštaitijos 
vietose: Viešintose, Anykščiuose, Kupiš
ky, Skapišky, Šimonyse, Diliuose; paga
liau Kamajuose, kur ir pabaigė savo gy
venimą 1833 metais.

A. Strazdas savo jaunystėje buvo di
delių politinių ir socialinių įvykių liudi
ninkas. Feodalinė lenkų-lietuvių valsty
bė. “Rzeczpospolita” karaliaus dvaro ko
rupcijos, bajorijos bei dvasininkijos sau- 
valių\nualinta, baigė savo dienas^ Kai 
įvyko paskutinysis 1795 m. valstybės pa
dalinimas, Strazdas ėjo jau 32 savo am
žiaus metus, tad galėjo visai sąmoningai 
sekti ir vertinti šiuos ir ankstyvesniuo
sius įvykius. Tuo metu Lietuvoje vyko 
Edukacinės Komisijos darbai, mokyklų 
reformos, sklido švietimo amžiaus idė
jos, prancūzų revoliucijos šūkiai. Kiek 
vėliau pradėjo reikštis ir Vilniaus uni
versiteto sukeltų sąjūdžių veikla. Bajo
rija ir dvasininkija gyveno “Rzeczpospo- 
litos” atstatymo viltimis, ypatingai su- 
stiprėjusiomis, kylant Napoleono žvaigž
dei ir artėjant 1812 metams. Bet ir Na
poleono žygiui žlugus, politinis bajorų 
sąjūdis netrukus dar labiau sustiprėja. 
Mokslus einąs jaunimas spiečiasi į pa
triotines politines draugijas: Vilniuje 
Filomatų ir Filaretų, Kražiuose—Juo
dųjų Brolių. Carinės vyriausybės repre
sijos dar labiau užaštrina ir suintensy
vina politinį sąjūdį, kuris pagaliau iš
sprogsta 1830 m. sukilimu Lenkijoj ir 
1831 m. Lietuvoj.

Iš ankstyvesniųjų Strazdo biografų ir 
jo paties pasisakymo matyti, kad jis mė
gęs literatūrą, daug skaitęs, tad savo iš
silavinimu pralenkė daugelį to laiko ku
nigų ir bajorų. Negalima tad manyti, 
kad visi anie jaudiną politinio ir kultu- 

Rašo V. MYKOLAITIS.
rinio gyvenimo įvykiai nebūtų Strazdo 
palietę. Priešingai, jie bus giliai ir sa
votiškai paveikę Strazdo orientaciją ir 
elgseną. Tik pažangiųjų revoliucinių 
idėjų šviesoje, tik revoliucinių sąjūdžių 
nuotaikose galima suprasti šito bau
džiauninko sūnaus, lietuviško Strazdelio, 
asmenį. Baudžiauninko sūnus, jisai įgijo 
mokslo, tapo kunigu, tačiau ištikimas 
savo kilmei, dedasi ne su kunigais ir po
nais, bet eina su liaudim.

Strazdas į politinį bajorų sąjūdį nesi-

fess

-

Strazdas-Strazdelis 
senatvėje.

dėjo, kaip jo amžininkas kun. Kiprijo
nas - Juozapas Zabitis, taip pat rašęs 
lietuviškai, bet nuėjęs tradiciniu lietu
vių-lenkų bajorų keliu ir juo nuklydęs 
nuo lietuvių liaudies. Strazdelis nerašė 
tokių ilgų ir mokslingų eilėraščių, kaip 
Zabitis, pav., apie “Įgimtąjį pirmykštės 
žmonijos stovį ir vergijos atsiradimą,” 
apie “Lietuvių ir Žemaičių kunigaikš
čius, taipogi apie senąją Lenkų karalys
tę” ir pan.. Strazdas dainuoja paprastais 
lietuviškos liaudies žodžiais:

Lenkų žemėj daugel vietų 
Apturi iškadą;

Vieni sotūs ir laimingi, 
Kiti kenčia badą.

Gaspadoriai, naminykai 
Gerų čėsų laukia,

Ė mum, biednus našlaitėlius, ' 
Ant kortelių šaukia/

Ne Zabičio, bet Strazdo kelias buvo 
tikrai pažangus, vedęs į darbo žmones, į 
jų buitį, j jų vargų bei rūpesčių paleng
vinimą.

Baudžiauninkiška Strazdo kilmė, jo 
charakterio griežtumas, jo sutapimas su 
liaudies- žmonėmis apsaugojo jį nuo su- 
ponėjimo pavojaus ir įgalino rasti tinka
mą tematiką ir išraišką savo dainoms. 
Pažangiosios švietimo amžiaus idėjos 
tada daug ką lenkė su užuojauta vaiz
duoti “chlopkų,” “mužikėlių” vargus ir 
baudžiavos kančias. Tų idėjų įtaka atsi- 

• spindi ir Strazdo socialinių motyvų dai
nose, bet jis duoda joms daug radikales
nę ir realistiškesnę išraišką, negu anie 
sentimentalistai ir romantikai. Aštriais 
kontrastais Strazdelis sugeba akivaiz
džiai išryškinti socialinės neteisybės 
reiškinius ir šaknis ir įtikinamai pra
bilti į sąmonę visų baudžiavinių “Domi
nykų, kurių vienoj pusėj — šlėkta, ant
roj pusėj — dvaras”:

Mums tik juodą duoną krimsti, 
Ponams uliot, kortom groti, 
Minkštuos pataluos gulėti, 
Lietuviškai nekalbėti, 
Ant žmonių kreivom žiūrėti.

(Tąsa ant 4 pusi.) ‘

Pereitame šimtmetyje galingai su
skambėjo iš pat liaudies gelmių išsiver
žusi, keleto ko ne vienu laiku gyvenusių 
geniaulių kompozitorių sukurta, origi
nali rusų muzika. Pastaroji, kaip pava- 

‘ sario lietus, įliejo savo žvaliai - jauntviš- 
! kos galybės į visą lyg šiek tiek prilaižy

tą, Vakarų Europos muzikos meną.
Rusų, ypatingai Musorgskio muzikos 

originalumu sužavėti ir vakarų kraštų 
kompozitoriai skubotai pradėjo ieškoti 
naujenybių.

Pilnakraujė, turinti savo šaknis giliai 
liaudyje, rusų muzika naujai suskambė
jo todėl, kad ji išaugo iš originalių, ne
apsakomai įvairių liaudies motyvų. Va
karuose gi pasipylė visokie atitrūkę nuo 
liaudies liguisti impresionizmai, ekspre
sionizmai,. individualizmai. Vieni tokių 
Vakarų kompozitorių dar stengėsi susi
kurti savo muzikos disonansinėms prie
monėms teorijas, kiti be jokių teorijų 
vien iš nuotaikos rinkosi erzinantį garsų 
mišinį. Kai kas jų savo fortepijono kū
rinio atskiras vietas taip parašė, kad pa
staboje turėjo pažymėti “skambinti del
nu.” žodžiu —prasidėjo lenktyniavimas 
ieškant individualiai - formalistinių, di
sonansinių prašmatnybių.

Gal tokia muzika ją kuriantiems per- 
sispecializavusiems kompozitoriams ir 
patinka ir kai kuriems viskuo persisoti
nusiems pseudo-estetams, bet juk muzi
kos menas priklauso ne vien tik siaura
me rately užsidariusiems muzikos sma
guriams. Juk visa ta disonansinė mai
šatis ne tik eiliniam klausytojui, bet ir 
daugumai profesionalų muzikų sukelia 
beveik pasibiaurėjimą. 7

Panaši į čia pavaizduotą formalistinė 
muzikos kryptis gana plačiai pasireiškė 
ir kai kurių VKP(b) CK kritikuotų 
kompozitorių kūryboje. Panašaus for
malizmo liga pradėjo skverbtis ir į jau
nąją Tarybų Lietuvos muziką. Ir mūsų 
kai kurie kompozitoriai pradėjo ieškoti 
blogai suprastų naujenybių. Ir aš, ra
šantis šį straipsnį, nors ir nuo pat vai
kystės turėjau glaudų ryšį su liaudimi, 
liaudies daina, nors ir dabar stengiausi 
savo muzikoje neatitrūkti nuo liaudies 
sukurtų motyvų, vis gi tos disonansinės 
srovės buvau paveiktas. Mano kai kurio
se kompozicijose pasitaiko formalistinių 
bruožų. Taip pat ir kai kuri studijuojan
čio kompoziciją jaunimo dalis atkakliai 
pradėjo ieškoti neujenybių bergždžiuose 
disonansuose..

Prieš tokį: studijuojančių disonansinį 
palaidumą man, dėstančiam kompozici
ją, teko rimtai kovoti, nes tai jau pradė
jo išeiti iš mokyklos uždavinio ribų. Ko
voti su tuo buvo sunku, nes studentų per 
radiją ar koncertuose buvo klausomi iš
reklamuoti formalistiniai kūriniai, o 
taip pat ir mano paties kai kurie veika
lai rodė blogą pavyzdį.

