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Labai negražu, kai papras

tas žmogelis apsimeluoja, bei 
tiesiog baisu, kai aukštas 
dvasininkas per akis meluoja. 
Tokioje negarbingoje pozici
joj e'^atsidūlė kardinolas Spell
man, begindamas kardinolą 
Mindszenty.

Savo laiške Jungtinių Vals
tijų karo sekretoriui, rašytam 
1947 m. liepos 28 d., kardi
nolas sako, kad Vengrijos ka
rūną pasigrobė ir išsinešė 
Austrijon vengrai pabėgėliai. 
Reiškia, vengrų karūna, ven
grai ii' pasiėmė!

Bet savo laiške, rašytam sa
vo tūlam draugui 1918 metų 
sausio 12 d., kardinolas jau 
sako, kad “karūna buvo iš
vežta iš Vengrijos nacių spė
kų, kuomet prie .Budapešto 
prisiartino Sovietai.”

Abudu kardinolo laiškai til
po šių metų sausio 9 d. “The 
N. Y. Herald-Tribune.”

D. Acheson Pasižada
Kietai Laikytis
Prieš Sovietus

Amerikos militariniams rei
kalams eis 50 nuoš. valstybės 
budžeto. Tarybų Sąjungos 
militariniams reikalams eis tik 
17 nuoš. valstybės budžeto.

Įdomus palyginimas.

Rinkimų metu demokratai 
prižadėjo įvesti visoje šalyje 
nacionalę sveikatos apdraudą. 
Reakcijonieriai *rėkia, jog tai 
būtų įvedimas socializmo. O 
jie socializmo bijo, kaip bai
siausios ugnies.

traukinių sis-

Tas tiesa, kad. susirūpini
mas visuomenės pveikatingu- 
mu yra socializmo dalelė. Bet 
tokių socializmo trupinių mes 
jau turime gana daug. Paš
tas, viešosios mokyklos, New 
Yorko miesto
tema taip pat reikia priskai- 
tyti. socializmo garbei.*“

Bet Amerika tebėra už dau
gelio mylių nuo tikrojo soci
alizmo. Visa pamatinė eko
nomika tebėra privatinė, s Visa 
valstybė tebėra 'kapitalistinė.

Reakcijonierių baimė labai

Amerikos Lietuvių Taryba 
reikalauja, kad jai Amerikos 
lietuviai sudėtų visą 100 tūks
tančių “Lietuvos nupirki
mui.” Tiktai duokite pinigų, 
Šimučiai, Grigaičiai, Vaidylos, 
Končiai ir Balkanai mokės 
juos prašvilpti.

Bet Lietuvai nei šilta, nei 
šalta. Lietuvos žmonės eina
savo keliu į geresnę; šviesesnę i Athenai, Graikija.—Grai- 
ateitį. , kų partizanai užėmė dalį

Labai daugeliui amerikie
čių sąžine nebeduoda ramy
bės. Amerikos apginkluoti 
fašistai Graikijoje skerdžia 
žmones. Amerikos apginkluo
ta Anglija .kraujo puotą ruo
šia Izraeliui. Amerikos ap
ginkluota Ilolandija pasmau
gė Indonezijos respubliką. A- 
merikos apginkluotas čiang 
Kai-šekas kelinti metai veda 
civilinį karą prieš savę žmo
nes. Amerikos apginkluota 
Francūzija kraują lieja Indo- 
Kinijoje. ' ’

Čia pat namie militarizmo 
'našta pasidaro nepakeliama. 
Trumano budžeto 50 nuoš., 
arba 21 bilijonas dolerių, eis 
militarizmo išlaikymui. ' O pi
nigų nesuranda nei mokslui, 
nei apšvie'tai, nei sveikatai, 
nei senelių užlaikymui.

Ar skaitote Laisvėje skyrių 
‘Moterų žinios”? Jis labai 
įdomus. Aš dažnai paskaitau 
moterų skyrių net ir Vilnyje.

Tik vienas dalykas man la
bai parūpo. Tuose skyriuose 
perdėm šnekama tik apie šei-
, (Tąda 5-me pusi.)

Primena Savo Griežtumų 
Praeityje link Rusijos

Washington. — Dean 
Acheson, prezidento Tru
mano skiriamas valstybės 
sekretorium (vieton Mar
shall), pareiškė senato už
sienio reikalų komisijai, kad 
jis niekuomet nebandė Ru
sijos užgerinti.'

Senatorių komisija kvotė 
Achesoną, ar jis tinka į val
stybės sekretorius. Teigia
ma, kad Senatas užgirs jį.

Achesonas nurodė į prieš- 
sovietines savo’kalbas per 
10 metų ir užreiške,’ kad jis 
vykdys kietąją Trumano- 
Marshallo politiką link So
vietų Sąjungos.

Nors Achesono advokatų 
firma 1945 - 46 metais at
stovavo Lenkiją ir padėjo 
pagamint prašymą dėl $90,- 
000,000 paskolos jai iš Ame
rikos, bet dabar Achesonas 
su savo bendrais advokatais 
atstovauja priešingas Sovie
tams šalis, kaip sakė Ache
sonas tyrinėjančiai komisi
jai.

Achesonas užginčijo Ad
olfo Berle’o, buvusio valsty
bės department^ pareigūno, 
tvirtinimą, kad Alger Hiss 
buvęs “svarbiausias Ache
sono padėjėjas”, kuomet 
Achesonas tarnavo kaip val
stybės sekretoriaus , pava
duotojas.

Alger Hiss, buvęs vals
tybės departmento valdinin
kas, yra federalės grand 
džiūrės įkaitintas už, kreivą 
priesaiką; tai todėl, kad jis 
užginčijo šnipuko Whitta- 
kerio Chamberso ^pasakoji- 
mus, būk Alger Hiss perda
vinėjęs valdžios sekretus 
“Sovietų agentams.”

Verda Graikę Partizanę 
Mūšis su Fašistais

kų partizanai užėmė dalį 
Naussos miesto. Siautėja į- 
niršusios kautynės miesto 
gatvėse tarp monarcho-fa- 
šistų kariuomenės, ir parti
zanų. Fašistai siunčia 
stiprinimus saviškiams.

pa-

Greitas Bankrotas
Gręsia Čiangui >

<

Nanking, Kinija. —- Artė
ja finansinis bankrutas ir 
karinis susmukimas Čiang 
Kai-šeko valdžiai, — sako 
Associated Press. — Čian
go ylldžia gali žlugti net 
be tiesioginės komunistų a- 
takos prieš sostinę Nankin- 
gą’ _ '

Albany, N. Y. — CIO 
reikalavo, *kad New Yorko 
valstijos seimelis išleistų į- 
statymą dėl valstijinės ap
draudos sergantiem bei pa- 
liegusiem darbininkam.

——■ —r • — •

Indianapolis. — Sudužo 
karinis Amerikos lėktuvas; 
žuvo 5 asmenys.

Tų žmonių veidai parodo, kaip jie. žiūri i Amerikos doleriais išrinktą “demokratiš
ką” Italijos valdžią, atsiuntusią amerikoniškuose dž.ypsuose su lazdomis policiją 

prieš 5,000 bedarbių demonstraciją Romoje.

Trumanas Siūlo Pakelt Taksus Pajamom Virš $6,000 
Ir Aptaksuot Mokesčius į Senatvės Pensijų Fondą

Washington. — Reporte- mos. 
riai užklausė prez. Truma- 
ną,- ką' jis vadina vidutinė
mis asmens ar biznio paja
momis, kurioms, jis siūlė 
taksus pakelti. •

Prezidentas atsakė, kas 
gauna virš $6,000 iki $25,000 
ar $30,000 įplaukų per me
tus, tai yra vidutinės paja-

SENATAS NUTARĖ PRIDĖT TRUMANU1 $35,000 ALGOS
Washington. — Senatas 

68 balsais prieš 9 nutarė pa
kelt prez. Trumanui algą 
nuo dabartinių $75,000 iki 
$100,000 metams ir dar pa
skirt $50,000 metinėm išlai
dom, paliuosuojant įšlaidi- 
nius pinigus nuo bet kokių 
taksų.

Iki šiol prezidentas, prie- 
dan pHe reguliarės algos, 
gaudavo$40,000 netaksuoja-

Siūloma Kontroliuot Rendas iki 1951 m
________ J______________

ir nurodo, jog dabartinis į- 
statymas yra “pilnas sky
lių”, pro kurias namų sa
vininkai pasprunka ’nuo 
kontrolės ir plėšia neleisti
nas rendas.

Šis pasiūlymas įgalina 
valdžią sugrąžinti

Washington. — Demokra
tas senatorius Francis J. 
Myers įnešė sumanymą pra
tęst įstatyųią dėl gyvena
mųjų namų rendų kontro
lės iki 1951 m. birželio 30 d. 
Dabartinis įstatymas išsi
baigs kovo 31 d. šiemet.’

Tokį sumanymą davė ir 
demokratas kongresmanaš 
Brent Spence.

M'yerso ir Spence’o pasiū
lymas taip pat ragina griež
čiau vykdyti rendų kontrolę

Jankių ir Franko Generolai 
Laksto Vieni pas Kitus

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos lakūnų generolas 
WiUiam H. Tunner su kitais 
karininkais pirm keleto 
dienų nulėkė aplankyt Ma
dridą, Ispanijos Franko fa
šistų sostinę.

Dabar iš Ispanijos į sve
čius pas amerikonus Vokie
tijoj atskrido generol. Apo- 
linar de Buruaga, Franko 
oro jėgų ministro pavaduo
tojas, ir kiti aukšti fašistų 
valdininkai.

Pirmesniame savo pareiš- 
’kime Kongresui Trumanas 
reikalavo • kitiems metams 
surinkti 6 bilionus dolerių 
daugiau taksų, negu eina
maisiais metais.

Senatvės Pensijų 
Aptaksavimas

Jisai siūlė 4 bilionais do-

mu “keliones lėšų.” c- v
Kartu Senatas nubalsavo 

padidint algas vice-prezi- 
dentui ir Kongreso Atstovų 
Rūmo* pirmininkui nuo da
bartinių $20,000 iki $30,000 
ir pridėt po $10,000 netak- 
suojamų pinigų išlaidom.

Dar' Kongreso Atstovų 
Rūmas turės spręsti tuos 
tris algų pakėlimus. Jei

renduv

Sovietai Darys Manevrus 
Berlyno “Oro Koridoriuje”

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė pranešė, kad jų lėktu
vai ir parašiutistai darys 
karinius pratimus oro kori
doriuje tarp Berlyno ir va
karinės Vokietijos. Prati
muose dalyvaus ir priešlėk
tuvinės patrankos, šaudys 
oran. ' ’

Karinė Sovietų vyriausy
bė išleido įsakymą, kad be 
jos leidimo yra uždrausta 
gabenti bet kokias prekes iš 
rytinės Berlyno dalies į va
karinę. . \

(Rytinė Berlyno dalis 
užimta Sovietų, o vakarinė 
— anglų - amerikonų ir 
francūzų.)

”-------- :----- »
ORAS.—šaltoka giedra.

lerių daugiau aptaksuoti 
korporacijas ir aukštąsias 
bei vidutines asmenų paja
mas, o 2 kitu bilionu dole
rių gauti, aptaksuojant mo
kesčius, kuriuos samdytojai 
ir darbininkai pusiau moka 
į .senatvės apdraudos fon
dą. Tuo; tikslu prezidentas 
piršo pakelti jų įmokėjimus 
į šį fondą.

kongresmanai jų neužgirtų 
pirm sausio 2Q d., tai algos 
liktų nepakeltos per 4 seka
mus metus. Sausio 20 d. bus 
Trumano įkurtuvės regulia
riam prezidento terminui.

Buvo siūloma pakelti al
gas ir kabineto nariams 
(sekretoriams- ministrams) 
ir kitiems aukštiems valdi
ninkams. Šis pasiūlymas ati
dėtas.

kontrolę tūkstančiams na
mų, kurie buvo paliuosuoti 
nuo jos.

Dabartinis įstatymas lei
do, neva pagal “laisvą savi
ninkę ir rendauninkų susi
tarimą, pakelti rendas 15 
nuošimčių. Tas susitarimas 
privalo būti vykdomas tik
tai iki kovo 31 d., sako nau
jasis pasiūlymas, bet po tos 
dienos bus atmestos “sutar-, 
tys” dėl 15 nuošimčių pakė
limo.

Gen. Th Vartojo Nuodų 
Dujas Prieš Komunistus

San Francisco. — Čia gir
dėtas Kinijos komunistų ra
dijas sakė: , • ’

— Čiang Kai-šeko tauti
ninkų generolas Tu Yu- 
ming vartojo nuodų dujas 
mūšyje, mėgindamas iš
trukti nuo apsupusių jo ar
miją komunistų į pietus nuo 
Sučovo. Už tai jis bus tei
siamas kaip karinis krimi
nalistas.