Tačiau Tarybų Sąjungoje, kur kom
pozitoriams sudaromos palankiausios 
kūrybai sąlygos, žiūrima ir to, ką kom
pozitoriai teikia liaudžiai. Kaip rūpina
masi Tarybų Sąjungoje muzikos kultū
ra, parodė 1948 m. vasario 10 d. VKP 
(b) CK nutarimas dėl Muradeli operos 
“Didžioji draugystė.”

Kad pajustume, kiek šiame nutarime 
tiesos ir sveikos minties išreikšta ir kaip 
ten viskas kruopščiai apgalvota, reikia 
giliai susikaupti ir nuodugniai jį išstudi
juoti. Tokio garso balsas priverčia kom
pozitorių apžvelgti visą muzikos meno 
raidą ir apžvelgti kritiškai savo veiklą.

Aišku, kad kompozitoriai formalistai 
tik įsitikinę ir supratę savo nuklydimą 
galės perderinti savo lyrą. Tas gal ir ne 
taip lengva bus padaryti, tat reikia ge
rai apsigalvoti, suprasti, bet tai pada
ryti reikia.

Didelio meistriškumo, drauge su, pa
prastumu reikalauja VKP(b) CK nuta
rimas. Ten kaip tik statomos pavyzdžiu 
visos tobuliai išvystytos muzikos for
mos; neaplenkiama nė abejingai forma
listų traktuojama polifonija. Taigi apie 
diletantizmą Tarybų Sąjungos muziko
je negali būti nė kalbos. Vistiek, ar tas 
diletantizmas pasireikštų nemokšiškumu 
ar gaudymu kitų kompozitorių minčių. 
Jei komunizmo ideologija pasaulyj yra 
pirmaujanti, jei mūsų socialistinė vals
tybė visais atžvilgiais pirmauja, tai ir 
muzika šios valstybės turi būti pirmau
janti. ' \ *

Ir iš tikrųjų Tarybų Sąjungos muzi
koje, be didelio rusų klasikų palikimo, 
reiškiasi daug kas naujo. Ir tai, be skęs
tančių disonansuose agonijos. Pasigirs
ta nuostabių rusų liaudies dainų apdir
bimų. Kuriamos masinės dainos tokios 

aukštos vertės, kad daugelis jų atrodo 
tobuliausiomis liaudies dainomis. Apie 
vieną tokių tarybinių dainų garsiausias

* šio laiko dirigentas, italas Toskanini, 
pasakė, kad tai yra gražiausia paskuti
nio meto pasaulio daina.

Ryškiai pasireiškia tarybinė rusų mu
zika ir stambiose formose, kaip pavyz
džiui, didinga Šaporino simfonija — 
kantata “Kulikovo lauke,” kur tęsiama 
didvyriškoji, grynai liaudiška rusų kla
siko Borodino muzikos linija.

Visa tai kuriama puikia kompozito
riaus technika ir paėmus kūrybos pa- 
grindan savo liaudies muziką.

Tada, kai buržuaziniuose kraštuose 
kompozitoriai skęsta atitrūkusių nuo 
liaudies dekadentiškų disonansų jūroje, 
tada, kai tuose kraštuose liaudžiai tepa- 
tiekiami šlykščių operečių “šlageriai,” 
Tarybų Sąjungos didelė dalis kompozi
torių tęsia didžiųjų rusų klasikų tradici
jas, kur kompozitoriai, paėmę iš liaudies 
sėklą grąžina atgal landžiai gausų der
lių. O nuklydusiems formalistams parti
jos nurodomas tikras kelias.

Taigi aišku, kad mums, Tarybų Lie
tuvos kompozitoriams, reikia rikiuotis 
ne į merdinčius Vakarus, bet eiti tuo ke
liu, kurį mums rodo VKP(b) CK.

Mūsų liaudis išugdė, išnešiojo labai 
originalų ir labai gausų muzikos turtą, 
iš jo ir kurkime originalią, darbo žmo
nėms suprantamą, išplaukiančią iš liau
dies gelmių, Tarybų Lietuvos muziką.

Beidėjiškus, antiliaudiškus vaitojimus 
ir agonijas palikime išeinantiems iš gy
venimo isterikams. MYims gi, sveikos 
liaudies vaikams, visai nepritinka vai
kytis priėjusiųjų liepto galą kraipymosi. * 
Mums atdaras visas pasaulis.

Prof. J. Gruodis, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 

meno veikėjas.
Laisves Redakcijos Pastaba. — Šis 

profesoriaus - kompozitoriaus Juozo 
Gruodžio straipsnis buvo,, parašytas 
prieš pat jo mirtį..

K. Steponavičius Aplaikč nuo
Sesers iš Lietuvos sekamą 

Laiška:
Mylimas Brolau Kaziuk!

Labai( malonu yra, kad tu 
nepamiršti mūs ir parašai 
mums laiškų. Aš aplaikiau 
nuo tavęs kelis laiškus ir ant 
kožno " parašiau atsakymą. 
Gaila, kad mūs laiškai tavęs 
nepasiekė. šį laišką rašau * 
apdraustą ir tikiuosi gausi.

Po karo p'asilikau vienų 
viena. Duktė Uršulė mirė. 
Jau bus' du metai laiko 17 d. 
rugsėjo. Liko žentas ir dvi 
mergaitės. Mano sūnus Al
fonsas karo laiku kur tai din
go ir iki šiol nieko apie jo 
likimą nežinau.

Namai per karo audras bu
vo sunaikinti, tai gyvenu pas 
žentą. Gali dasiprotėti, kokis 
mano senatvėje likimas.

Kazys Bruozis numirė. Gas- 
padoriauja jo sūnus. Jau jie 
irtriobėsius pasistatė. Stepona

vičienė gyvena su sūnumi Ma
tu. Jie irgi statosi triobas. 
čyčkų kaimas nuo karo liko 
baisiai nuteriotas. Dabar jau 
vėl pradedama atsistatyti ir 
iš naujo gyventi.

Vėl in am jums geriausios 
sveikatos.

Marijona Samušiene.
čyčkų kaimas 
Alvito valsčius.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Since the Newark Sietyno Chorus suc
cessfully pioneered the informal concert, 
the trend has been sweeping across the 
country. The latest approach to this 
type of musical variety was witnessed 
by your columnist while on the flying 
visit to Chicago. It was Roseland Aido 
Chorus’ contribution to their big Spring 
Festival — a musical extravaganza tit
led “Atsiminimai” (Memories).

“Memories” was written and staged 
by the Aido Chorus teacher, Dorothy , 
Yuden and 3 other members, Helen Mi- 
sevick, K. Danyla and J. Nedvar. The 
skit is ideal for our smaller choruses 
who feel that they don’t have the 
strenght to stage an operetta or a for
mal concert. Or, for that matter, it is 
ideal for any group that is looking for 
something not too difficult to stage in 
that in-between time. I am sure that the 
Aido Chorus would loan out their script 
if asked to very nicely. The beauty part’ 
of such a skit is that it is very pliable 
and the scenes staged, and the songs sel
ected from our vast store of folk lore, 
according to each director’s imagination.

This is how Aidas presented their 
“Memories.” In one corner of the stage 
and in front of the main curtain grand
pa is seated comfortably trying to read 
his newspaper. His grandson, clad only 
in pajamas, comes pattering in, begging 
for a story. Grandpa claims he is too 
tired to think up a story, but the child 

• begs and finally, grandpop agrees to tell 
the story of his childhood in Lithuania. 
As he talks the spotlight on them goes 
out and the back curtain slowly rises on 

.an,evening scene in Lithuania with eve
rybody dancing and singing.

As the chorus disperses and the song 
dies down, the curtain descends. The 
spot goes back to the story-teller Aho 
continues with his reminiscings. He 
speaks of. his family, his friends. He 
eveh brings out the book of old snap
shots. As he turns the pages, pointing 
out first one then the other of his ac
quaintances, the scene is played out on the 
stage. There is his sister'who was a very 

' quiet girl, singing her sad songs; his 
best girl, alive and gay, the envy of all 
village; his friends’’ wedding, his own 
farewell to home, etc. Particularly touch
ing was the scene worked up around the 

(Tąsa ant 4 puslapio) ;

New Haven, Conn.
Gegužės 23 d. Laisvės Cho

ro lošėjai iš Hartfordo suvai
dino komediją “Ponas Ameri
konas.” Lošėjus užkvietė LDS 
16 kuopa. Veikalas suvaidin
tas gerai. Publikos turėjome 
daug.

Buvo pakalbėta apie Mundt- 
Nixon bilių. Kovai dėl jo at
metimo buvo renkamos aukos. 
Surinko $19.50. Ačiū aukavu
siems !

DANIJOS - SOVIETŲ DE
RYBOS DĖL PREKYBOS

Kopenhagen, Danija. — 
Šiomis dienomis Danijos pa 
siuntiniai išvyks Į Maskvą 
tartis su Sovietų vyriausybe 
dėl prekybos mainais. Pla
nuojama pusantrų metų su
tartis, pagal kurią Sovietai 
ir Danija apsikeistų pro
duktais - gaminiais viso už 
300 milionų dolerių.

:DeL LEIDŽIAMO 
ŽODYNO

■ 1
į Dienraštis Laisvė išleis la- 1 
1 bai reikalingą žodyną, kų- 1 
! ris turės virš 25,000 žodžių.
! . Vadinsis: "
Į Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS
English-Lithuanian 

DICTIONARYI
Į šis žodynas greit bus pra- 
j dėtas spausdinti ir jis bus 
į gatavas į pabaigą šių metų.
į žodyno Kaina $4.00
l Iš anksto užsisakantiems
j $3.00
j Kurie esate užsisakę šį žo- 
j dyną ir užsimokėję po $3. 
j būkite kantrūs, palaukite 
Į dar keletą mėnesių ir gau-
I site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę,

II užsisakykite tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.• I

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną,

i adresuokite:

į Brooklyn, N. Y. 
•j*.-—M—« — I

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

šešt., Geguž. 29, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —51— v . . w A t VertS K. BARTKUS !!Istorine Apysaka

‘ (Tąsa)
Ir neišklausęs sekretoriaus atsakymo, 

Viaras susimąstė. Jis matė didelę upę, 
pilką ir tylią. Kai kur kyšo ligi pusės ap
semti medžiai. Varnų lizdai... Viarui, 
laisvam nuo valstybinių rūpesčių, potvy
nis buvo tik gamtos reiškinys, poezija. 
Į tikrovę jį grąžino neprašytas svečias 
— Legre.

— Komunistai siūlo jums nepasiduoti. 
Liaudies frontas laimėjo rinkimuose ir 
tik Palata išreiškia šalies valią.

— Tačiau konstitucija . . .
— Konstitucija neįpareigoja jus skai

tytis su senato votumu. Jūs norite juri
dinio pagrindo? Prašau! Kuomet sena
tas pasisakė prieš radikalų kabinetą, 
Leonas Buržua nepasitraukė. O dabar 
t— iš esmės. Jeigu jūs pasitrauksite, jūs 
Atidarysite kelią fašistams. Pradžioje 
Daladje, Bone, Tessa. Paskui — Bretei- 
lis. •

— Mano drauge, kuriam galui perdė
ti pavojus? Daladje — Liaudies fronto 
organizatorius. Juk ir Tessa ne toks jau 
baisus. Jeigu neklystu, už jį balsavo ir 
komunistai. Tai tipiškas radikalas, svy
ruojąs, bet sąžiningas ...

Legre nemokėjo apsimesti. Jis atsisto
jo, pakėlė balsą:

— Jūs kažkada, man girdint, pasakė
te kad savo likimą sujungėte su darbi
ninkų klasės likimu. Darbininkai nori, 
kad jūs pasiliktumėte. Aš jūsų neapgau- 
dinėsiu. Dažnai mes smerkėme jūsų po
litiką, jūs tai žinote. Bet dabar ne lai
kas ginčytis ... Fašistai svajoja, kaip iš
ardyti darbininkų organizacijas. Ir mes 
pasiryžę jus ginti. Jūs privalote pasilik
ti. Rytoj įvyks didžiulė demonstracija 
priešais senato rūmus. Mes parodysime 
senukams, kieno pusėje jėga.

Viaras vos pastebimai šyptelėjo.
— Aš labai dėkingas jums ir jūsų • 

partijai už pasitikėjimą. Tačiau dabar 
'Visa tai įgyja retrospektyvinį charakte
rį... Šiandien rytą Bliumas įteikė pre
zidentui kolektyvinį atsistatydinimo pa
reiškimą.

Legre atsisėdo, uždengė delnu akis.
— Visa tai blogai baigsis. Pradžioje 

jie sutriuškins darbininkus. Paskui? ... 
Paskui bus, kaip Austrijoje — ateis vo
kiečiai. Ispanai gyvena paskutines die
nas. Čekus jie išduos. Breteilis susidės 
su bet kuo, su Musolįniu, su Hitleriu, 
kad tik “įvestų tvarką” ...

Viaras pritariamai linktelėjo galva. 
Dabar jis buvo tik kairysis deputatas; 
jis galėjo laisvai reikšti savo jausmus.

— Jūs visiškai teisus. Su Ispanija pa
sielgta šlykščiai. Atvirai kalbant, nesiki
šimo komitetas — gėdinga komedija. 
Italai daro, ką nori... Aš visiškai su
prantu jūsų pesimizmą ...

Legre norėjo paklausti: o kas kaltas? 
Bet jis nutylėjo; jis suprato, kad kalbė
ti nėra prasmės. Viara^ patetiškai skės
telėjo rankomis. Legre prisiminė, kaip 
prieš dvejus metus Viaras buvo jį ap
kabinęs susirinkime. Jis pakartojo:

— Gėdinga komedija... Iki pasima
tymo. Neturiu reikalo jus varginti.
\ Jam išėjus, Viaras pagalvojo: jam ne- 
s\£timas švelnumas, suprato, kad Viaras 
mirtinai pavargęs.' O kiti nesupranta, 
tąso... Tiesa, jis norėjo kažką pasaky
ti sekretoriui...

Sekretorius jau stovėjo su bloknotu.
— Rytoj įvyks demonstracija priešais 

senatą. Praneškite policijos prefektui, 
kad demonstracija uždrausta. Aš neno
riu, kad man galėtų prikišti šantažą. 
Mes sumušti, ir mes pasitrauksime: to
kios garbingo parlamentinio žaidimo tai
syklės.

Jis paskambino liokajui:
— Čia labai šalta, pakurkite žadinį. Ir 

atneškite man šlepetes.
Koks tat buvo malonumas! Linksmai 

traškėjo malkos. Viaras nusiavė sunkius 
pusbačius ir, ‘užsimovęs šiltas šlepetes 
kailiniu pamušalu, vienas ryto vienuo
liktą valandą gėrėjosi laisve. Niekur ne
reikia eiti... Mintys tingios, jaukios ... 
Legre perdeda. Prancūzija yra mįslin
ga šalis; kas dešimtmetis ji žūsta ir nie
kuomet nepražūsta. Nežus ir dabar ... 
Gal būt, senatoriai teisūs. Tarptautinė 
būkle paaštrėjo. Tessa, Daladje, Saro, 
netgi Lavalis. .. Tai — kambarinės šle
petes. Prancūzija prie jų papratusi; jos 

išsitampiusios, jų nejauti. O Liaudies 
frontą kol kas galima padėti į spintą...

Atėjo Violeta. Jis apsidžiaugė: dabar 
yra laiko pasikalbėti. Jis klausinėjo apie 
vyrą, apie darbą, apie butą.

— Aš tikėjausi, kad tu turėsi berniu
ką. Noriu pažaisti su vaikučiu.

(Vyresnioji Viaro duktė turėjo dvi 
mergaites.)

— Morisas sako, kad dabar ne lai
kas ... Pas mus Nansyje visi laukia ka
ro.

Violeta norėjo paklausinėti tėvą apie 
politiką. Paskui Morisas prikibs: “ką'jis 
sakė?”

— Tu žinai, tėte, tuos dvejus metus 
man buvo labai sunku. Tavęs mūsuose 
nesupranta. Prie manęs, aišku, tyli. Bet 
vis dėlto per Morisą, per Žaną pasiekia 
mane ... Kažkodėl visi telkiasi prieš ta
ve. Jie sako, kad tu ištvirkinęs darbinin
kus. Tai ir aš girdėjau. Netgi kabarete 
dainavo... O kiti, priešingai, pyksta, 
kad tu kaguliarus iš kalėjimo paleidai. 
Aš jau visko neprisimena... Tačiau iš 
visų pusių ... Aš dažnai verkdavau.

Viaro pasmakrė ėmė drebėti iš nuo
skaudos. Ką jis galėjo atsakyti dukte
riai? Kad didžiuosftis žmones visuomet 
gyvus smerkia? Kad jis ištisus dvejus 
metus išsaugojo Prancūziją nuo kraujo 
praliejimo? Tačiau šie garsūs žodžiai 
jam pačiam atrodė ne vietoje. Jis pasi
slinko dar arčiau prie židinio ir tarė:

— Aš žinau, kad manęs visi nekenčia. 
Po mamos mirties man nieko nebeliko.

Paskui jis atsistojo ir atidžiai įvarvi
no į stiklinėlę dvidešimt lašų vaistų.