(Komunistai, sunaikinda-’ 
mi gen. Tu armiją, suėmė ir 
ji patį.) . ’

Kinų Tautininkai Vedą 
Derybas del Pasidavimo 
Komunistam 3-se Miestuose
Komunistai Išstatę Taikos Sąlygas—-Pašalinti Čiangą, 
Įsteigt Sudėtinę Valdžią, Nubaust Karo Kriminalistus

Nanking, Kinija. — Neo
ficialiai pranešama, jog 
tautininkų kariuomenės va
dai Peipinge, Tientsine ir 
Tangku uoste veda derybas 
dėl pasidavimo komunis
tams - liaudininkams, kurie

Prancūzai Reikalauja 25 
Nuošimčių Daugiau Algos

Paryžius. — Generalė 
Francijos Darbo Konfede
racija- (unijų sąjunga)' rei
kalauja pakelti darbinin
kams algas 25 nuošimčiais.' 
Valdžia atsako, kad toks al
gų padidinimas nubankru- 
tuotų šalies iždą ir niekais 
paverstų amerikinį Mar
shall planą.

Argumentuodami prieš al
gų pakėlimą, valdininkai 
skelbia, kad jie “nupiginę” 
maisto ir kit. reikmenų kai
nas. Bet “nupiginimas” tik
tai toks, kad jie įsakė su
grąžinti tas pačias kainas, 
kurios buvo naujųjų metų 
išvakarėje.

Atsisako Atidėt Bylą 
Prieš 12 Komunistę

New York. — Advokatai 
dvylikos komunistų vadų 
prašė federalį apskrities 
teisėją" Haroldą Mediną to
lyn atidėt teismą, kuris pa
skirtas jiems ateinantį pir
madienį. Teisėjas atmetė 
prašymą.

Advokatai nurodė, kad 
apskrities prokuroro J. Mc- 
Gohey’o pareiškimai prieš 
kaltinamuosius, ir visokios 
valdininkų deklamacijos 
prieš raudonuosius sukurstė 
ūpą prieš Wm. Z. Fosterį ir 
kitus teisman traukiamus 
komunistus; todėl negalima 
tikėtis, kad šiuo tarpu teis
mas bepusiškai spręstų by

Jie'kaltinąmi neva už suo
kalbį nuverst Amerikos val
džią jėga ir prievarta.

Egipteno Bomba
Užmušė 2, Sužeidė 22

< Kairo, Egiptas. — Šio 
miesto centre sprogo bom
ba, užmušdama policininką 
ir cigaretų , pardavinėtoją. 
Sužeidė 22. Suimtas bombi- 
ninkas fanatikas arabas- 
mahometonas Annas.

Bomba buvo taikoma -vie
nam aukštam valdininkui 
todėl, kad valdžia per silp
nai kariaujanti prieš Izrae
lio valstybę. Berniukas, val
dininko raštinės tarnauto
jas, pąsakė, jog “ponas išė
jęs.”

vTada vyras paliko rašti
nėje portfelį su bomba,t o 
berniukas pašaukė policiją. 
Policininkai išsinešė bombą 
laukan ir mėgino ją uždu
sinti, kad nesprogtų. Bet 
bomba eksplodavo.

apgulė tuos miestus.
Iš antros pusės teigiama, 

kad liaudininkų artilerija 
bombarduoja karinius taiki
nius tuose miestuose.

Miesto Naikintojai
Tautininkų armija, ap

gulta Peipinge, ardo gra
žųjį istorinį Imperatorišką
jį Palociu ir degina jo me
džiagas, kaip kurą, sako 
amerikiniai korespondentai- 
Tautininkų kariuomenė vis
ką naikina akių plotu. Vie
nas korespondentaos rašo:

— Mums bežiūrint, yra 
naikinamas Peipingas, kul
tūrinė Chinijos sostinė, 
miestas, kuriam lygaus nė
ra.

Komunistų Sąlygos dėl , 
Taikos Derybų

Peiping, Kinija. — Asso
ciated Press praneša, jog į 
kinų komunistai išstatė se
kamus reikalavimus dėl tai
kos derybų su tautininkais!

— Pašalinti diktatorių 
Čiang Kai-šeką, nubausti jį 
ir aukštuosius jos sėbrus, 
kaip karinius kriminalistus.

Panaikinti sutartis tarp 
Čiango valdžios ir Ameri
kos. *

Jei bus skelbiamos paliau
bos, tai liaudininkų - komu
nistų ir tautininkų armijos 
laikysis tose pat pozicijose, 
kaip iki tol.

'steigti naują, sudėtinę 
valdžią, kurioje būtų šitokia 
atstovų proporcija: 5 ko
munistai, 3 tautininkai ir 4 
nuo visų kitų politinių par
tijų.

Amerika Nesipyksta su 
Anglais dėl Izraelio

Washington. — Prežid. 
Trumanas užginčijo prane
šimus, jog Amerika, girdi, 
pykstasi su Anglija dėl to, 
kad anglai pasiuntė kariuo
menės būrius ir karo laivus 
į Izraelio valstybės pašonę.

Anglijos užsienio reikalų 
ministerija net karu grūmo
jo Izraeliui, remdama Egip
tą prieš žydų valstybę.

Besikalbant prezidentui 
su reporteriais, atėjo pra
nešimas iš Londono, kad 
pa^al Amerikos valdžios 
prašymą kariniai anglų lėk
tuvai apžvalginėje įsiveržu
sių į Egiptą izraeliečių jė
gas.

(Izraelis nušovė 5 anglų 
lėktuvus, kuomet jie per
skrido į Palestiną ir foto
grafavo izraeliečių pozici
jas.)

. Paryžius. — Dėl siaute- 
jančios influenzos uždaryta 
pusė mokyklų.

Rhodes Sala. — Manoma, 
kad nieko neišeis iš derybų 
dėl paliaubų tarp Egipto ir 
Izraelio. Juos bando sutai
kyti Jdngt. Tautų tarpinin
kas Bunche.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Lai s ve, Ine. i
Every day except Sundays and Holidays.

Established April 5, 1911 ' " į
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagff 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS
• ' Editor, ROY MIZARA j • •

------------------------- ----------------------------------- j---------------------y—’------
SUBSCRIPTION RATES "A <

United States, per year $7.00 Canada ahd Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months ■ $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. It

“Šanghajus Laukia Komunistų”
Tokia antrašte savaitraštyj “The Nation” telpa 

Šanghajaus korespondencija, rašyta Andrew Roth’o.
Šanghajus, — didžiausias ir “bizniškiausias” Kinijos 

miestas. Čia yra daug fabrikų, čia erdvus uostas, čia gy
vena milijonai žmonių — darbininkų, biznieritį, o pasta
ruoju laiku visokių pabėgėlių; čia gyvena nemažai tur
čių, bet ir daug neturinčių ko valgyti žmonių, gatvėse 
gyvenimą beleidžiančių. Šanghajuje yra nemažai ameri
kiečių ir anglų biznierių. Čia yra tūkstančiai rusų balt- 
gvardiečių, veikiausiai labai nusikaltusių tarybinei Rusi- J 
jai, todėl dabar “nerymastaujančių.”

Mr. Roth žymi, jog šanghajuje šiuo metu biznis gero
kai sumažėjo, nes miestas negauna daug produktų, ku
riuos seniau gaudavo, kadangi tie produktai pareidavo iš 
tų sričių, kurias dabar turi užkariavę komunistai.

Dabar galima įsivaizduoti; kaip šitie milijonai žmonių 
— visokiu klasių ir taut iu žmonių — šiandien “laukia 
rytojaus”. Jie žino, jog unistinės armijos ne per toli, 
jos bent kada gali subelsti kardu į miesto duris!

Nemažai Šanghajaus kapitalistų iš miesto jau pabėgo, 
likvidavę savo biznius. Kiti dar rengiasi bėgti. Tūli ka
pitalistai, rašo Mr. Roth, perveda savo biznius ar fabri
kus amerikiečiams, bet tai fiktyvis pervedimas, — kai jie 
kada nors grįš, amerikiečiai jiems tai grąžins. Tik klau
simas: kada jie grįš ir prie kokių sąlygų?!

O tūli kapitalistai atvirai sako: “Komunistai negali 
būti daug blogesni už Kuomintangą.’ Mat, Kuomintan- 
gas biznierius ir kapitalistus visaip plėšė, terorizavo, rei
kalaudamas iš jų daug pinigų kyšių. Tik tie biznieriai 
gali lengvai gyventi ir lobti, kurie turi ryšius su Čiango 
Kuomintangu, su jo politine mašina, — plėšikų klika.

Dar tūli, kapitalistai siūlo tokį “receptą” Šanghajui iš
gelbėti: girdi, padarykime miestą “tarptautiniu”, tegu

is

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
*

KOMUNISTAI IR DARBO 
UNIJOS ITALIJOJE

Chicagos Darbo Federaci
jos laikraštyje “Federation 
News” (sausio 8 d.) Albert 
Weisbord, kadaise buvęs 
Amerikos Komunistų Par
tijos nlariu, bet išmestas 
laukan,\ rašo apie Italijos 
komunistus ir darbo unijų 
judėjimą. Jis lygina Itali
joje padėtį su padėtimi 
Francūzijoje. Weisbord ra
šo :

Net daugiau negu Francū
zijoje, darbo v.nijų judėji
mas Italijoje yra vadovau
jamas Komunistų Partijos... 
Kuomet Francūzijoje “nuo- 

ji’’ (dešinieji') socialis- 
“grynieji 
atskelti

ninku sekciją 
t i savo locną 
c i ją, panašūs 
Ii joje 
šaus padaryti ir pasilieka rė
muose Generalinės Darbo 
Konfederacijos, komunistų 
k o ntro 1 i u o j a m os.. K u o m e t
Fra ne ū z i j o j e k r i k šč i on iš k os
darbo .unijos galėjo nuo pat 
pradžios gyvuoti atskirai 
nuo komunistų vadovaujamų 
unijų, tik dabaa- Italijoje ! 
krikščionys darbininkai or
ganizuoja savo dheną orga- j 
nizaciją tokiose sąlygose,

tai ir unijistai pa- 
geroką darbi- 
ir suorganizuo- 
darljo federa- 
elementai Ita-

nepajūgė nieko pana-

jog tai organizacijai sėkmin
gai veikti labai sunku.

Galima būtų padaryti, jei
gu reikalinga būtų, ir dau*- 
giali palyginimų tarpe Fran- 
cūzijos ir Italijos, kurie pa
rodo didesnį komunistinį ju
dėjimą Italijoje kiekvienoje 
socialinės i)- tautinės veiklos* 
srityje. • Bet gal užteks šios 
rūšies straipsniui pateikti ke
letą politinio paveikslo ypa
tybių, kad dalyką padaryti 
aiškesniu. Francūzijoje So- ■ 
cialistų Partija vis dar tebė
ra palyginti tvirta, vis dar 
tebėra nepriklausoma ir 
priešinga Komunistų Parti
jai. Atskilėliai nuo FrancCn 
zijos Socialistų Raitijos, ku
rie darbuojasi dėl bendra
darbiavimo su Komunistų 
Partija, būtent, Parti Socia
liste Unitaire, • palyginti ne
svarbūs. Italijoje gi, iš ki
tos pusės, pati Socialistų 
Partija milžiniškoje daugu
moje balsavo už glaudų 
bendradarbiavimą, su komu
nistais, o jos dalis veda ryž
tingą kovą už Socialistų Par
tijos ir Komunistų Partijos 
suvienijimą, panašiai, kaip- 
rytinėje Vokietijoje, Lenki
joje, Čechoslovakijoje ir ki
tose' šalyse su sovietine ori
entacija. Italijoje palygina
mai mažas dešinysis sparnas, 
Saragat ir Matteoti vadovy-

Japonijos Komunistai 
Ir Jų Įtaka

Paskutiniais keliais mėne
siais labai retai ir labai ma
žai pastebima komercinėje

Amerikos kariuomenė jį gina, tegu neįlbidžia čion komu- spaudoje žinių apie komu- 
_’ J niphini c-n m/J i T«i nMn i i (\ mnistinių armijų.’ ' ’ •! nistinį sąjūdį Japonijoje,

Nemažai “nepaklusnių” biznierių, žymi koresponden- į kuri randasi Amerik^smili- 
tas, Čiangas sukišo į kalėjimus. O kalėjimuose sėdi tūks- I tariniu jėgų rankose ir ku- 
tančiai studentų ir darbininkų veikėjų. Todėl tie biznie- ! riai visą politiką diktuoja 
Tiai, būdami kalėjimuose, susidurdami su studentais ir i generolas MacArthuras. At- 
darbininkų vadais, nei nepajunta, kaip patys esti pa- ! rodo, kad ten komunistų 
traukiami komunistų pusėn. Paleisti iš kalėjimų, jie'jau i kaip ir nėra. Betgi jų ten 
kitokį žmonės: komunistinė propaganda kalėjimuose juos : yra ir jie pusėtinai geraikitoki žmonės: komunistinė propaganda kalėjimuose juos 1 yra ir jie pusėtinai 
perkeitė f i darbuojasi;

Neteka sakyti, jog milijonai šanghajaus darbininkų, i Taį Sllžinome ne iš ] 
kurie vos tegali pragyventi iš savo sunkaus darbo, komu- ! N G /‘The New 
nistinių armijų laukia, kaip išganymo. Kai tos armijos | m- ,, T dienraščio 
prie miesto prisiartins, darbininkai, studentai ir visi Či- I - - ■ c-k
ango priešai bus jų, tų armijų, geriausi talkininkai mies
tui paimti. Šanghajuje yra tūkstančiai komunistų ir jų 
talkininkų.