— Vos nepamiršau... O juos reikia 
gerti valandą prieš pusryčius, kad tei
singai vyktų medžiaga apykaita. , 
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Kodėl Muša taip prisirišo prie Lius- 
jeno? Jis jos nemylėjo, net ir nesisakė 
mylįs. Jam tai buvo dar vienas laimė
jimas paslaugų sąraše: gražutė, be to, 
garsėjusi, kaip neprieinama moteris. 
Tiktai dabar jis suprato, koks stiprus 
buvo jo jausmas Žanetai: tuomet jis 
kankindavosi pavyduliaudamas, nekan
triai laukdavo kiekvieno pasimatymo, 
bijodavo atšalimo, nutolimo. Su Muša 
jis žaidė. Tik norėdamas pagyvinti nusi
bodusius glamonėjimus, jis staiga imda
vo prikaišioti jai už tai, kad ji gyvena 
su vyru. Muša verkdama sakydavo: “Jei 
nori, aš pasitrauksiu nuo jo?” Jai atro
dė laimė atsidanginti į purviną viešbu
čio kambarį, kur gyveno Liusjenas po 
kivirčo su tėvu, badauti, adyti meilužio 
kojines, nešioti į redakciją jo straips
nius. Tačiau jis, pažaidęs pavydu, saky
davo: “Ne, tu man nereikalinga, o jis 
tave myli.” Muša verkdavo dar grau
džiau. Jis nekantriai raukydavosi, o Mu
ša, įveikusi save, juokaudavo, dainuoda
vo havajiškas dainas...

Su Grandelių ji susipažino prieš dve
jus metus mažučiame Bretanijos paplū
dimyje. Ji iš karto patiko jam. Jis 
vaikščiodavo su ja po uolas ir pasakoda
vo apie “kosmines audras”: tuomet jis 
buvo tik pradėjęs rašinėti. Žiemą jiedu 
vedė. Abu buvo jauni, gražūs, sąmojin
gi. Grandeliui, be to, sekėsi: jį išrinko 
deputatu, atsirado pinigų. Jie nusisam
dę gražų butą Oteilyje, priiminėdavo 
daug svečių; Muša rėdėsi pas geriausias 
siuvėjas, važinėjo “kadiliaku,” ir šoferis 
niekuomet nepamiršdavo papuošti maši
nos jos mėgstamomis gėlėmis —'Parmos 
žibutėmis.

Atrodė, viskas turėjo stiprinti šeimos 
laimę. Bet štai ketvirtaisiais vedybų me
tais, susitikusi Liūsjeną, Muša neteko 
galvos. Pirmiausia ją apstulbino Liusje- 
no išorė. Grandelis buvo gražus šaltu, 
bejausmiu grožiu; atrodė panašus į gra
viūrą. O Liusjenas visas buvo veržlus: 
Stangrūs ugniniai plaukai,, ryškios akys, 
neaiški, vos pastebimą šypsena, ilgos 
laibos rankos. Pažinus jį arčiau, Muša 
suprato, kad anksčiau niekuomet ji ne
buvo sutikusi tokių žmonių. Jis visas už
sidegdavo nuo vieno žodžio, paskui nu- . 
grimzdavo į nesuprantamą tylų liūdesį. 
Jis dažnai vaidindavo, ji tą pastebėjo, 
bet ir vaidindamas jis likdavo savitas, 
atžarus, įžeidinėdavo save, būdavo pasi
ruošęs taurumui ir niekšybei. Jo rytojus 
būdavo mįslė kitiems ir jam pačiam.

(Bus daugiau)

Antanas Strazdas
(Tąsa nuo 8 puslapio) • 

Svetimos^ik procios laukia. 
Bet tik žmogų prisitraukia, 
Paskutinį kraują traukia, 
Khda dvaran nusišaukia. 
Jau prikalta daugel plieno, 
Ateis tokia dėl jų diena.

Feodalo pono ir, valstiečio baudžiau
ninko kontrastinga paralelė — tai vie
nas tematinis socialinės Strazdelio poe
zijos motyvas, kyląs dar tebeklestinčio 
feodalizmo fone. Tačiau yra ir antras, 
praskleidžiąs klasinius prieštaravimus 
pačių valstiečių gyvenime — tai gaspa- 
doriaus ir samdinio - siratos kontrastin
gas motyvas. Būdingą jo išraišką randa
me autentiškoj Strazdo “Giesmėj apie 
siratas.” Su dideliu supratimu ir įsijau 
timu vaizduoja Strazdas samdinio naš
laičio dalią, parodydamas pirmiausia 
medžiagines buitines jo skurdo priežas
tis. “Kartus tam labai yr svietas, kuris 
pevnos netur sau vietos,” dėl to blogas 
maistas, kietas guolis ir net “ligų su
spaustam nėra jam čėso vaitoti,” nes 
“Atėjo adyna, gaspadors budina — eik 
dirbtų.” Stipriu menišku kontrastingu 
vaizdu praskleidžia Strazdas ir morali
nę psichologinę našlaičio samdinio būse
ną, kai gaspadorius, atkakus sūneliui, 
berną siunčia arklelį nubalnoti, o močiai 
liepia kloti sūneliui “patalėlį pūkinį” ir 
uždarinėti duris, kad jis ramiai ilsėtųsi.

Didžiumos Strazdelio dainų pasaulė
vaizdis yra apdainuojamas jausmingai, 
vienur sentimentališkai, kitur su humo
ru, dar kitur su pašaipos, satyros atspal
viu. Sentimentalumo ir humoro ypač ten 
pastebime, kur Strazdelis dainavo pa
sekdamas lenkiškomis “sieliankomis,1” 
“pasterkomis,” “fraškomis.” Bet ir čia 
Strazdelis savo dainose visur konkretus, 
daiktiškas, kovingas. Apdainuodamas 
buitį ir gamtą, jis tenkinasi visų paste
bimais, žinomais bruožais, niekur nesi- 
leisdamas į savo asmeninius jausmus, 
įspūdžius, apmąstymus. Jo lyrizmas, 
jausmingumas yra grynai objektyvus, 
susidarąs iš jausmingo daiktų pavadini
mo, meilaus žodžio, sušukimo, emocinių1 
stilistinių kalbos priemonių, o ne iš savo 
liūdesių bei džiaugsmų išliejimo. / Tpkis 
yra ir liaudies dainos stilius. Strazdelis 
vengia kalbėti savo vardu ir nuo savęs. 
Jis pasislepia už objektyvių reiškinių — 
augalu, paukščių, gyvūnų, arba dainuo
ja kažkieno nuošaliai esančio vardu. 
Vienoje iš mėgiamiausių, plačiausiai nu
skambėjusių dainų apie strazdą jis, tie
sa, dainuoja apie save, išreiškia savo kū
rybos tikslą ir prasmį. Bet ir čia jis ne
prašoka tiesioginių, tikram miško paukš
teliui deramų uždaviniu išskaitymo:

Reiškiu, giedu, linksminu, 
Smūtną žmogų raminu, 
Tiešydams gražiom giesmelėm.
Sparniukėliais klėsdamas, 
Brudną žemę bardamas, 
Pranašauju pavasarėlį.

Vargu ar pats Strazdas tam “pavasa
rėlio pranašavimui” norėjo suteikti ko
kią platesnę visuomeninę prasmę, pada
ryti šviesesnės ateities lūkesių simboliu. 
Greičiausia, kad jam “pavasarėlio pra
našavimas” reiškė tik tiek, kiek toj dai
noj yra pasakyta: pradžiuginti žmogų 
atbundančia gamta ir još pavyzdžiu pa
skatinti į darbą, pažadant ūkiškas, gas- 
padoriškas gėrybes; “Ė, kad kluonuos

Aido Choras Dalyvaus LID 2-ros Apskr. Piknike Shenandoah, Pa.
Brooklyno Aido Choras ren

giasi visais garais dalyvauti 
ALDLD II Apskrities piknike, 
birželio (June) 6 d., Lithua
nian Liberty Parke, 340 Mi
tchell Ave , Linden, N. J.

Literatūros Draugijos 2-ra 
Apskritis rūpinasi suteikti at
silaikiusiems į jos pikniką ža- 
Vėjanči^ dainų programą. Ne, 
tik Aido Choras ten dainuos, 
ale bus ir kitų dainų progra
ma. Kaip greit sužinosime 
apie dainininkų kiękį, taip 
greit apie tai pranešime ren
giantiesiems atvykti į mūsų 
šį didįjį pikniką.

Aid iečiai rengiasi mūsų pik- 
nikan vykti busu. Jeigu kas 
megtų patogios kelionės, tai 
galP'pasiteirauti pas aidiečius 
dėl buse vietos. Bet nereikia 
manyti, būk brooklyniečiams- 
hewyorkiečiain.s į mūsų pikni
ką patogu nuvykti tik busu.

Tai ne. Yra ir kita labai pa
togi važiuotė į Lindeną iš 
New Yorko.

Kadangi Pennsylvanijos 
gelžkelis eina per Lindeną, tai 
tuo keliu ir geriausia visiems 
brooklyniečiams - newyorkie- 
čiams atvykti į mūsų apskri
ties pikniką. Pradedant nuo 
11-tos valandos ryto, Pennsyl
vanijos stoiyj, 7th Avė. ir 
33rd St., N. Y., galima trau
kinys gadti kas valandą, ir 
dažniau, į Lindeną; taip ir 
grrįžtant atgal.

Iš visų kampų New Jersey 
Lindenas galima pasiekti bu- 
sais, automobiliais, ką newjer- 
siečiai gerai žino be daug 
aiškinimo. Paprastai, bųsais 
newjersieciai važiuoja iki 
Elizabetho, o iš ten ima busą 
44 iki Wood Ave., Lindeho, 
kur ir pikniko vįeta.

ALDLD II Apskrities 
Komitetas.

sukrausi, šimtą patiekų gausi. Čia tau 
linksmybės, čia tau ir džiaugsmas.”

Baudžiavos laikotarpy visa Strazdelio 
kūryba buvo suprantama bei aktuali —- 
ir ne vien “siratos,” darbo ir vargo te
mos, ne vien girtavimo ir tinginystės 
peikimai, ne vien darbštumo pamoky
mai, bet ir visi šeimyninių bei kaimyni
nių santykių motyvai, gamtos apdaina
vimai, net ir pasiturinčio valstiečio bui
tį atspindinčios dainos turėjo realų pa
grindą.

Mūsų literatūrinio palikimo lobyne 
Strazdelio dainos yra liaudies vargų ir 
kovų dokumentas, gyvas ir karštas ragi
nimas į kovą prieš priespaudą, prieš so
cialines neteisybes, už liaudies laisvę ir 
laimę.

(iš “T-sos”)

LMS News & Views
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

popular song “Kai aš turėjau kaime 
mergelę.”

Finally the boy fell asleep, but grand
pop still continues with his story right 
up to the time he said farewell to his 
parents and all his friends and came to 
America.

Into this mere thread of a story the 
Aido Chorus was able to put in 16 songs, 
5 for the whole chorus, the rest as solos, 
duets, quartettes and dances. So what 
we really had was a full-fledged con
cert, but dressed up so that you sat en
thralled and waited eagerly for the next 
scene and the next.

CHICAGOS ŽINIOS ‘

Hollywood Does it Again
The latest bit of war-mongering be

ing fed to the public by Hollywood is 
the vicious anti-Soviet movie “The Iron 
Curtain.” Last week the film opened in 
more than 300 theaters throughout the 
country, despite the protests of thous
ands of individuals and organizations. 
The Associated Church Press, for ex
ample, voted that its 112 member publi
cations should warn »their readers 
against the potential danger of this war 
propaganda.

Eric Johnston’s office in replying to 
the many protests wrote that the picture 
is the answer to events in Chechoslova
kia. I can’t imagine how they figure out 
the connection at all. “The Iron Cur
tain” is supposed to tell the fact-fiction
al story of the Canadian atomic spy ring 
and how it was cracked well over 2 
years ago.

Even the conservative “Time” maga
zine claims that the film has some ’’mi
nor” implausabilities, that many parts 
are hard to swallow, but that it is top- 

, notch anti-Communist propaganda. But 
what it fails to mention is that “The 
Iron Curtain” is a top-notch war-incit
ing film fanning the current red hys
teria.

How can we, the public, register our 
contempt of such war-mongering ef
forts?

1. Enlist your friends and your, orga
nizations to write and visit neighbor
hood theaters protesting the booking of 
the film.

2. Get together a group of community 
leaders to visit the local 20th Century 
Fox exchange, and the theater that cus
tomarily opens their'pictures.

3. If the picture comes to your theater 
despite the protests, stay away and let 
the box-office returns do your talking.

Stasį Kuržinską iš Mahanoy 
City labai sužeidė mairiose. 
Jis dirbo su savo sūnumi. 
Jam užlipus viršun ir tik pra
dėjus dirbt, vanduo prasimu
šė ir. nunešė žemyn su angli
mi. Labai sužeistas veidas ir 
galva. Jo sūnus buvo laimin
gas — tuom sykiu liko- nepa
liestas.

.; - Stasys guli Locust Mt. 
State Ępspital’yj- Kurie turi
te laiko, prašau aplankyti.

★ ★ ★
Labai serga H. Ardicko 

žmona Petronė Ardickienė. 
Suparalyžiuotas visas šonas, 
guli savo pamuose, Lost Creek, 
Pa.

Abudu Ardickai yra seni 
Laisvės skaitytojai »ir geri re-' 
mėjai mūsų organizacijų. 
Prašau pažįstamų ir draugų 
aplankyti mūsų draugu, o

Trijų Skerdyklų Darbininkai 
Grįžo Darban; Wilson & Co.

Tebestreikuoja
Oficialiai stakjardų trijų 

skerdyklų streikas baigėsi. 
Darbininkai priėmė CIO-UPW 
unijos strateginio komiteto re
komendaciją baigti 68 dienų 
streiką. Trijų? didžiųjų; Swift, 
Armour ir Čudahy skerdyklų 
darbininkai šiandian ryte grįžo 
dirbti, o' Wilson & Co., darbi
ninkai pasilieka kovos lauke.

Viršui suminėtos trys didžio
sios skerdyklos sutiko tartis su 
unija arbitracijos keliu ir pri
silaikant sutarties, kuri nėra 
pasibaigus. Darbininkai gaus 
9 d. pakėlimo algos. Gi Wilson 
& Co., atsisakė taikytis sutar
ties keliu. Pastaroji \yra pasi-, 
mojus nepaisyt nieko griaut 
uniją.

Unijų Lokalai Išsprendė
“Šį nuosprendį padarė loka

lai savo mitinguose visoj ša
lyj,” pareiškė UPW nacionalis 
prezidentas Ralph Helstein sa
vo išleistame pareiškime. Ir jis 
pridėjo: “Po šios 10-ties savai
čių darbininkų didvyriškos ko
vos, kad laimėjus žmoniškesnį 
atlyginimą sau ir savo šei
moms, darbininkai sustiprinę 
savo eiles tęs kovą ir toliaus už 
geresnį ir žmoniškesnį gyveni
mą ir algų skalę.”
Kongresinis Tyrinėjimo Komi

tetas Klimpsta
Frank Walsh, federalis tar

pininkas atsisakė atsakinėti į 
klausimus kongreso komiteto 
pirm. Clare E. Hoffmanui 
(Mich. Rep.). Antru kartu jis 
buvo Hoffmano pašauktas liū- 
dymui. čiA Walsh Hoffmanui 
parodė telegramą nuo vyresnio 
savo komiteto nario Ching, ku
rioje Walsh’ui pataria neatsa- 
kinet į jokius klausimu, nes tas 
gali pakenkti ateities pasitari- ’ 
mams.

Hoffman, kaip musę kandęs 
iššvokštė, “aš persiimsiu su 
broliu Chingum” ir Walshą par 
liuosavo.
Helstein Pasmerkė Hoffmaną t

Kitas liudininkas buvo Ralph 
Helstein, prezidentas UPW- 
CIO streikuojančios unijos. 
Helstein jam pasakė, kad jis 
neturi teisės tokiam tyrinėji
mui, nes Hoffmanas yra nusi
teikęs prieš uniją ir kaip jis 
gali teisingai spręsti, ^ęutrališ- 
kai. Hoffmanas prispirtas prie 
sienos ėmė išsisukinėti teisin
damasis, kad jis pirmiau pra
dėjęs fabrike dirbti negu Hels
tein buvęs gimęs. w

Kuomet jam Helstein paste
bėjo Taft-Hartley aktą, ir kad 
Republikonų partija atsako- 
minga už šį reakcinį ir prieš 
unijinį įstatymą, tai Hoffman 
dar labiau pradėjo nervuotis ir 
“teisintis,” kad ir demokratai 
balsavę už Taft-Hartley įstaty- - 
mą.

Vėliaus Hoffman atsigavo, 
kai kapitonas Barnes jam atsa
kinėjo, kaip jis geležine ranka 
imdamas didesnės atsakomy- 
tvarkė stakjardų streikierius. 
Hoffmanas pagyrė darbininkų 
nekenčiamą pol. kap. Barnes ir 
pareiškė, kad Barneso liudiji
mu vaduosis svarstant naujus 
pančius įstatymus organizuo
tiems darbininkams.

Štai išlindo iš maišo yla po
no kongresmano Hoffman, 
kaip > jis žiūri į organizuotus 
darbininkus ir unijas. Jis čia 
atvirai pasirodė atvykęs padėti 
mėsos trustui ir Wilson & Co. - 
laužyti darbininkų streiką. Bet 
vargiai jis laimės. Jo kongresi
nio komiteto tyrinėjimas stak
jardų streiko jį dar labiau pa- , 
dėjo juodesnen pozicijon ir pa
rodė, kodėl jis atvyko mėsos 
godišiam pagalbon.