Čiango režimas Kinijoje šiandien yra taip pat neap
kenčiamas, kaip prieš savo galą kad buvo smetoninis re
žimas Lietuvoje. Smetona nešdinosi iš Kauno į Berlyną, 
o kur nešdinsis Čiangas, tu r būt dar ir jis pats nežino.

su savim turėjus tik 3.6 
nuoš. rinkikų, jie tikisi šiuo
se rinkimuose turėti dau
giau kaip 5 nuoš.”
na priežastis, tai kad šiuose 
rinkimuose komunistai yra 
daug geriau organizuoti, 
negu buvo 1Q47 metais. An
tra, ir dar švarbeshė prie
žastis, tai “didėjantis rinki
kų pasipiktinimas Socialis
tų Partija, kuri yra giliai 
įvelta į kabineto skandalus. 
Jaunieji balsuotojai, ' kurie 
anais rinkimais palaikė so
cialistus, tikimasi, dabar 
pasuks linkui komunistų.”

Trečia priežastis, kores
pondento Parrott suprati
mų, tai “komunistų pergalė 
Kinijoje. Čia komunistai 
įrodinėjo, jog tai reiškia, 
kad Azijoje su laikuJaimės 
komunizmas, tuo būdu kai 
kurie balsuotojai, kaip atro-

Sveikinimai ir Dovanos
Suvažiavimo Proga

“Daily Worker” Švenčia Sidabrini Jubiliejų
Š. m. sausio 13 dieną “Daily Worker” minėjo savo 25- 

metinę sukaktį. O sausio 23 d. bus išleista specialė “The 
Workerio” laida, kuri tą sukaktį ryškiau atžymės įdo
miais raštais.

Taip, atsimename, prieš 25-rius metus (1923-1924) bu
vo kilęs sumanymas Amerikoje išleisti anglišką dien
raštį — darbininkiška dienraštį,/ kuris padėtų Amerikos 
darbininkams organizuotis, kovoti dėl savo kasdieninių 
reikalų ir dėl socializmo.

Angliškas dienraštis, kad ir nedidelis, įkurti, pradėti bar teigia, — . • i i, •i i • iv* iii m •leisti — sunkus darbas, reikalingas plačios talkos; Tai 
gerai žinojo “Daily Workerio” sumanytojai, tai žinojo 
visi entuziastai, kurie taip labai stojo už dienraščio išlei
dimą.

Tuojau buvo įkurta korporacija, pardavinėjusi serus. 
Talkon buvo kviesta visos tautinės grupės, visi Amerikos 
žmonės. Talkon stojo tūkstančiai žmonių — jų skaičiuje 
ir tūkstančiai lietuvių, aukojusių bei pirkusių Šerus.

Na, ir dienraštis tapo įkurtas! ■»
Angliško dienraščio gyvavimas niekad nebuvo lengvas: 

visuomet jis turėjo deficitą, kurį plačiosios progresyvių 
darbininkų masės turėjo padengti aukomi^. Bet kiekvie
ną kartą, kai “D. W.” į visuomenę kreipėsi, prašydamas 
pagalbos, ji duosniai atsiliepė. •

Šiandien “D. W.” jau plačiai skaitomas ne tik darbi
ninkų, bet ir intelektualų ir visuomenininkų. Skaito jį 
USA Kongreso -nariai, skaito jį laikraštininkai, skaito jį 
kiekvienas, kuris nori plačiau dalykus pažinti, visapusiai 
juos pažinti. Šis dienraštis šiuo metu įdorųus, turiningas, 
gyvas, pilnas tos medžiagos, kuri reikalinga kiekvįenam, 
trokštančiam pažinti pasaulinę dalykų eigą.

Savo įvedamajame “Daily Workerio” redakcija (sau
sio 13 d.) šitaip žymi apie dienraščio nuoveikius 25-rių 
metų bėgy j j

“Mes didžiuojamės tuo, ką atlikome mūsų krašto, 
Jungtinių Valstijų, visuomeninei pirmynžangai pastūmė
ti pirmyn. Mes tikime, jog mūsų patrijotizmas, mūsų ko
va už taiką ir socializmą, yra teisingiausias patrijotiz-

kitur, 
York

i ko- 
! respondentas Lindsay Par
rott pateikė straipsnį “Ja
ponijos Komunistai Parodo 
Laimėjimų; Jie gali Padvi
gubinti Balsų Skaičių Būsi-

i muose Rinkimuose.”
I O parlamentariniai rinki- 
! mai įvyks šio mėnesio 23 d. 
i Įvairios partijos energingai 
j darbuojasi rinkimų kampa- 
. nijoje, piršdamos žmonėms 
i savo programas ir kandida
tus.

Apie komunistus kores
pondentas Parrott sako:

“Visi japonai ekspertai, 
kurie važinėjo po visas ša
lies dalis su propaganda už 
žymiausius kandidatus, da- 

, kad Japonijos 
Komunistų Partija daugiau 
negu -padvigubins pirmiau 
laimėtus balsus visuotinuose 
rinkimuose sausio 23 d. Ma
noma, kad jie 1949 m. pa
siųs į parlamentą mažiausia ( kio fronto sudarymo. Laik- 
tris sykius tiek atstovų,' raštis sako, kad jeigu visur 
kiek jie pasiuntė 1947 me- j komunistai bendro fronto 
tais. ..... . . i idėją pravestų energingai,

“Paskutiniais rinkimais, tai netolimoje ateityje1 Ja- 
antraisiąis laike okupacijos, ponijoje pakiltų viena revo- 
komunistų balsų buvo 1,- liucinė partija su čielu mi-komunistų balsų buvo 
367,000. Jeigu spėjimas iš
sipildys, tai \siuose rinki-

.fe

X.

bėje, buvo priverstas atskilti 
ir susiorganizuoti savo Soci
alistinę Darbininkų Partiją, 
priešingą regųliariškajai So
cialistų Partijai, kad kovo
jus komunistus. Visiškai na
tūralu, kad mažesnė dešinio
jo sparno socialistų, grupė, 
kuriai priešingi daug galin
gesni politiniai oponentai, 
kaip komunistai ir jų buvę 
sandarbininkai reguliariškie- 
ji socialistai, nepajėgė pada
ryti daug Įtakos darbinin
kuose.
ne kaip Francūzijoje, nesi
randa atskiro darbo unijų 
j u d ė j i m o, k on tr o 1 i u o j a m o
priešiškų socialistų... .

. “Pasveikinimas Laisvės šėrininkų Suvažiavimui. LDS 
142 kp., Pittsburgh (McKees Rocks), Pa. Mes sveikiname 
jumis, dalyviai, ir linkime jums rimtai ir draugiškai svar
styti' mūsų dienraščįo Laisvės reikalus. 1

“Laisvė yra Amerikos lietuvių švietėjas, mokytojas ir 
žinių, teikėjas. Lai suvažiavimas priima kuopos auką $25 
Laisvei. + u

“Laj gyvuoja lietuvių dienraštis Laisvė 1949 metais ir 
sulaukia laimingai, darbininkiškoj dvasioj gyvuoti iki 
2049 metų. — J. Miliauskas, kp. pirmininkas.”

Brooklynletis biznierius, savininkas Tony’s Up-To-
luo būdu Italijoje, rpiate Barber Shop, kuri randasi 306 Union Avė., Brook-

lyne, Antanas Leimonas, įteikė $5 paramos dienraščiui 
Laisvei ir palinkėjo gero pasisekimo suvažiavimui.

BJAURIAUSIAS MELAS
Chicagos kunigu Drauge 

(sausio 7 d.) St Devenis ra
šo, kad “grįžusius i ^ietuvą 
Rusai naikina.” Vienus su- 
grįžėliųs tuojau išveža į Si
birą, o, kitus ant vietos nu-

Kad Devenio melas būtų 
dar baisesnis/ jis prideda: 
“jų namus rusai sudegino.” 
Kaip tik šis pasakymas ir 
parodo visos Devenįo kores
pondencijos melagingumą. 
Ko namai kalti? Kodėl na
mus sudegino? Juk tai yra 
šalies, žmonių turtas? Tas 
kaip tik parodo, kad Deve- 
nis begėdiškai meluoja. , 
Taip meluoja, kad jau vi- 

jogsiems turi būti aišku 
meluoja.

uz- 
juospuldinėja valstiečius, 

žudo ir jų namus degina, tai 
fašistiniai banditai, taip va
dinami “miškiniai.” Tam 
pačiam Drauge ne kartą bu
vo įdėtas banditų pasidi
džiavimas,'kad jie tiek ir 
tiek Lietuvos žmonių1 išžu
dė ir ūkių išnaikino.f

PASVEIKINA IR 
PASMERKIA

Amerikos Darbo Federa
cijos vice-prezidentas Ma
thew Woll labai giria CIO 
Portlando konvencijoje pa
skelbtą Murray ir kitų vadų 
karą unijose komunizmui ir 
komunistams. Woll teigia, 
kad, pagaliau CIO priėmė 
Federacijos politiką ir fi-

“Wilkes-Barre, Pa. — Prisiunčiu Postal Note $3 nuo 
LDS 7 kp. ųarių, ir linkime dienraščiui Laisvei geriausio 
pasisekimo 30 metų sukaktuvių proga^Lai Laisve gyvuo-
ja amžinai. Draugiškai, A. Grįgaitiene, sekretorė.

Iš Harrison, N. J., ALDLD 136 kuopos sekretorius P. 
Ramoška, prisiuntė dienraščio paramai $28. Jis pranešė, 
kad kuopa turėjo pramogą paramai dienraščio Laisvės, 
uždirbo $33. Penkinę jie "paaukojo Kultūriniam Centrui 
bylos vedimui ir $28 dienraščiui Laisvei.

Suvažiavimą paskelbus ir atsišaukus dienraščiui fi
nansinės paramos, sekanti asmenys įteikė dovanų:

Walter Čepalis, Alliance, Ohio. .. .*........... '•........
Chas. Macy, Mqosup, Conn....................................
P. Karpich, W. Lynn, Mass................................... ;
F. Statkus, Worcester, Mass................................ ’
Stanley Kwastavich, Wilkes-Barre, Pa..................
A. Sagatis, Amsterdam, N. Y......................... *. •
J. Baltrėnas, Milford, Conn...................................
P. Gavėnas, Huntington, N. Y.......... ....................
St. Butch, Brooklyn, N. Y......................................
0. Shaulys, Ozone Park, N. Y.................... ■...........
Stella Labok', Centerville, Mo.......................... .........
Viso aukų suvažiavimo proga jau gavome $80.50.
Širdingiausia dėkuojame už taip rūpestingą atsinešimą 

linkui savo dienraščio ir už gražią finansinę paramą.
Laukiame atsiliepimų iš.visų vietų, kur^tik yra Laisvės 

skaitytojų. »
1 Laisvės Administracija.

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
50c.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Žemiau telpa vardai tu, kurie su auka sveikina Lietu
vių Namo Bendrovės Suvažiavimą ir kartu prisideda prie 
teisme ieškojimo teisybės.

So. Bostono Lietuvių Piliečių KJubas 
'Geo. Lekas, So. Boston, Mass! ..... 
J. Žiemis, So. Boston, Mass..............
LLD 136 kuopa, Newark, N. J.........
J. Kanopa, Brooklyn, N. Y............ .
J. Baranauskas, Plainfield, Mass. .. 
J. Jakaitis, Westboro, Mass. .............
LLD 75 kuopa, Miami, Florida .....
A. Grimaila? Hartford, Conn............
Draugas, Hartford, Conn...................
Detroito Aido Choras ......................

• J. ir- D. Elinskai, Scranton, Pa........
* P. ir D. Šlekaičiai, Scranton, Pa. ... 

L. Tvaska, Luther, Mich.................
Širdingai ačiū Kultūrin. Centro rėmėjams. Kartu nori

me priminti, jog Lietuvių Namo Bendrovės, suvažiavimas 
jau čia pat— įvyks sausio 29 d. Tad reikėtų pasiskubinti 
su sveikinimais ir pr'oxėmi$, kad laiku prisiųsti,

.Visais Lietuvių Namo Bendrovės reikalais rašykite se
kantai * , »

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc. 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hjll 19, N, Y.