Lapkričio rinkimuose daug 
tokių Hoffmanų šalies balsuo
tojai pasiųs šunims šėko piau- 
ti, todėl, kad jie per savo reak- 
cijinį aklumą netinka būti kon
grese ir tarpininkauti darbui 
ir managemėntui.

x Rep. /

nuo savęs linkiu, kad abudu
ligoniai greičiau pasveiktų.

S. Kuzmickas. >
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* šešt., Geguž. 29, 1948



Tarybų Estijos Maisto Pramonė 1948 m
Kortelių, sistemos panai

kinimas, tarybinio rublio 
sustiprėjimas daug kartų 
pakėlė Tarybų Estijos dar
bo žmonių perkamąją galią. 
Visai natūralu, kad.gyven
tojai ypatingus reikalavi
mus reiškia maisto pramo
nei, produktų asortimentui 
ir kokybei.

Tarybų Estijos ‘ maisto 
pramonės darbuotojai vi
saip stengiasi patenkinti 
augančias darbo žmonių pa
klausas. Jau praėjusiais me
tais visa maisto pramonė 
pasiekė prieškarinį lygį, o 
pagal atskiras šakas net 
žymiai jį viršijo.

Estijos TSR maisto pra
monės įmonių kolektyvai 
kovodami už penkmečio į- 
vykdymą per ketverius me
tus, šių metų pirmojo ket
virčio planą įvykdė 111 
procentų. Gyventojams pa
gaminta maisto produktų davė viršum plano 312 tonų 
už 33 milijonus rublių ne- i pieno produktų (kefiro, pie-

kintamose kainose. Pirmojo 
ketvirčio bendrosios pro
dukcijos išleidimas, paly
ginti su praėjusiųjų metų 
pirmuoju ketvirčiu, padidė
jo 62,7 procentų, o kondite
rijos dirbinių beveik du 
kartu.

Pirmame ketvirtyje mai
sto pramonės įmonės įsavi
no 50 naujų karamelių, šo
kolado saldainių, biskvitų, 
keksų ir kitų gaminių rū
šių. Įsavintas taip .pat sep- 
tynerių naujų duonos - py
rago dirbinių rūšių išleidi
mas (prometalinių pyragų, 
dijetinės duonos, riestainų 
dirbinių) ir tam pan. Paly
ginti su pirmuoju 1947 me
tų ketvirčiu 50 procentų pa
didėjo makaronų dirbinių 
gamyba. .

Pirmame ketvirtyje gerai 
dirbo pieno pramonės dar
buotojai. Jie gyventojams'

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lis to' laiško nesupratę, kiti 
kraipę. Lenkijos katalikų baž
nyčia remianti Lenkijos vaka
rinę sieną iki Oder ir Neisse 
upių.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

iš-
SODA FOUNTAIN MERGINA
Gera alga. Nuolatinis darbas.

JACOB SCHWARTZ ’ 
5602—I3th Ave., Brooklyn, N. Y.

(4W)

L_ L ' ‘ j • ’

pr ci- 
pro-

pra- 
500 
Bet

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

F. W. Shalins
(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 *

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.

t

Telefonas Poplar 4110

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. 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 LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite 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.

C ■ ***«.\.- i A.-'

no, grietinės ir t.t.). Dau
giau negu, du kartu padidė
jo, palyginti su tam tikru 
praėjusių metų laikotarpiu, 
margarino gamyba.

Respublikos tabako fabri
kų kolektyvai, įsavinę pen
kių naujų rūšių gamybą, 
viršum valstybinio plano 
davė 105 milijonus papiro
sų. Tabako ir parfiumerijos 
pramonės darbuotojai pir
mame ketvirtyje sutaupė 
valstybei šimtus tūkstančių 
rublių. Jie sumažino 
dukcijos savikainą 5,6 
cento.

Estijos TSR rąaisto 
monč dabar gamina 
produktų pavadinimų,
ji juos gamins dar daugiau. 
Jau šiais metais bus paleis
tos naujos maisto pramonės 
įmonės. Bus pastatyta nau
ja galinga mechanizuota 
duonos gamykla, kuri per 
parą gamins tiek duonos, 
kiek^dabar gamina visos 27 
respublikos' duonos gamyk
los. Bus pilnai įsavintas Ta
lino konservų gamyklos pa
jėgumas. Tik per vieną pa
mainą čia bus gaminama 6 
tūkstančiai bonkų konser
vų. Tabako fabrikuose nu
statomi automatai. Per pa
mainą jie gamins 400 tūks
tančių sigariečių. Padidina
mas esamų- cechų, įmonių 
pajėgumas, p a g erinamas 
gamybos technologijos pro
cesas eilėje įmonių.

'Estijos TSR maisto pra
monė šiais metais duos gy
ventojams už 83 ‘milijonus 
rublių produktų.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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Meiluti, tu geriau kelkis, juk laikas tau jau pasilsėti 
popiečiu.”

HARTFORD, CONN
Liaudies Partijos Darbuotojų 
Daibymetė. Pagelbėkime Su
kelti Pusę Milijono Dol. Fon
dą. Rengimasis prie Apskričių 

Išvažiavimo
Geg. 24, vakare į Lyric sve

tainę susi,rinko apie 40 Liau
dies Partijos darbuotojų ir pa
sidarė planus, pasidalino gat
ves 9-tam Ward’e ir pasileido 
stuba iš stubos rinkti balsuoto
jų parašus, kad uždėti partijos 
kandidatus ant baloto.

Dalyvavo ir keli lietuviai, 
kaip tai: Pinkevičius (jis 9-to 
ward kapitonas), M. Barnett, 
L. Mankienė, L. J. žemaičiai, 
net draugai G. O. šilkai atvy
ko iš Wethersfield paduoti ran- 
,ką, pagelbėti. Smagu, kad 
draugai atjaučia naudingą dar
bą. Bet vis dar permažai lie-

Tel. TRObridge 3380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
k«mp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

strigusia duona
MCHOLES BAKING b

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios ^rūšies miltus — tas reiškia, kad mūšų 'duonoj 

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

, Pristatome į visas dalis—-Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
ŠTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas 'bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

Per amžius tėvai teisinasi, 
kad jiems daug skaudžiau, kai 
jie vaikus lupa, negu vaikams.

Dar ir šiandien yra tekių 
pasaulyje kraštų, kur mokyto
jams valia vaikus lupti už ne
paklusnumą. Jie irgi sako: 
mums daug skaudžiau, negu 
vaikams!

Škotijoje 63 metų mokytojas 
Adam gerai išlupo dvi mergai
tes (mokines) ir jąu buvo be
pradedąs lupti trečią. Bet pa
kėlęs rykštę, nabagas sugriuvo 
ir numirė.

Tie, kurie vaikus lupa, dabar* 
turės tvirtą įrodymą, kad ištie- 
sų jiems daug skaudžiau, negu 
lupamiems vaikams. Išluptos 
mergaitės gyvos ir sveikos, o 
lupikas nebegyvas! Tai kam 
buvo skaudžiau?

Atominis Amerikonų Įtari
mas prieš Sovietus

Berlin. — Amerikonai į- 
tarė sovietinę vyriausybę 
rytinėje Vokietijoj, kad So
vietai, esą, paėmę 25,000 vo
kiečių iš paprastų darbų ir 
pasiuntę juos kasti atominę 
urąniumo medžiagą.

(Amerikoj uranium var
tojamas atominėm bombom 
gaminti.)

Čechoslovakų-Jugoslavy 
Prekybos Sutartis

Praga. — Čechoslovakija 
ir Jugoslavija pasirašė su
tartį, pagal kurią bus apsi
keista dirbiniais - produk
tais $50,000,000 vertės. Ju
goslavija siųs Čechoslovaki- 
jai geležies rūdą, mėsą ir 
kukurūzus, o mainais gaus 
iš Čechoslovakijos plierlą ir 
elektrinius įrankius 
prietaisus.

tuvių įsitraukia darbuotis.
Parašų rinkimas — svarbus 

darbas. Einant stuba nuo stu-^ 
bos, išgirsti įvairiausių nuomo
nių. Paskleidi žinojimo apie 
Liaudies Partiją ir Wallace. 
Kurie dar nesate užsiregistra
vę balsuoti, tai įsifėmykite. Re
gistracijos diena —. pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio. Se
kantį trečiadienį, birželio 2 d.1 
nuo. 9:30-vai. ryto iki 8:0()!
vai. vakaro bus registracijos Maskva. — Sovietai 
diena. Susimildami, nueikite ir' skyrė atstovą Izraeliaus 
užsiregistruokite! J^ai kas įsi- valstybei, o Izraelius savo 
vaizdiną, kad reikalaujama ’ atstovą Maskvai, 
daug skaityti. Netiesa! Trejetą! 
žodžių, tai ir viskas. Registra'- 
cijos ofisas — City Hali.

GERI PIETŪS!
9

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

, Savininkas
417 Lorimer Street,

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

i

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

bei

pa-

Pagelbėkime sukelti pusę mi
lijono dol. kovai prieš Mundt- 
Nixon bilių. Kaip matėme iš 
spaudos, kad partija atsišau
kia į visus demokratinius žmo
nes, kad pagelbėti jiems sukel
ti tą fondą. Jie vartos visas te
galės teises, priemones, kad at
mušti tą 'bilių. Hitleris Vokie
tijoje sukriušino darbo unijas, 
visokias organizacijas, net ka
talikų, 
jė, jei 
mus.

Washington. — Valstyb. 
sekretorius įtarė Sovietus, 
kad jie, girdi, 30 iki 40 sy-_ 
kių sulaužę sutartis su A- 
merika.

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

Iš senų padarau J' 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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 Ava., prie 
Chauncey St., Broadway Lino.

Tel. GLenmore 5-6191

.................... ............................................................ — ........................  H . I ! I.ŲĮI ■ III.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Tas būtų 
tas bilius

ir šioje šaly- 
įeitų į įstaty-

Apskričių išvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 15 d., Lietuvių Par
ke, East Hartforde. Nors dar 
virš 2 mėnesiai, bet reikia prie 
jo rengtis, platinti tikietukus, 
garsinti visur ir visuomet.

Tas. piknikas bus kaip ir lie
tuvių sąskridis, kartu su tre
čios partijos sąskrydžiu. Kal
bės drg. D. M.■ šolomskas. 
Taipgi, ten kalbės ir iš trečios 
partijos kalbėtojai. Gal 'būt, 
kalbės ir (Conn, valstijos trečios 
partijos pirmininkas profeso
rius Emerson.

Atkreipiame kolonijų veikėjų 
atydą: jau nuo dabar padary
kite planus, kaip suorganizuo
ti kuo daugiausia busų iš kolo
nijų. LDS, LLD kuopos, cho
rai, teatrininkų ir dainininkų 
grupės, sportininkai ir baiki- 
ninkai, visi bendrai i;engkitės 
ir organizuokite svietą į tą iš
važiavimą.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai kaltina vokie
čius už anglies kasimo 
trukdymus Ruhr srityje.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE 1h hereby .given that Licenue No. 
l.'W 105 has been issued to the undersigned 
io manufacture wine at wholesale under 
Section 107. of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1080 Fulton' St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM W. SLEPI AN . 
dba, Metro Wine Company

j i J. J. Kaškiaučius, M. D. j
J J 530 Summer Avenue, T 

ė \ Newark 4, N. J. T
•’ HUmboldt 2-7964 j>

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI 
V *

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
✓ 

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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 
(Skersi nuo Republic Teatro)

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



Delegacijos į Washingtoną 
Keliauja Kas Dieną

Iš New Yorko dabar kas 
’dieną keliauja i Washingtoną 
organizacijų delegacijos, ke
liauja ir atskiri asmenys ma
tytis su savo senatoriais. Jų 
prašo, kad jie ne vien tik 
balsuotų balsavimui atėjus, 
bet ir kovotų prieš Mundt bi
lių. Kad jie mobilizuotų ki
tus senatorius prieš tą bilių.

Delegatų iš New Yorko bu
vo nuvykę ir pirmą biliaus 
dieną senate, 27-tą. Stambi 
delegacija išvyko 28-tos rytą. 
Viešas svarstymas biliaus te

Šeštadienį ir Sekmadienį
Niekur gražiau ir maloniau 

nepraleisite laiko šį šeštadie
ni ir sekmadienį kaip Ameri
kos Lietuvių Kultūriniame 
Centre.

Abi dienas po pietų rinksis 
svečiai. Jie čia pietaus ir 
bowlins. O vakarais per abi 
dienas bus šokiai. šokiam 
įžanga 60b. Geo. Kazakevi
čiaus orkestras. Nepaprastai 
graži salė ir patogi šokiams.

Turime žinių, kad ir iš to
liau atvyksta svečių. Turėsi
me malonių pasimatymų. 
Gaspadinės jau dabar kepa ir 
verda valgius pavaišinimui 
svečių iš toliau atvykusių ir 
vietinių. Pasinaudokite vai- v • •semis.

Pirmadienį, dekoracijų die
nos šventėje, taipgi bus suei
gos, bowlirimas, papietavimas 
ir pasišnekučiavimas. šokių 
pirmadienį nebus.

Šį pranešimą prašome pri
imti kaipo oficiali pakvieti
mą ir prašome dalyvauti šia
me parengime. Prašome įsi- 
tėmyti vietą :

Joan Caulfield vaidina vie
ną iš dviejų “The Sainted 
Sisters,” dabar rodomose 
New Yorko Paramount Te
atre. Priedams yra veiks

mai scenoje.

Būkite Visi! . Būkite Visi!
ALDLD 2-ROS APSKRITIES

PIKNIKAS
— SEKMADIENĮ —

Birželio 6 June, 1948 
Lietu viii Liberty Parke

340 Mitchell Ave., Linden, N. Ją

Pradžia 1-mą vai. dieną
Bus labai maloni ir puiki dainų programa. 

Dainuos didysis AIDO CHORAS, iš Brooklyno, 
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus, ir didysis 
SIETYNO CHORAS,, iš Newarko, vadovauja
mas Walter Žuko. .Taipgi bus ir žingeidžioj šių 
dienų reikalais prakalbos.

Gera, žavėjanti orkestrą gros populiarius šo
kius iki sutemos.

Gerų valgių ir gėrimo bus iki soties.
Įžanga 50c (su taksais)

z KELRODIS: Automobiliais iŠ Brooklyno Highway 1 j Lin
den, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir jo važiuoti iki Simson 
Avė., ir .po kairei vieną bloką iki Mitchell Ave. Iš Elizabetho 
ar Newarko busu 44 iki Woods Ave., ir paeiti apie 3 blokus 
iki Simson Avė., kur bus po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn. stoties iš New York, 7th Avė. &*33rd 
St., galima važiuoti sekamomis valandomis: 11:40, 1:05, 2:10, 
3:35, 4:08; 4:50.

bebus vykdomas ir šeštadienį, 
29-tą, tad šeštadienio ryto 
6:45 iš Pennsylvania stoties 
iškeliaus kita delegacija.

Organizacijos savo delegaci
jas siunčia taip greit, kaip 
greit spėja nutarti ir sumobi
lizuoti, nelaukiant masinės vi- 
sašališkos delegacijos dienos, 
birželio 2-ros. Mobilizuojasi 
paskubomis, kad nebūtų per- 
mažai ir pervėlu, kadangi ma
tosi, jog senatas yra pasišo
vęs bilių pravaryti greičiausią, 
kad masės nespėtų susimobili- 
zuoti į protestą.

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 
L. I., N. Y.

Dar kartą norime priminti, 
jog kiekvieną vakarą Kultū
riniame Centre yra karštų val
gių, lengvų gėrimų ir kiekvie
ną vakarą yra bowling gė- 
miai. e 'Wj

Namo Komisija

Miesto Budžeto Taryba 
Užgyrė 5 Projektus 
Namy Statybai

Miestavoji Board of Estim
ate praėjusį ketvirtadienį už
gyrė miestavojo Housing Au
thority pateiktus planus sta
tybai mieste penkių gyveni
mui namų grųpių-projektų, 
kuriuose butai būtų išnuomo
jami žemų ir vidutinių paja
mų šeimoms.

Penkiuose projektuose ben
drai numatoma 3,970 apart- 
mentų. Viso kainuotų apie 
S58.765.000. Tai būtų da
lis to paties plano, kurį pa
siūlė majoras dar kovo mėne
si. Bendrame ilgalaikiame 
plane majoras buvo pasiūlęs 
išleisti $200,000,000 statybai 
gyvenimui namų, . kuriuose 
gautų butą 17,000 šeimų.

Majoras sako, kad šiuos pir
muosius projektus reikėti] pa
skubėti statyti, nes padėtis 
mieste yra kritiška. Buvo pra
šyta ir laukta iš federalės val
džios tam tikslui paskyrų. Ta
čiau, jeigu jos vis dar nepa
skirtos, negaunamos, miestas 
turi daryti ką nors pats savo 
pajėgomis.

Prieš šių projektų statybą, 
davimą jiems pinigų, protes
tavo tūlos Queens privatiško 
nejudomo turto grupės. Jų 
vadai protestavo, kam mies
tavoji statyba t atliuosuojama 
nuo taksų, kuomet privatiš- 
kieji turi mokėti taksus.

Times Aikštėje 
Bus Vandenpuolis

New Yorko Times Square, 
vadinamas pasaulio kryžkelių, 
kada nors šiomis dienomis pa
sipuoš arti 30 pėdų aukščio 
vandenpuoliu, galinčiu leisti 
po 10,000 galionų vandens 
(lig šiol darytuose bandymuo
se leido tik po 1,000 galionų).

Tas 100-to tonų puošmeniš- 
kos reklamos aparatas stovi 
virš Bond Clothing krautuvės, 
tarp 44th ir 45th gatvių, prie
šais Astor Hotel. Statybą 
pradėta prieš apie metus lai
ko. Vartoja 23,000 elektriškų 
lempučių ir dvi mylias neon 
laido. Kainuos apie $300,000 
iki 500 tūkstančių dolerių.

Pustrečių metų amžiaus 
vaikutis užsimušė nukritęs 
200 pėdų Palisades Parke nuo 
skalos, jo prižiūrėtojai palei
dus jį iš akių trumpam lai
kui. Jinai sykiu dabojusi ir 
didesnius du vaikus.

Newyorkieciai ketvirtadienį 
snauduliavo varganame ore, 
93 nuošimčiais sutros, šilumos 
buvo 73 laipsniai.

Kovoje Prieš Mundt 
Biliy Veikia 
Visas Didmiestis

New Yorko didmiestis, 
Amerikos demokratijos pirmi
nis sargas, šiomis dienomis yra 
įkarštyje darbų prieš Mundt 
bilių, kaip kad jis buvo pani
ręs darbuose sumušti fašizmą 
karo frontą karo laiku.

Jaunimo Komitetai už Wall
ace, Moterų Komitetai už 
Wallace, Amerikos Progresy
vių Piliečių klubai, Amerikos 
Darbo Partijos klubai, Ameri
kos Komunistų Partijos klu
bai, Amerikos Moterų Kongre
sas, daugybė unijų ir kitų or
ganizacijų šaukia masinius 
mitingus gatvėse. Išsistato 
stalus masinio judėjimo cen
truose ir renka parašus po pe
ticijomis, renka aukas siųsti 
delegacijoms į Washingtona 
protestui.

Randasi ir bažnyčių, yra ir 
dvasiškių, kurie veikliai išsto
ja prieš fašizmą Amerikoje. 
Mundt bilius, pavedąs visą 
galią ant visų žmonių ir jų 
organizacijų vienam diktato
riui — generaliniam prokuro
rui — yra fašizmas, yra prieš- 
konstitucinis, yra priešiškas 
mūsų demokratinei santvarkai. 
Yra pavojumi taikai.

Viltingas toje demokratijos 
gynimo kampanijoje yra tas 
faktas, kad čia, didžiumoje, 
vadovauja jaunimas. Pamaty
si ant gatvės kampo sunkve
žimį su garsiakalbiu. išgirsi 
darbietį, komunistą ar kurios 
kitos krypties organizacijos 
kalbėtoją, prisižiūrėjęs ar
čiau, pamatysi atlape iš kari
nės tarnybos atleidimo sagutę. 
Tie veteranai, daugelis pralie
ję kraujo, “purple heart.” 
karžygiai, pažįsta fašizmą jį 
pamatę. Ir energingai veikia 
jo nedaleisti Amerikoje.

T—as.

Iš Anglijos laivu atkeliavo 
į Jungtines valstijas 82 metų 
'našlelis William H. Ackland 
atlankyti čionai per 55 me
tus gyvenančias savo seseris, 
su kuriomis jis kas savaitė, su
sirašinėjęs. Nieko sau būtų 
kalnas tų/laiškų.

RANDAVOJIMAIo
Pasirandavoja kambarys (nefomb 

’šiuotas), turėtų turėt savo rakan
dus. Gali patys pasidaryti valgyti. 
290 NichGls Ave., Brooklyn, N. Y. 
Crescent St., elevator stotis. Galima 
matyt šeštadienį ir sekmadienį nuo 
10 vai. ryto iki 4 po pietų. Pipna- 
dienį ir antradienį nuo 10 ryto 'iki 
10 vakaro. Antros lubos. (125-129)

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau gyvenimo draugės., Gali 

būt nevedus ar našlė, miestietė ar
ba farmerka. Amžiaus apie ’ 40-47 
metų. Apie save per laišką parašy
siu. J. K. Saulis, c/o Caesar Puccini, 
240 E. 28th Street, New York City, 
N. Y. ' (126-127), I

ANT ŠALIGATVIO
AUTO SUŽEIDĖ KŪDIKJ

Dviejų metų amžiaus kūdi
kis, buvęs vežimėlyje, tapo pa
vojingai sužeistas ant šaligat
vio , užėjusio automobiliaus 
priešais 447 Herzl St., Brook- 
lyne. Kūdikį ištrenkė ir nu
metė į skiepą 8-niais akmeni
niais laiptais.

Nutrenkė tais laiptais ir ten 
buvusią su kūdikiu jo senutę. 
Kūdikio motina, nėščia, buvu
si krautuvėje, apalpo išgirdu
si apie nelaimę.

Merle Oberon ir Paul Lukas kovoja už savo gyvastį 
Victoria Teatre, New Yorke, dabar rodomame 

“Berlin Express.” 
—#--------------------------------------------------------------------------------- ■—
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EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
1 USSR (Apmokėtais Muitais) 

Ir į Visas Pasaulio Dalis.

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

, WORLD TOURISTS inc
' 18 WEST 23RD STREET • NEW YORK; IO> N. Y.

■ :'T TLJ q.:n-e<4o'^<h a -.r o

PARDAVIMAI
Richmond Hill — Parsiduoda na

mai. Visi turi po tuščią fliorą. 
Dviejų šeimų, mūrinis namas, su 11 
kambarių, maudynė, garu šildoma. 
$6500. Trijų šeimynų mūrinis na
mas, su garu ir Driveway. Trijų 
šeimynų kampinis namas, su alie
jum šildoma, garadžiai.
• Turiu daugelį namų pardavimui 
visose dalyse miestų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Žinis, 499 Grand 
St.. Brooklyn, N. Y. EV. 4-3487. 
REpublic 9-1506. (126-127)
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1 ' BROOKLYN 1

LABOR LYCEUM į 
DARBININKŲ IŠTAIGA Į 

! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
.kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. • 
I Puikus steičius su naujausiais į 
į įtaisymais. |
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
| Kainos Prieinamos. į
I ' 949-959 Willoughby Ave. | 
Į Tel STagg 2-8842 Į

—■—«—“—■—«—“—"—«—"—■—"—>4*

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. 1

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai-; kosmetikai, ku- š 
dikiam reikmenys, įvairūs daik- ' 
teliai, ligonių kambariui reikme-' 
nys už grieštai žemas kainas.!'

RECEPTŲ SPECIALISTAI. !

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

Tol. EVergreen 7-6238 g

Peter Kapislais

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre Gera
Francijos Filmą

Dabar rodomoji Stanley Te
atre filmą “Clandestine” vaiz
duoja Francijos partizanų 
judėjimą karo laiku. Rodo 
nacių gestapo atakas ant or
ganizuoto francūzų judėjimo, 
ant spaudos,■ gi liaudis vieni
jasi, slopia, remia tų atakų 
aukas, pasipriešinimo naciams 
.judėjimas auga, plinta, liau
dies kerštas budeliams tampa 
vienu iš stipriausių jiems nu
galėti ginklų.

“Susipažinimo”
NUOLAIDA (

5Dc ,$1.00
Ant Mūsų Ant Mūsų

‘Ready-to-Ship’ ‘Ready-to-Ship’

Maisto Drabužių
PUNDELIAI

Siųskite Siuntinius į
LIETUVĄ

Ir j visas kitas Europos dalis. 
Pilnai apdrausta ir muitas 

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

CORTLANDT 7-3962
(130)

Į TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
' 306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j j

Penktadieniais uždaryta.
'''OllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllV

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ? 

Valandos: j
- 6—8 vakarais £

I c

Ir Pagal Pasitarimais. \ £
Telefonas EVergreen 4-0203 >

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

į 
i

DVI DIENAS ŠOKIAI
Kultūriniame Centre

ABI DIENAS ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c. 
(taksai įskaityti).

Šeštadienį ir Sekmadienį

Gegužės 29 ir 30
May 29 & 30
Nuosavoje Svetainėje

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.
Susirinkti galite nuo pirmos po pietų. Galesite 

pavalgyti pietus ir pasikalbėti.

Šokiai nuo 8-tos vaL vak.
Bowling Kas Vakarą

šiom dienom galėsit bowlinti nuo 1-mos po pietų.

BAR & GRILL 
lietuviška ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

JŪSŲ AKYS

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

ĖV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Geguž. 29, 1948

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Ųaimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas,

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų. 
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PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS