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. i:oo 
. 5.00 
25.00 

. 2.50 
. 2.50 
10.00 

. 2.00 

. 2.00 

. 2.00

Tuo klausimu Woll rašo 
savo unijos Photo Engra
vers organe. Bet jis ir nepa- 

do, nori susidėti su laimėto- sitenkinęs Murray taktika. 
Murray ir kitų CIO vadų 
paskelbtoji kova komunis
tams eshnti nenuoširdi.. Ko
dėl? Ogi todėl, girdi, kad 
“baisų-spaudimą” daro tik 
ant tų komunistų vadovau
jamų CIO unijų, kurios e- 
saųčios. silpnos, bejėgės, ne- 
.skaitlingos. Jis sako, kad 
visiškai nekliudomos yra 
tos unijos, kurios yra skait
lingos ir galingos, nors taip 
pat komunistų vadovauja
mos. Pavyzdžiui, elektriki- 
.nių, įtaisų darbininkų ir kai- 
liasiuvių Unijos turi pažan
gią vadovybę, bet Murray 
prieš jas nieko nesakąs.,

Todėl Woll daro išvadą, 
kad'CIO tūlos unijos yra 
baudžiamos ne už tai, kad 
jose komunistai vadovauja, 
bet už tai, kad jos bejėgės, 
silpnos.

Mathew Woll yra . vienas 
iš ^’eakcijoniškiausių darbo 
unijų vadų visoję Ameriko
je. Jo įtaka Amerikos Dar
be? Federacijoje labai dide
lė. Jis norėtų, kad 'CIO ju
dėjime kiltų civilinis karas 
kuris sužlugdytų zvisą tą 
judėjimą.

• • pjais.
Šiuose rinkimuose Japo-
Kuomi remiamas nutfia-, 

tomas komunistų laimėji
mas? Korespondentas pa
duoda kėlėt, priežasčių. Vie
nijęs Komunistų Partijos 
politika reikalauja sudaryti 
su socialistais ir kitais pa
žangesniais- elementais ben
drą frontą įvairiose vietose 
prieš reakcijonierius. Parti
jos dienraštis “Raudonoji 
Vėliava” kritikuoja tuos ko
munistus, kurie nesistengia 

' rimtai pasidarbuoti dėl to- 
I t • /> ■ I -I 1" • 1

Ii jonu narių. 
i~Kiek šiandien Japonijos.

muose jie laimės apie 2,700,-1 Komunistų Partija turi na- 
000 balsų. • irių? Korespondentas Par-

“Pereituose rinkimuose j rott sako, kad tikrų davi- 
komunistai išrinko tik ketu- į nių nesiranda. Bet jis ir ki- 
rius narius į /parlamentą,! ti spėja, kad ji turi “daug 
bet dabar tikimasi, kad jie i daugiau, negu 50,000/ kaip 
išrinks tarpe dvylikos ir i buvo prieš metus laiko pra- 
dvidešimt atstovų. Vietoje 1 nešta centralinio komiteto.”

mus, kadangi jis remiasi ne Wall strytu, bet žmonių dau
guma.”

Šiandien “Daily Worker” yra nepavaduojamas Ameri
kos darbininkų klasės įrankis* jos kovoje už šviesesnį, 
gražesnį gyvenimą ir rytojų!.

New York. — Atplaukė 
naujas keleivinis Anglijos 
laivas Coronia, 34,183 tonų, 
lėšavęs $20,000,000 ir turįs 
715 pėdų ilgio..

>&

Po savo pirmosios prakalbos, kaipo išrinktas prezi; 
dentąs, Trumanas smagiai įteikia kopijas savo kalbos 
Kongreso Atstovų Rūmo pirmininkui (spykeriui) Sam 

Rayburn ir Senato prezidentui Kenneth McKellar,
---------------------- ----------- ---------------------, M —----------- -- --------------- -.Į- . ■

2 pusi.—Laisvė (JįaįJjerty, Lith. Daily)- šešt., ^ąųsip 15, 1949
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mis temomis — senai lauktas svečias! 
Išnaudokime jas, kiek tik galime.

Pageidautina, kad į paskaitas lanky
tųsi daugiau jaunimo, daugiau čiagimių. 
Apgailėtina, kad Sidney Finkelstein pa- 
skaitos-kalbos klausytis čiagimių buvo' 
permažai.

Tikėkime, jog ateityje bus daugiau ne 
tik jaunimo, bet ir senimo. Sekmadienio 
popietį praleisti gražiai, kultūriškai — 
kiekvieno apšvietą gerbiančio žmogaus 
pareiga!

New Yorko apylinkės lietuviai taipgi 
galėtų ir turėtų čia praleisti sekmadie
nių popiečius, kuriais LMS IILčioji Ap
skritis teikia naudingo sielai ir protui 
maistų.

Įėjimas nemokamas.

Brooklyniečiai Meni
ninkai Pradėjo Veikti 
Praėjusį rudenį, iki naujų metų, Broo- 

tat buvo nemažai suruošta koncertų, 
klyno lietuviai aktoriai mėgėjai nepa
statė nei vieno draminio veikalo, bet už 

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė pateikė 
trumpą veikaliuką ir koncertą.

Aido Choras davė įdomų spektaklį, 
pritaikytą Didžiojo New Yorko 50 metų 
jubiliejui • — sukakčiai nuo didmiesčio 
apsivienijimo.

Dienraštis Laisvė davė koncertą, Men- 
keliūnaitė davė koncertą, ir LMS 
IILčioji Apskritis taipgi davė koncertą.

Kaip matėme, buvo daug koncertų, 
bet nei vienos dramos bei komedijos, nei 
vieno stambesnio sceninio veikalo: — 
Stoka balanso!

Su naujais metais, kaip girdėtis, mū
sų aktoriai-mėgėjai ruošiasi darbui, .ku
rio rezultatus tematysime tik kada nors 
pavasarį.

LMS IILčioji Apskritis nutarė pas
tatyti naują, Rojaus Mizaros parašytą, 
keturių veiksmų dramą “Mūsų Gyveni
mo Žaizdos.” Veikalas iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo. Šios dramos pastatymu 
mierijama atžymėti 60 metų sukaktis 
nuo pirmojo lietuvių spektaklio, statyto 
Amerikoje.

Kaip žinia, pirmasis lietuvių sceno
je pasirodymas buvo 1889 metais Ply- 
moutho mieste. Tuomet ten buvo suvai
dinta Turskio komedija, liečianti Ame
rikos lietuvius.

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
nariai taipgi ruošiasi prie spektaklio: jie 
tariasi mokytis Juozo Baltušio pjesę 
“Gieda Gaideliai.” šis veikalas vaizduo
ja valstiečių gyvenimą Lietuvoje smeto
ninio režimo laikais,

Gaila, kad šie pasimojimai pradėti 
vykdyti per vėlai. Bet vis tik geriau vė
liau negu'niekad!

Paskaitos Apie Meną 
Brooklyne

Lietuvių Meno Sąjungos IILčioji Ap
skritis pradėjo eilę paskaitų apie meną, 
literatūrą ir kitus svarbius, susijusius 
su mūsų kultūra darbus. Paskaitos vyk
sta Kultūriniame Lietuvių Centre—Li
berty Auditorium, Richmond Hill, N. Y.

Pirmoji paskaita - kalba įvyko š. m. 
sausio 9 dieną. Ją pateikė žymus meno 
reikalų žinovas Sidney Finkelstein, ku
ris jau yra parašęs porą anglų kalboje 
knygų apie meną. Sidney Finkelstein, 
beje, yra mokytojas Jeffersono Mokyk
loje, New Yorke.

Vienos valandos kalboje prelegentas 
dėstė, kas yra menas, kokį vaidmenį jis 
vaidina žmonių gyvenime, kas, ištikrų- 
jų, yra dieninių vertybių kūrėjas.

Prelegentas šiuos klausimus aiškino 
suprantamai ir įdomiai, taip, kad ir ne 
pergeriausiai suprantąs anglų kalbą ga
lėjo jo pateiktais duomenimis pasinau
doti.

Po kalbos prelegentui buvo duota iš 
klausytojų eilė klausimų, į kuriuos jis 
įdomiai atsakė.

Po kiek laiko prelegentas žadėjo Broo
klyno lietuviams pateikti dar dvi kalbas 
meno reikalais.

Paskaitos siekiamas! ruošti kas kiek
vieną antrą sekmadienį.

Š. m. sausio 23 d. toje pačioje vietoje 
skaitys paskaitą Rojus Mizara.

Šiemet, atsiminkime, sukanka 70 me
tų, kai Amerikoje pasirodė pirmasis 
lietuviškas laikraštis; 60 metų, kai Ame
rikos lietuvių scenoje buvo suruoštas 
pirmas lietuvių kalboje spektaklis, ir 50 
metų, kai Lietuvoje buvo viešai suvai
dintas pirmas lietuvių kalboje veikalas.

Mizara, taigi, kalbės apie šiuos jubi- 
liėjus.

Kurie domitės šiais mūsų tautai svar
biais kultūriniais klausimais, prašomi 
atvykti. Vieta: Lietuvių Kultūrinis Cen
tras. Laikas: 3 v. p. p.

Paskaitos, kalbos, lekcijos kultūrinė-

LMS

LMS II District 
Conference

The annual conference of the
2nd District was held on December 19th 
in South Boston, Mass. Delegates from 
Montello, South Boston, Norwood, Wor
cester, and Lawrence were present, who 
participated in maing the conference a 
lively and interesting day.

Reports of various committees were 
read and heartily endorsed by the dele
gates. Highlights of some of the reports 
were as follows:

The LMS Vacation School, that was 
held in Worcester during the latter 
weeks of August, was a most successful 
endeavor and fun for all concerned; it 
sould be a necessary venture each sum
mer. A school such aš this created closer 
relationships concerning groups and in
dividuals not only personal but also in 
exchanging of ideas and methods of 
how’things were done by, others- in other 
parts of the country. Greater coopera
tion among all organizations should be 
given as it is a big undertaking and it 
needs a lot of personnel and finances.

Report was heard that South Boston 
has again revived its choral group. Cre
dit must be given to those individuals 
who took time to contact former mem
bers — getting them together and final
ly starting the chorus. This is a concrete 
proof that choruses can be reorganized 
if a few persons in each community 
took it upon themselves to go out and 
contact former ^members and urge them 
to met; of course all this takes time and 
patience, but it can be done and South 
Boston this year is the result.

The LMS Fall Festival held in South 
Boston last November showed a finan
cial profit and a great social event. True, 
we had some misunderstandings, for 
which the committee is sorry but the 
overall picture was one of close coope- 

' ration. Events such atf this certainly 
boost the LMS and its talents.

Reports showed that the LMS is act
ive in Montello, South Boston, Worces
ter, Norwood and Lawrence. It seems 
that the Norwood Men’s group is the 
most active for which the conference ac
knowledged its work. However, more ef
forts could be used by all groups to 
better their activities.

» State-wide LMS activity for the year 
will be a picnic in Montello during the 
Summer and a Fall concert in 'Worces
ter. It is requested that all groups pre
pare for same and really show that the 
LMS is worthy of everyone’s support.

Officers for the LMS 2nd District 
Committee were elected as follows: John 
Grybas, Chairman; Robert Niaura, Vice 
Chairman; M. Sukaskas, Secretary; J. 
Kizys, , Treasurer; to be assisted by 
Stanley Paura, Tillie Orentas, Yvonne 
Niaura, and Julia Rainard.

After the conference a most delicious 
snack was prepared by the ladies of 
South Boston. Thanks to our South Bos
ton hosts and let’s hope that the LMS 
Annual Conference in 1949 will show a 
good increase in delegates and activities 
throughout the state of Massachusetts 
during the year.

Tillie Orentas,
Montello, Mass.

Roselando Aido Choro 
Veikla ir Sumanymai
Vilnyje skaitome tokį įdomų iš Rose

lando Aido Choro veiklos pranešimą:
L Išauginti Aido Chorą iki 100 narių, 

dėti pastangas įtraukti jaunimo, taipgi 
ir. suaugusių narių.

2. Suvaidinti operetę arba operą gruo
džio 11 d., Sokolų svetainėje, kuri jau 
paimta.

3. Aido Choras važiuoja į Milwaukee, 
Wis., gegužės pradžioje ir duos gerą 
programą; važiuos šokikai ir lošėjai kar
tu su choru.

4. Choras važiuos į Detroitą, Mich., ir 
dalyvaus dainų ir meno festivalyje.

5. Mūsų mokytoja Daratėlė Yuden 
pakėlė klausimą, kad choras turėtų va- 
kacijas — visi nariai sykiu vasarą prie 
vandens turėtų praktikas ir aplankytų 
didesnes kolonijas, kaip tai “Laisvės” 
pikniką ir duoti programą piknike. Šitas 
sumanymas turi choristuos pritarimo ir 
bus plačiai svarstomas.

6. Vasario 6 d., įvyks Aido Choro rė
mėjų bankietas Roselando Lietuvių Kul
tūros svetainėje, 104L3 S. Michigan.

7. 1950 metais Tarybų Lietuvos sosti
nėje, Vilniuj, rengiama didžiausis ir iš- 
kilmingiausis Lietuvos istorijoj Meno 
Festivalis. Suvažiuos apie 35,000 meni
ninkų, dainininkų, sporto mėgėjų, tai ‘ 
bus 2-ra Meno Šventė Lietuvoje.

Klausimas kyla, ką Amerikos lietuvių 
progresyvių chorai mano šitame klausi
me. Aido Choras mano, kad tam turi 
būti sušauktas Lietuvių Meno Sąjungos 
susirinkimas ir apkalbėta tas klausimas.

Teko kalbėtis su Chicagos ir apylin
kių progresyviais biznieriais ir profesio
nalais. Jie sakė, remtų tokį sumanymą 
visu 100 procentų. Su chorais, jie sako, 
važiuotų chorų ir meno grupių rėmėjai 
pamatyti kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas plaukia, kur tarybų žemė graži, Lie
tuva.

Ką sakote kiti chorai ir meno grupės 
apie tai?

Teks Pro 
su solo ir

LMS REIKALAI
PRADEDAM NAUJUS METUS'

Smagu • pradėti naujus metus, kada 
peržiūrėjus narių stovį pasirodo visai 
mažai tebėra nepasimokė jusiu duokles 
už 1948 metus. Žinau,, jie pasimokęs 
kartu už praeitus ir šiuos metus. Taip 
keliolika vienetų ir pavienių padarė pra
džioje praeitų metų.

NAUJOS DAINOS IR VEIKALAI
Chorams, solistams ir duetams turi

me 6 naujas dainas. Dvi jaunojo mūsų 
kompozitoriaus F. Balevičiaus: “Sveika, 
Saule,” mišram chorui ir “Ei, Upeli,” 
solo.

A. Martinonio kompozicija “Naujas. 
Rytas,” mišram chorui.

G. Klimo “Linksma Volungėlė,” solo, 
ir D. Yuden “Šalis Gimtoji,” duetui.

VI. Zacharovo “Kada Tau 
Čia Keliaut,” mišram chorui 
fortepianu (gedulo daina).

Tai tiek naujo mūsų dainininkams. 
Nenuskriaudėme nei dramos menininkų. 
Jiems gavome sekamus, veikalus iš Tary
bų Lietuvos:

Juozo Baltušio 4 veiksmų drama 
“Gieda Gaideliai,” B. Dauguviečio dvie-' 
jų veiksmų pjesė “Laimė” ir Danutės 
Čiurlionytės “Jonuko Dunduliuko Teat
ras” (vaikams). Pirmuosius du.galėsi
me tik išnuomuoti teatro grupėms, nes 
teturime apribotą kiekį egzempliorių. 
Chičagiškis Liaudies Teatras jau paėmė 
“Laimę,” bet galėtume sutaisyti ant syk . 
ir kitą komplektą.

LMS SUVAŽIAVIMAS? (
Prie šio punkto dedu klaustuką, nes 

Centro Komitete tas klausimas pirmu 
kartu buvo iškeltas šių metų pirmame 
posėdyje.. Nutarėme atsiklausti apskri
čių ir vienetų, kada ir kur turėtų įvykti 
sekamas nacionalis I$f:S suyažiavimas 
ir, veikiausiai, su meno festivaliu ir dai
lės paroda. /

Lauksime atsiliepimų.
SRITINIAI FESTIVALIAI'IR ' 

PARODOS. y.
Po pasisekusio nacionalio festivalio 

Chicagoje 1946 metais, jau įvyko du sri
tiniai festivaliai — Brooklyne ir Bostq 
ne. Trečias tokis sritinis LMS festi 
lis rengiamas Detroite balandžio 29, 30 
ir gegužės 1 dienom.

Newyorkiske apskritis rengia dailės 
parodą, kuri tęsis visą menesį—nųb ba
landžio 17-tos iki gegužės 15-tos.

Darant pasiūlymus laiko ir vietos na-
i h

LMS News and Views
By Mildred, Stensler

LMS ART EXHIBIT.
Midway in this’winter season should 

be a good time to remind our artists 
and craftsmen that there are but >3 
months left before the LMS Art Parade 
in New York. The Exhibit will start 
April 17 and run through May 15. It 
will be held, of course, in the beautiful 
new Lithuanian Liberty Home, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

What will make this Exhibit different 
from any other is that this one will have 
a definite purpose. The purpose will be 
an'aid in decorating the New Home. As 
I have explained before, artists are re
quested to paint some pictures appro
priate for permanently hanging 
throughout the various rooms and corri
dors of the Home, pictures that will de
pict Lithuanian themes and activities' 
either in America or in the old country. 
In the meantime organizations, indivi
duals and groups of individuals can pre
pare themselves for the chance to donate 
something worthy and lasting for the 
New Home and'leave to posterity their 
good name.

I am sure that we will be swamped 
with requests to purchase pictures, but 
I am not too sure that we will have 
enough pictures to sell. So, this is a re
quest for all artists, no matter in what 
part of the country you live in, to get 
busy with the paint brush. Let us know 
when you are ready and how many pic
tures we can count on from you.

To get as many people in to this Art 
Parade as possible, we’d likę as much 
material to display as possible; not only 
paintings, but sculpture, woodwork, me
talwork, needle-work and hand-work of 
all types. Let this our first Art Exhibit 
in our New Home be a bang-up parade 
Of Lithuanian Art.

* * * 
t

THE CHILDREN’S CLUBS
In my Xmas mail, I received many 

greetings from the readers of this co
lumn. To all I say Thank You and may 
the coming year be brighter and your 
days^ filled with activity among our 
Lithuanian friends.

One bulging envelope particularly 
brought me great pleasure. Along with 
the greeting card, I found a program of 
an affair held by the Children’s Club, 
the AŽVD, of Chicago, plus a- letter 
from their teacher, Ann Peters.

I read the program from cover to co
ver. Then I count the names of the 
children belonging to the AŽVD. There 
were 50. It’s amazing, I said to myself. 
Well, if Chicago can find that many 
young Lith-Americans there certainlyx 
must be a lot more of them around 
throughout the country. Ann Peters put 
this question up to me too. Why aren’t 
there more AŽVD’ers springing up in 
the Eastern cities?

That’s a good question for all of us to 
ponder on. We do have a nice little group 
in Brooklyn. But there are a lot of other 
big cities in the East. I can name a lot 
of youngters of my own acquaintance 
that are the right age for these clubs. 
The unfortunate part of it is that here 
in the' East families have a habit of 
scatering into hundreds of small outlying 
communities thus lessening the oppor
tunity of the children to come together. 
However, perhaps each little communi
ty could'take stock of exactly how many 
little ones there are around. They may 
come up with a surprisingly good figure.

* * *

LAISVES CHORUS ELECTS 
OFFICERS

Former Hartford Chorus secretary, 
Grace Gailen, writes that Laisves Cho
rus, at their end of the year meeting 
elected the following officers — Pres. 
Joseph Thomas, Sec. Margaret Mulef an
ka, Rec. Sec. Joseph Kaslowskas, Treas. 
Mrs. Giraitiene.

After dispensing with the business of 
the hour, the members enjoyed a very 
merry Xmas party.

Happy New Year to you too, Laisves 
Chorus!!

Šypsenos
Negali Miegoti

»
Susitiko du bičiuliai pet 

ilgą laiką nesimatę ir truk* 
tolėjo gerokai ant drąsos. Po 
to parėjo pas ,vieną iš jų j 
namus, pasistatė bonką ener* 
gijos ant stalo, smagiai links
minasi ir garsiai kalbasi, su* 
tvirtinimui argumento kai ka
da koja treptelėja į grindis, 
arba su kumščia tinkama! 
trinktelėja į stalą, gana jau 
vėlam nakties laike.

Tame pačiame name šalę jų 
gyvenantis kaimynas, nepa
kęsdamas to viso, riktelėjo 
pro savo langą: “Nutilkite, 
jūs ten, triukšmadariai, aš ne< 
galiu miegoti!” Vienas iš bi-' 
čiulių prieina prie lango, no* 
rėdamas sužinoti, iš kur čia 
ateina tokia rūsti jiems ko
manda. Mato, kad kaimynas 
iškišęs galvą pro langą smar
kiai rėkaudamas piktai bara
si. Kai jam pritrūko barimo
si žodžių ir kiek aptilo, tada 
jis jam sako: “Kaip tu ga
lėsi miegoti, kad tu savo gal
vą ne ant paduškos, bet pro 
langa iškišęs laikai!”

I. U.

Detroit Mich
Nuoširdi Padėka Draugams 

ir Giminėms

Yra sakoma: papulk į bė
dą — neteksi draugų. Man 
kaip tik išėjo kitaip: kuomet 
teko sunkokai susirgti ir per
gyventi operaciją, susilaukiau 
tiek daug nuoširdžios simpa
tijos nuo draugių, draugų ir 
giminių, kas sergančiai teikė 
neapsakomą malonumą, nes 
buvau skaitlingai lankoma'li
goninėj ir grįžus i namus. 
Taipgi apdovanota gėlėmis, 
saldainiais .ir kitokiomis gra
žiomis vertingomis dovanėlė
mis. Aplaikiau daug gražių 
su greito pasveikimo linkėji
mais laiškučių. Tikrai jaudi
no ir didžiai maloniai mane 
nuteikė, kuomet atlankė ir 
dar apdovanojo draugės, ku
rioms aš nesu niekad nei tru
pinėlio padariusi gero.

Daugeli sykių ačiū, malo
nūs mano draugės, draugai 
ir giminės. Jūsų link manęs 
parodytos simpatijos aš nie
kuomet neužmiršiu, o jūsų 
prisiųstus man gražius laišku
čius pasilaikysiu ilgai atmin- 
v • •ciai.

širdingai ačiū taipgi J. D. 
ir Draugei, kuriuodu apie 
mano susirgimą rašė diemjas- 
tyj Vilny j.

M. Ginaitienė. .

So. Boston, Mass

* * *
NEW PROGRAM FOR SIETYNO 

CHORUS.
Sietyno Chorus of Newark also had

(Tftsa 4-me pusi.)

Progresyviu Partijos Mass, 
valstijoj konferencija įvyko 9 
d. sausio, Bradford viešbuty
je, Bostone. Buvo išduota 
raportai iš veiklos ir nutiesta 
planai 1949 metų veikimui.

Partijos veikla nepasibaigė 
su rinkimais, reikia ruoštis 
prie sekamų rinkimų, aes iš
rinkimas Trumano neišgelbės 
Amerikos žmones iš vargo.

Reikia kurti distriktų ko
mitetai. Reikia turėti tam ti
kri centrai, iš kurių būtų ve
damas partijos darbas, kur 
žmonės galėtų užeiti ir gau
ti reikalingų informacijų. Tre
čia, reikia steigti mokyklas, 
lavinti narius ir simpatikus, 
kad gerai suprastų partijos 
programą ir jos siekius, kad 
galėtų kitiems piliečiams apie 
tai paaiškinti.

Taigi, darbo bus nemažai. 
Nedarbas plečiasi, vis daugiau v 
žmones vargina. Tuo kaitų 
Trumano administracija rūpi
nasi tik didesniu apsiginkla
vimu ir parama kitų šalių ka-- 
rališkoms ir kapitalistinėms 
valdžioms. .

M. Tylūnas

cionaliam suvažiavimui ir festivaliui, 
turėkime mintyje jau pasibrėžtus dar
bus sritinių organizacijų. L. Jonikas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 

še st., Sausio IS, 1949



Antpuolis LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas
LOWELL, MASS. Darbe Susvyravusiems

(Tąsa)
Ariergardas dar buvo tvirtovės var

tuose. Jėga prasispraudžiau* tiltu tarp 
susigrūdusių pabūklų, dėžių, kuopinių 
vežimų ir triukšmingai bekomanduojan- 
čių karininkų.-Išjojęs už vartų, risčia 
aplenkiau vos me per kilometrą išsitiesu
sią, tyliai bežygiuojančią tamsoje kariuo
menę ir pavijau generolą. Prajojant pro 
po vieną pabūklą išsitęsusią artileriją ir 
pro jojančius tarp pabūklų karininkus, 
mane nemaloniai paveikė, kaip įžeidžian
tis disonansas tylioje ir iškilmingoje 
harmonijoje, vokiškas balsas: “Achting- 
chistai, dhuok uždeghthuvą!” Kareiviu
kas skubiai sušuko: “Ševčenka! poruči- 
kas ugnies prašo.”

Didesnę dangaus dalį aptraukė ilgi, 
tamsiai pilki debesys; tik vietomis tarp 
jų žibėjo neryškios žvaigždės. Mėnuo jau 
slėpėsi už juodų kalnų, kurie dunksojo 
dešinėje, ir jų ’viršūnes nušvietė silpna 
ir virpančia pusiaušviese, kuri ryškiai 
skyrėsi nuo tamsybių, slepiančių kalnų 
papėdes. Oras buvo šiltas ir toks tykus, 
kad,’ atrodė, nė viena žolelė, nė vienas de
besėlis nejudėjo. Buvo taip tamsu, kad 
nė artimiausių daiktų nebuvo galima at
skirti ; kelio pakraščiuose man pasiro
dydavo tai uolos, tai gyvuliai, tai kažko
kie keisti žmonės, ir aš pažindavau, kad 
tai krūmai, tik tada, kai išgirsdavau jų 
šlamesį ir pajusdavau jų gaivią rasą.

Priešaky mačiau ištisinę krutančią 
juodą sieną, paskui kurią ^ekė keletas 
judančių dėmių; tai- buvo raitelių avan
gardas ir generolas su svita. Tarp jų ir 
manęs judėjo taip pat tamsi masė,bet 
ji buvo žemesnė už pirmąją: tai buvo 
pėstininkai.

Visame dalinyje viešpatavo tokia tyla, 
kad buvo aiškiai girdėti visi susilieja, 
paslaptįjjgo- žavesio kupini nakties gar- 
saį>-t6iimas skurdus šakalų staugimas, 
panašus tai į beviltišką verksmą, tai į 
kvatojimą, skambios, monotoniškos svir
plio, varlės, putpelės dainos; kažkoks ar
tėjantis gaudesys, kurio priežasties nie
kaip negalėjau suprasti. Ir šitie visi nak
tiniai, vos jaučiami gamtos virpesiai, ku
rių negalima nei suprasti, nei nusakyti, 
susiliejo į vieną pilną, žavingą garsą, 
kurį vadiname naktie^ tyla. Ši tyla buvo 
drumsčiama arba dar geriau, liejosi su 
dusliu kanopų tapsėjimu ir su žolės šne
rėjimu, kurį kėlė lėtai žygiuojantis da
linys.

Tik retkarčiais pasigirsdavo gretose 
sunkaus pabūklo žvangtelėjimas, susidū
rusių durtuvų čerkštelėjimas, prislopin
ta k&lba arba arklio prunkštimas. Iš 
kvapo sultingos ir drėgnos žolės, gulan
čios po arklių kojomis, iš lengvo, virš že
mės pakilusio ganUir iš abiejose kelio 
pusėse atviro hdrizonto buvo galima 
spręsti, kad mes žygiuojame plačia veš
lia lanka.

Gamta alsavo grožiu ir jėga.
Nejaugi ankšta žmonėms gyventi ši

tame puikiame pasaulyje, po šituo neiš
matuojamu žvaigždėtu dangumi? Nejau
gi šitoje žavingoje gamtoje gali žmogaus 
sieloje laikytis pagiežos jausmas, kerštas 
arba kitų naikinimo aistra? Visa negera 
žmogaus širdyje turėtų, rodos, išnykti, 
susidūrus su gamta, šią ja betarpiškiau
sia grožio ir gėrio išraiška.

Karas! Koks nesuprantamas . reiški
nys! Kada protas paklausia save: ar jis 
teisingas, ar būtinas, vidinis balsas visa
da atsako: ne. Tik dėl to, kad šitas ne
natūralus reiškinys nuolat kartojasi, jis 
darosi natūralus, o gynimosi atveju jis 
tampa teisingas.

Kas ims abejoti, kad rusų kare su kal- 
nieČiaiš tiesa mūsų pusėje, nes mes gi
namės. Jeigu nebūtų kilęs šis karas, kas 
būtų apsaugojęs gretimus turtingus ir 
apšviestus rusų žemių plotus nuo lauki
nių ir karingų tautų plėšimų, žudynių 
ir užpuldinėjimų? Bet paimkime du pa
vienius žmones. Kas gina save, taigi ir 
teisus yra: ar tas driskius, koks- nors 
Džemi, kuris, išgirdęs apie rusų prisi
artinimą, keikdamas kabina nuo sienos 
seną šautuvą ir su trejetu ketvertu šo
vinių, kuriuos jis išleis ne veltui, išbėga 
prięš giaurus ir, pamatęs, kad rusai vis- 
tiek eina pirmyn, išmindys jo užsėtą 
lauką, sudegins jo saklę, kad jie artinasi 
prie daubos, kurioje, iš baimės virpėda
mi, slepiasi jo motina, žmona ir vaikai, 
pagalvoja, kad viską, kas sudaro jo lai
mę, viską atims iš jo, — su bejėgišku 
įniršimu, beviltiškai šaukdamas nuplėšia 
nuo savęs sudriskusią rudinėlę, meta že-

men šautuvą ir užsismaukęs ant akių 
papachą, užtraukia priešmirtinę giesmę 
ir su vienu kinžalu rankose akiplotu 
metasi ant rusų durtuvų? Ar teisus jis, 
ar šitas karininkas iš generolo svitos, 
kuris, prajodamas pro mus, taip puikiai 
niūniuoja prancūziškas daneles? Jis Ru
sijoje turi šeimą, giminių, draugų, kai
miečių, turi pareigų jų atžvilgiu ir ne
turi jokio pagrindo ir noro pyktis su 
kalniečiais, bet atvyko Kaukazan . .. 
šiaip sau, parodyti savo narsumo. Ar 
mano pažįstamas adjutantas teisus, ku
ris tetrokšta greičiau gauti kapitono 
laipsnį ir šiltutę vietelę ir dėl to pasida
rė kalniečių priešas? Ar teisus šitas jau
nasis vokietis, kuris smarkiai vokiečiuo- 
damas reikalauja iš artileristo degtuvo? 
Kasparas Lavrentjičius, kiek žinau, yra“ 
gimęs Saksonijoje. Ar ir jam perėjo sker
sai* kelią Kaukazo kalniečiai? Koks ne
labasis išnešė jį iš tėvynės ir nubloškė 
už devynių žemių?--Kuriam galui sakso- 
nietis Kasparas Lavrentjičius įsimaišė | 
į mūsų kruvinąjį vaidą su neramiais kai
mynais?

VII
Žygiavome jau daugiau kaip dvi va

landas. Marte krėtė šiurpas ir ėmė mie
gas. Tamsoje neaiškiai dunksojo tie pa
tys daiktai: šiek tiek toliau — juoda sie
na, tos pačios judančios dėmės; prie pat 
manęs — nugara balto arklio, kuris, 
mosuodamas uodega, plačiai žergė užpa
kalinėmis kojomis; balta čerkesė, ant 
kurios lingavo šautuvas juodoje įmovoje 
ir švylojo balta pistoleto galvelė išsiuvi
nėtoje makšty; papiroso ugnelė, nušvie
čianti rusvus ūsus, bebro apykaklę ir 
ranką zomšine pirštine. Prisilenkdavau 
prie arklio sprando, užsimerkdavau ir 
užsimiršdavau keletui minučių; tada stai
ga mane pažadindavo pažįstamas tapsė- 
jimas ir šnarėjimas: apsižvalgydavau— 
ir man atrodydavo, kad stoviu vietoje, 
kad juodoji siena, priešaky manęs, juda 
į mane, ar kad šita siena sustojo, ir aš 
tuoj užjosiu ant jos. Vieną tokią valan
dėlę dar aiškiau išgirdau aną prisiarti
nantį nenutrūkstamą gaudesį, kurio prie
žasties negalėjau atspėti; tai buvo van
dens ūžimas. Mes įžygiavome į gilų tar
peklį ir prisiartinome prie kalnų upės, 
kuri tuo metu buvo patvinusi (Upių po
tvyniai Kaukaze būna birželio mėnesy 
—Aut. past.). Gaudesys ėjo vis stipryn, 
drėgna žolė tankėjo ir aukštėjo, dažniau 
pasitaikydavo krūmų, ir akiratis pa
laipsniui siaurėjo. Retkarčiais tamsiame 
kalnų fone įvairiose vietose blyksteldavo 
skaidrios šviesos ir tuojau pat išnykda
vo.

— Sakykite, kokios čia šviesos? — 
paklausiau pašnibždomis greta manęs jo
jusį totorių.

— O tu nežinai? — atsakė jis.
— Nežinąu.
— Tai kalniečiai pririša prie tajako 

(Tajakas kaukazietiškai reiškia -kartį. 
—Aut. past.) siaudus, uždega ir paskui 
mosuoja, — tarė jis darkyta rusų kalba.

— Kam gi tai?
— Kad kiekvienas žinotą — rusas at

ėjo. Dabar aūluose, — pridūrė jis nusi
šypsojęs, — ai-ai, kokia tomasa (Toma- 
ša ypatingas žodis, rusų ir totorių su
kurtas tarp savęs susikalbėti. Reiškia — 
rūpesčiai. Yra daug šitos keistos tarmės 
žodžių, kurių šaknų negalima surasti nei 
rusų, nei totorių kalbose. — Aut. past.) 
užvirė, kiekvienas savo churda-murda 
(Churda-murda —'manta ta pat tarme.

(Bus daugiau)

LMS News $ Views
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

their elections recently. Here is the new 
line-up — Pres. Robert Žukauskas, V. 
Pres. William Bajoras, Sec. Paul Casper, 
Fin. Sec. Ann' Kūniškas and Tr'eas. 
Stanley Mikonis.

Sietyno Chorus is now putting finish
ing touches on their new show, “Lots of 
Fun,” for performance Saturday night, 
Jan. 29. The chorus has a couple of po* 
tential Olsens and Johnsons who are 
scaring up a million laughs and tricks 
for a night of hilarious fun.

Participating in these shenanigans 
with the chorus will be soloists Frances
LaFalce and Robert Žukauskas, the Fun 
Ensemble,- and the popular Russian Vol
ga Dancers and you —the public. Eve
ryone will-have a good time. Dancingy 
will follow. A brand new snappy band.
The place, St. Georges Hall, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

Kaip Užbaigem Senus Metus 
Ir Kaip Pasilikom Naujuosius?

Pas mus visa gruodžio pa
baiga buvo nepaprastai ‘graži. 
Neišrodė, kad gyvename žie
mos sezoną. Kaip rusai sako: 
“Chot žarom pokati.” Lietu
viškai išeina: nors sviediniu 
pariedenk.

Tačiau gruodžio 31, tai yra 
paskutine diena 1948 metų, 
ėmė ir ’smarkiai susigraudino, 
matant, kad jau greit reikės 
pasitraukti ir užleisti vietą 
naujiems metams.

Dar priešpietį, kad pradėjo 
lyti ir iki vėlaus vakaro be 
pertraukas drožė. Tuoj ant 
gatvių t ir-iwisur pasirodė liū
gai vandens. Rodos, tai būtų 
pavasaris!' Bet ne dėl to pik
ta ir baisu buvo, baimės bu
vo, kad prisigaminta pasili
kimui Naujų Metų, o čia — 
kas gi galėtų ruoštis į paren
gimą tokiąme ore ? Tai tik
tai dideli entuziastai nepai
sys nieko ir dalyvaus bankie- 
te. Blogiausia su mašinomis 
išvažiuoti, | kiekvienas baimi
nąs, kas bus vėliau, vėlesniu 
nakties laiku?

O čia dar oro bangomis pra
našavo, koks baisus potvinis 
išsiveržė vakarinėje dalyje 
Massachusetts valstijos, North 
Adams ir kitose vietose, kuo
met ten pasileido sniegas nuo 
kalnų ir lietų audros prisi
dėjo. Liko daug namų su
naikinta, kuomet tenykštės 
upės per nemierą išsiliejo. 
Tokias žinias girdėjome per 
radiją, kuomet reikėjo baigti 
prisiruošimo darbą vakarui.

Tačiau mūsų kliubas, mūsų 
draugės gaspadinės rankų noz 
nuleidžia. Jos ruošiasi vil
tingai pasitikti daug brangių 
svečių — vietinių ir artimes
nių miestų. Tai buvo tokia 
padėtis, kad negalima buvo 
tokiame ore ko nors tikėtis.

Vienok, ne taip buvo, kaip 
bijotasi. Visai išėjo gerai. 
Naujų Metų bankietas buvo 
geras. Apart gražaus, dide
lio būrio vietinių, turėjom ke
letą žmonių iš Lawrence, iš 
Hudson, N. H., ir Bedford, 
Mass.

Gaila, kad su draugu J. 
Egeriu neteko daugiau pasi
kalbėti apie Nashua’s mūsų 
lietuvišką judėjimą, o tikė
jaus, kad bus progos. Mat, 
draugai Egeriai gyvena Hud- 
sone, priklauso ir veikia prie 
Nashua organizacijų. Ten 
jiems arti — tik skersai Mer
rimack upę.

Ilgiau teko pasikalbėti su 
draugu Stasiu Penkausku ir 
su E. Čiuladų šeimyna. Var
de LLD prašiau Penkausko, 
kad paprašytų Maple Parko 
valdyboj duoti parką apskri
ties piknikui birželio 19 die
ną. Ir kitus klausimus ap
kalbėjome, kaip pravesti juos 
gyvenime. ’

Sulaukus vėlesnio vakaro, 
naktis pasidarė giyiži, nes lie
tus nustojo lijęs ir žmonės 
ankstyvu paryčiu, be didesnių 
rūpesčių, sveiki' ir linksmi 
skirstėsi namon.

Visas vakaras ėjo ir užsi
baigė kilniame ūpe, bet, mano 
manymu, vakaras galima bu
vo panaudoti daug tinkamiau. 
Naudingesniam tikslui. Kuo
met įvairūs žmonės susirenka, 
tai galima pravesti tinkamus 
išsireiškimus, apribotoj for
moj prakalbėles, iš ko žmo
nės galėtų sužinoti dalykus, 
kurių niekur negirdi.

Tas šiemet nebuvo pada
ryta, nors laiko buvo daug. 
Tą ilgą laiką galima buvo su
naudoti visokiariopai, kuomet 
žmonės prie stalų sėdėjo ir 
vaišinosi, bei paskirai daina
vo.

žinoma, šiais metais pamė
ginome šitaip, gi kitais metais 
galėsime kitaip padaryti.

Naujųjų metų pirmą dieną 
irgi turėjome svečių. Buvo 
Jonas ii’ Efimija Kuodžiai iš 
Methuen, Mass.

Juodu apžiūrėjo mūsų vie
tovę ir pagyrė, kad jiems ge
rai patinka. Tai gerai, kad 
jiems patinka, manau sau, gal 
dabar bus dažnesni svečiai. 
Juk jų Maple Parkas dabar 
vistiek uždarytas iki balan
džio 1-mos. O čia, Jonas sa
ko, smagu ir gražu.

Nors labai trumpą laiką, 
bet buvo smagu pabuvoti su 
seniai matytais draugais ir 
mylimais svečiais. Juodu čia 
sustojo važiuodami pro šalį iš 
Jutu r.

Geistina, kad kitą kartą jie 
ne “pro šalį,” bet tiesiog pas 
mus atvažiuotų ir gerai pasi
svečiuotų. %

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas skelbia nau
jų narių vajų, kuris oficialiai 
prasidės su 1-ma diena vasa
rio ir baigsis su 1-ma diena 
gegužės mėnesio. Tačiau 
Centras pažymi, jo ir saūžo 
mėnesį gauti nauji nariai bus 
priskaitomi prie punktų do
vanų gavimui, kurias Centras 
skiria. Tai labai gerai. Tai 
patvarkymas abelnai visai 
Draugijai, — toms kuopoms 
ir vajininkams, kurie gaus 
daugiausia naujų narių.

Gi mūsų 7-ta apskritis mi
nėtos Draugijos irgi paskel
bė vajų savo ribose kuopoms 
su pradžia Naujų Metų ir iki 
1-mos dienos liepos mėnesio 
š. m’ Ir paskyrė tris dova
nas kuopoms, kurios gaus 
daugiausia naujų narių: $10, 
$5 ir 'trečia dovana $5.

Reiškia, mūsų apskrityje 
yra progos net dubeltavas do
vanas gauti: Centro dovanas 
—prisilaikant Centro paskelb
tu laiku ir apskrities — pri
silaikant, kaip apskritis skel
bia laiką—iki liepos mėnesio.

Lowellieciai jau turi vieną 
naują narį su pradžia Nau
jų Metų. Draugai, kad jau 
pradėjome, tai ir siekimės toi 
liau. Gaukime kuo daugiau
sia naujų narių. Turime dir
vos nemažai, tik pasidarbuo
kime. Visi gaukime po vieną 
narį, ir dovana bus užtikrin
ta. J. M. Karsonas.

Prakilnaus to darbo 
nemeskim iš rankų, 
Juk piktžoles, usnis 
reikia dar ravėt. 
Draugų nepalikim 
dėl priežasčių menkų; 
Daugiau ištvermės 
mums reikėtų turėt.

Neapleiskime dirvos, 
vagą išvarę,
Juk gerais troškimais 
širdis mūs plaka.
Todėl nesisk’ųskim, būk 
“esam išvargę”
— Šalin tinginystę 
iš mūsų tako!
Gerai juk suprantam, 
ką priešas mums rengia: 
Naują skerdynę 
dėl mūsų jaunuolių.
Ir savo niekšystę 
paslėpt nei nevengia. 
Auksas jam varva iš 
bombų, kanuolių ...
Ne laikas, draugučiai, 
mums trauktis į šalį, 
Palikus jaunimui 
klaikų rytojų.'

Be mūsų pagalbos 
jis žūti dar gali, 
Nes silpnas.suprast 
tą baisų pavojų!

Prakilnias idėjas . 
negražų juk mesti, 
Ar, susvyravus, 
šalin jas padėti. 
Mes darbą pradėtą 
privalom Vis tęsti,— 
Dirvoj išdirbto j 
žiedai ims žydėti.

J. Bijūnas. 
7-1-49, Orlando, Fla.

ANGLAI SVARSTO ŽY
GIUS PRIEŠ IZRAELI

London. — Sušauktas ne
paprastas Anglijos ministrų 
kabineto susirinkimas slap
tai svarsto, kokius žygius 
daryt prieš Izraelio valsty
bę dėl to, kad izraeliečiai 
praeitą savaitę nušovė 5 ka
rinius Anglijos lėktuvus.

(Tie lėktuvai veikė, kaip 
egiptėnų žvalgai ffrieš Izra-

VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles 
WEDDING INVITATION

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip
tis į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau- 
'siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių 
formą.

Tuom reikalu kreipkitės:

LAISVE
427^Lorinier St., Brooklyn 6, N: Y

*—

TUOJAU ISIGYKITP J,

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus.miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KE1KSUS ’

9 X I

Mes perkame geriausios rūšies miltus t— .tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemiRaių. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, mesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
A. ‘ ,

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

ir į kitus neėstus.
„ Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802 4 pusk—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)— ŠeŠt., Satisio 15, 1949

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl 

r

Po švenčių Nupiginimų
2<)2t

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store 

įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, <Religijiniąi 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

1 T P O IV Grand St, Brooklyn
JLj JL > A VA 1 N arti Graham Avenue

.... - " .< ...... r . nA iri



ft*"- Mm

PITTSBURGH, PA

Street.
išrinktas komitetas 

savo vietą. Šių

Sausio 2 d. atsibuvo mėne
sinis susirinkimas LDS 160- 
tos kuopos, nuosavame name, 
1320 Medley 
jai 
ėmė
tų kuopos pirminihku 
Jurgis Lekavičius, 
ninkė — Helen 
užrašų raštininkas — Petras į 
Aglinskas, turto raštininkas— j 
Walteris Aglinskas, iždinin- i 
kas — J. K. Mažukna, di
rektoriai — Edvardas Norkus, 
Antanas Dovidas ir Barbora 
Armalienė, ligonių lankytojai 
—B. Urmanienė ir M. Maura-' 
gienė, kliubo gaspadorius — 
Juozas Kausevičius ir durų 
maršalkos — Jonas Armalis 
ir A. Kumža, Peršaukus val
dybos narius, visi pribuvo ii 
narių vienbalsiai patvirtinti.

Perskaityti protokolai už j 
du mėnesius ir priimti. Ra
portai iš knygų stovio išduo
ti ir priimti . LDS .naujų na
rių vajaus reikale išrinkti va-

Nau- 
už- 

me- 
yra

paged bi- 
Kairienė, !

Taipgi fabriko apylinkėje 
turėjo savo namus, kurių 
dėlė didžiuma jau nebus 
Įima į kitą vietą iškraustyti,

darbininkai labai nu
clei fabriko iškrausty-

jie 
di- 
ga-

P. Lekavičius ir 
Vielienė. kentėjo 

mo.

Anglija. — Amerika at
siuntė į Viduržemio ' Jūrą 
dar 3 savo šarvuotlaivius ir 
6 naikintuvus.

vaji- 
naują 

iždo

jininkai — Juozas Sinkus, D.
Marijona 

Nutarta už naujų 
narių daktaro išlaidas apmo
kėti iš kuopos iždo ir 
ninkams už kiekvieną 
narį išmokėti iš kuopos 
po $1.

Kuopos turtas paaugo 
i eitais metais, tai įsigijo dėl 
alaus šaldytuvą, taipgi namo 
apšildymui gasinį pečių ir 
vandenį įsivedė iš kitos gat
vės. Nors, tas ir kaštavo ke
lis šimtus dolerių, bet minimi 
dalykai daug pagerino namą, 
taipgi tapo pakeltos viršinin
kų algos.

Du metai atgal vienas plie
no fabrikas išsikraustė j Mid
land, bet čia dar vienas pe
čius dirbo iki šių Naujų Me
tų. Dabar ir jis tapo uždary-1 
tas. Atleista apie 200 dar
bininkų, daugelis,ten dirbo po 
30 metų. Daugelis iš darbi
ninkų turi apie 65 metus, tai 
kitur bus sunku gauti darbo.

per-

D. P. Lekavičius. .

Amerika slaptai gamina 
planą del Šiaurinio Atlanto 
Nutarties prieš Sovietus. ‘

DETROITO ŽINIOS
DIENYNAS

lai- 
pa-
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CHARLES .}. ROMAN

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIĄUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas)
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
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Direktorius

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna-* 
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

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

J Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato-
J giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
J prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
g Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
J kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
J Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
į pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas :
BELTAIRE FLORIST I
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Lieluvi»Kvielkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOftLYN 20, N. Y. 

(Kampas G8lh St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., ' 
telefonuokite: 

SHoreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietanis
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Kur Kreiptis?

Per sekančius 2 metus 
ko, lietuviam bus labai 
ranku, reikale surištam su vi
sokiais teisminiais dalykais.

Daugelis žmonių visokiuo
se teisminiuose atsitikimuose 
nežino, kur kreiptis. Šį sykį 
lietuviai turi Stephąnie Masis 
prokuroro įstaigoj.

Prokuroro ofisas randasi 
centralinėj policijos stotyje, 
prie Clinton ir Beaubien gat
vių. Telefonas 
29260.

Pageidaujama 
ro ' pagelbininkės
Musytės, kad ji nušviestų per 
laikraščius visus dalykus, su 

reikalas 
įstaiga'.

Woodward

iš prokuro-
Stefanijos

kuriais randasi 
kreiptis į prokuroro

Buvusi
kuri lankė

dar 
nu-

pa

Labai Keista Meile
Donna Joyce,

Denby 'vidurinę mokyklą 
būdama 15 metų amžiaus, 
sižudė.

Mat, ji draugavo su tos 
čios mokyklos mokiniu, ir
da jis apleido mokyklą, išei
damas mokytis amato, ji pra
dėjo reikalauti, kad tas vaiki
nas vestų ją už moterį.

• Iškilo dėl to nesusipratimas 
tarpe jų.

Mergina, tėvams nebūnant 
namuose, pasišaukė tą vaiki
ną, kada tas paskambino prie 
durų, ji duris atidarius pada
vė jam raščiuką su dešimts 
dolerių ir uždarė duris.

Vaikinas nuėjo sau. Raš
čiuke buvo pasakyta, kad ji 
tik mylinti jį vieną.

Tėvai rado ją nusišovusią, 
kada sugrįžo į namus.

Ar ne pasekmė mūsų mo
derniškų krutamu jų paveiks
lų?

Nugi, Surado
Visas apsuptas aplink De

troit miesto randasi kuone 
pačiam Detroito viduryje, tai 
Hamtramck miestas. Vagys 
įsibriovė į policijos stotį ir iš
vogė net 4 type w riterius. Dar 
gi kur tie vagišiai išdrįso ap
vogti — pačią policijos stotį. 
Prie to, taipgitoje stotyje 
dipgo 6 revolveriai.

Dabar mūsų kaimynai ham- 
tramekiečiai giriasi, kad jiems 
pasisekė sugauti vagišius, ku
rie tuos typewriterius būk tai 
pavogę.
šiandien nesuranda.

Tai mūsų šalini kaimynų 
policija, jiems ir nuo nosies 
akinius nuvagia ir tai nemato.

Revolverių dar ir

Lygiai su Oru
Visi .kiti dalykai eina taip, 

kaip Detroito oras.
Jo niekas negali nustatyti 

ilgiau 6-šių
Taip ir kiti mūsų galai—ne
atsiejami ir nenustatomi. P.

valandų laiko.

Ar Jau Bedarbė?
Kurie šiandien dirba, 

dos, kad tie žmonės nemato, 
kas ištikro darosi mūsų mies
te.

Man teko jau nuo praeitų 
metų atsidurti eilėse bedarbių.

Nutariau vieną dieną pa
žiūrėti, kaip dalykai išrodo 
tam, kuris ieško darbo.

Pirma buvo, žinoma,
kalas pereiti tą* 17 stočių De 
troito ir priemiesčių, 
kiekvienas

ro-

rei-

kur 
bedarbis kreipiasi 

gavimui pašalpos bei daybp.
Perėjusi jas visas ir pasi

kalbėjus <su jų dalyviais, pa
sirodė, kad pas tas įstaigas 
išrodo labai nupuldantis ūpas. 
Mat, tūkstančiai pereina kas 
dieną* per tam paskirtas sto
tis žmonių, kurie ieško darbo, 
ne dėl to, kad buvau tikru, 
jog gausiu darbą, bet kad 
matyti, kas ištikro darosi 
bar su gavimu darbo.

par 
da-

ri
žiū- 
kad 
pa

esą
toli-

Ki
li a d 
dar

Kas dieną prie išimto ir 
Na, pažiūrėsiu, ar gi daly

kai jau taip blogi.
Sumaniau, paskirti laiką ir 

aplankyti mūsų taip pagarsė
jusią auto industriją. Ką gi 
aš matau prie tų visų įstaigi}! 
Tūkstančiai prie kiekvienos 
dirbtuvės stovi prie vartų, kad 
pereiti tą šerengą bedarbių, 
ieškančių darbo. 1

Chryslerio, General Motors, 
Fordo, —- tas pats visur.

Ėjau ir aš per tas šerengas 
daugiau mūsų Detroito darba
viečių susirenka dešimtimis 
tūkstančių bedarbių.

Pradeda jie eiti prie kiek
vienų vartų per tas šerengas, 
neatsižvelgiant į orą, ar tai 
jis šaltas ar 'šiltas, ar sausas 
ar lietingas.

Bet nuostabiausias dalykas 
ve kame:' Tie žmonės, kurie 
pristatyti tose kontorose 

į žmogų ir pasako,
nieko šiandien neturi ir 
duoda aplikaciją. *

Pasirodo, kada jie nėra ti
grais apie tavo amžių, tai pa' 
duoda aplikaciją, bet jeigu 
mato, kad jau esi persenas, 
pasako, kad šiandien Jie nieko 
neturi dėl jo.

Jeigu jiems reikia kelių, tai 
visus," kurie išrodo, kad 
apie 30 metų, palieka 
m e s n i a m p e r ž i ū r ė j i m u i.

Kiti gauna aplikacijas, 
ti ir kepures nusiima, 
parodyti samdytojui, jog 
žilų plaukų neturi.

Visiems, kurių veide matosi 
gyvenimo, raukšlės, tiems net 
apl-ikacijų neduoda.

Gal skaitėte apie -sunku
mą* gavimo darbo dėl moterų, 
kuri žinia paimta buvo iš Dai
ly Workerio. Ten tik buvo 
kalbama apie moteris.

Bet padėjimas esti toks pats 
su -visais bedarbiais Detroite.

Visos kompanijos nusista- 
čiusios, kad nė vieno nepriim
ti į darbą, kuris bus virš 40 
metų amžiaus.

Tas joms reikalinga įvedi
mui skubumo sistemos savo iš- 
dirbystėje. Jie žino, kad jau
niausiam, nepatyrusiam galės 
gal įkalbėti, kad su jo pasiro
dymu darbe jam ošti geros 
progos iškilti į geresnį .padė
jimą ir didesnį uždarbį.

Seniems to nebegaliiąa įkal
bėti. Seniai jau žino, kad 
prezidentu terandasi tik vie
nas iš 15-0’miliony gyventojų.

Senesni nori tik gauti dar
bą, kad pragyventi, bet .fšęrns 
ta skubumo sistema uždaro 
duris.

Bet ar aukštas algas gau
nantieji unijos viršininkai da
ro ką' nors šiame klausime ?

Ne, kaip tik priešingai. Ko
va per tuos viršininkus neke
liama tame dalyke. Jie su
naudoja savo laiką ir narių 
sumokamas duokles ardymui 
unijos. 1

Šiandien, pavyzdžiui, paėmė 
ant prašalinimo iš unijos lo- 
kaįo UAW-CIO No. 51 ir • į 
jų vietą padėjimui prižiūrėto
jo nuo W. Reutherio.

Mat, tas lokalus vedė kp- 
vą prieš “speed-up” ir ėjo už 
progresą.

Nariai kituose lokaluose tu
rėtų -budėti. Bedarbis-

PRANEŠIMAS
BOSTON, MASS. .
dienraščio Laisvės bankie- 
sekmadienį, sausio (Jąn.) 
318 Broadway. Pradžia 

vakaro. Ruošiamas tikslu

SO.
Metinis 

tas jvyks 
23 diėną, 
6-tą vai.
pasveikinti dienraštį Laisyę jos dąh- 
nirikų suvažiavime, kuris įvyks 30 
d. sausio, taipgi 30 metų sukaktį 
Laisvės pradėjimo išeidinėti dienraš
čiu. Dainuos Stasys Paura ir Rd- 
bęi’tas Niaura. Skanios vaišės. Ren
gia bendrui LLD moterys, LLD 2-ra 
ir LDS 63-ra kuopos? — H. T.

(12-13)
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Atsiųsk mano yachta prie durų, Jenkins’ai
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KRISLAI
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
mininkes. Jos mokomos, 
paguodžiamos, joms visoki i 
tarimai teikiami, jos. gerbia
mos ir glostomos. Tuo tar
pu nė žodelio apie šeiminin
kus! O daugelio, labai dau
gelio namuose šeimininkių vi
sas pareigas atlieka šeiminin
kai — vyras ir maistą super
ka, ir valgius išverda, ir bly
nus' iškepa, ir virtuvę išplau
na.

Kodėl tie nelaimingi mūsų 
broliai taip pamiršti ir apleis-

pa-

Komunistinis “Daily Work
er” susilaukė 25 metų am
žiaus. Tai vienas ketvirtada
lis šimtmečio. Gražus laiko
tarpis. O kai “Daily Work
er” kūrėsi, daugelis darbinin
kų sakė: “.Niekas neišeis, ne
išlaikysime.”

Bet išlaikę, šiandien kiek
vienas klasiniai sąmoningas 
darbininkas negali suprasti, 
kaipgi Amerikos darbininkų 
judėjimas galėtų apseiti be to
kio dienraščio?!

Abe M. Schwartz, 43 me
tų, real estąte biznierius, pri
sipažino teisme paėmęs ky- 

•šiais $3,050 pinigų ir 3 nau
jus auto normalėmis kaino
mis g'rąžon už išnuomojimą 
apartmentų jo žinioje esan
čiuose namuose.

Siūloma samdyti daugiau 
policistų saugoti subways ke
leivius nuo lyties kriminalistų.

S Tel. TRObridge 6330 S

DR. JOHN REPSHIS
g (REPŠYS) Ą
g LIETUVIS GYDYTOJAS g 
o z Valandos: 2-4 ir 6-8 o 
g - Nedčliomis ir šventadieniais: g 
o nuo 10 iki 12 ryto. O 
g 278 Harvard Street V 
g kamp. Inman St., arti Central Sų. g 
g • CAMBRIDGE, MASS. g

J. J. Kaškiaučius, M. D. |
580 Summer Avenue, * 

Newark 4, N. J.
y HUmboldt 2-7964 rt 

rt

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš sęnų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

. dydžio, kokio pa-
\ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512. Marion St., Brooklyn , 

kampas Broadway ir Stone Ave.', 
prie Chauncey St., B’way Line

Tjel, GLenjnore 5-611)1

y,-
%

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue ir 34th St., N. Y. C. 

Personnel Ofisas -< 9-tos lubos.
’Pasitarimo vai. nuo 10-tos iki 1-mos.

(14)

New York. — Per vieną 
mėnesį čia 17 nuošimčių pa
kilo skaičius^bedarbi^, užsi
registravusių bedarbiskoms 
pensijoms.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. /
Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

Dienraščio Laisvės

110-06 Atlantic

OOCOOOOOC

Nuo 11 ryto iki 
tyvės Spaudos 
Vakarienė 6-tą

KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONO $2.25.
Tuojau kreipkitės į Laisvės 

įstaigą ir įsigykite ‘medaus. į 
kitus miestus nesiunčiame.

SKELBKITĖS laisvėje

BANKIETAS

PRAŠOME ATIDOS!
Atydžiai persiskaitykite ir gerai įsitemykite 

šiuos svarbius įvykius:

Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą 
ĮVYKS SEKMADIENĮ 

SAUSIO-JANUARY 30, 1949 
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje 

LIBERTY AUDITORIJOJE 
Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

5-tos po pietų bus Lietuvių. K©-opera- 
Bendrovės dalininkų suvažiavimas, 

vai. vakare. — Po vakarienės šokiai.
GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Gros šokiams įvairius kavalkus.
INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ

Ir tai dar ne viskas, bus ir kitokios mėsos 
įvairių prieskonių ir

PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI
Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 

Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.
Vien tik šokiams Įžanga 75c.

(Taksai įskaityti)
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

rt

Moderniškai įrengtos Koplyčios į

426 LAFAYETTE ST„ !
Newark 5, N. J. ;
Tol. MArkct 1-5172

K

K

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos, 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ?

’ PEIST LANE 5 
DRUGS, Inc

i
K

405 ŠO. 4 th ST
Cor. Ilewes St.

ž
rt rt rt
8

| BROOKLYN, N. Y. | 
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-rt 
gdikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-rt 
fičnys už griežtai žemas kainas. ”
V V v
| MAX PEIST, Ph. G

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

-A

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Sėst., Sausio 1949

RECEPTŲ SPECIALISTAI. i

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6288 j
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Gerai Pavyko

ne vien
civilizaci-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos surengta pre- 
lekcija ir filmą 9 dieną sau
sio, Kultūros Centre, gerai 
pavyko.

Draugas D. M. šolomskas 
savo prelekcijoje apie litera
tūrą aiškiai išdėstė atsiradi
mą ir reikšmę raidžių ir kad 
tas palengvino spausdinimą 
knygų ir kėlimą civilizacijos. 
Taipgi platokai aiškino^ kad 
literatūra veikia 
mokslo, apšvietos,
jos plėtime, bet ir apgynime 
privatiškų turtų. Pavyzdžiui: 
komercinė spauda apgina ka
pitalistų privatiškus reikalus. 
Trumpai sakant, prelekcija 
klausytojams patiko.

Antroje dalyje programos 
buvo rodoma labai įdomi* iš 
Lietuvos filmą, kurią rodė G. 
Klimas. Filmoje matėme, kaip 
Lietuvoje žmonės su didžiam 
šia energija dirba, kad atbu- 
davojus hitlerinių gaujų su
žalotą, nuteriotą Lietuvą. Ma
tėme, kad Lietuvoje žmonės 
ne tik kad aria, akėja dirvas, 
sėja javus ir atbudavoja su
griautus tiltus, gelžkelius, fa
brikus, bet dirba ir visokius 
pasigražinimui ir namų pa
gražinimui reikmenis: gra
žiausias vazas, moterims port- 
manetus, mezga bei audžia 
vyrams kaklaraiščius, gamina 
įvairias dėžes, saldaines, ciga- 
retus ir daug kitokių gražių ir 
gardžių dalykų.

Pabaigoje filmos G. Klimas 
pranešė, kad jis pats pridu
ria ir ant galo parodo labai 
gražią spalvinę trumpą filmą 
apie Lietuvos ir Latvijos spor
tininkus.

žodžiu sakant, visas paren
gimas labai gerai pavyko. 
Taipgi buvo ir rinkliava pa
dengimui lėšų; į ką publika 
gausiai atsinešė. Aukojo:

M.

. K. Rušinskienę
Po $1: G. Diržuvaitis, 

Bernotas, J. Simokaitis, 
Padgalskis, D. šolomskas,
Sabaliauskas, J. Seviskas (?), 
O. Linkus, J. Patašius, K. Ru- 
šinskienė.

Po 50 c.: O. Čepulienė, E. 
Mizarienė, J. Jesonis, T. Rep- 
šis, G. Waresonas, M. 
vėnienė, Višniauskas, S. 
kaitienė.

Krei-
Vini-

Per E. Vitartienę ir
V. Kazlauską

Po $1 : Ventienė, Žilinskas, 
Skuodis.

Po 50 c.: Meškys, Kasmo- 
Čienė, Graunas, šolomskienė, 
Višniatiskienė, Baltrušaitis. 
Sapiega, F. Krunglis, Meškė
nas, Verkutienė.

Viso su smulkiais surinkta 
$30.50. . J. W. T.

New Yorko policija įteikė 
272 įspėjimus motoristams, 
pasistačiusiems auto naujai 
padarytose ekspresinėmis gat
vėse New Yorke.

New York. — Pasmuko 
žemyn pramonių serai Wall 
Stryte.

Pasveikinkite Dienraštį 
Laisvę!

Sausio 30 d. įvyks metinis 
Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės (Laisvės) šė- 
rininkų suvažiavimas. Lietu
vių Literatūros Draugijos 1 
kuopa savo susirinkime, 13 d. 
sausio, turėdama mintyje sun
kią padėtį dienraščio šiais 
laikais, paaukavo iš savo iž
do $20.

Taipgi išrinko komisiją iš J. 
Thomsono, A. Mureikos, D. 
M. Šol omsko ir dar kelių, k u- : 
ri pasidarbuos parinkimui au- ' 
kų dientaščiui Laisvei, kad 
varde šios kuopos pasveikinti 
suvažiavimą. Ant vietos ke
li tam reikalui paaukavo. 
Prašome ir kitus tą padaryti. 
Savo auką galite perduoti mi
nėtai komisijai arba kitiems 
renkantiems tam reikalui.

Kuopos valdyba šiems me-

tams yra: organizatorius — J. 
Thomson as, užrašų raštinin
kas — A. Mureika, finansų 
raštininkas — Geo. Wareso
nas ir iždininkė — K. Rušins- 
kienė.

Susirinkime apie 20 narių 
pasimokėjo 1949 metų duo
kles. Su pirmiau pasimokė- 
įusiais jau yra apie ,50 narių, 
sumokėjusių duokles už šiuos 
metus. .Prašome • ir 'kitus tą 
padaryti.

Į LLD 2-ros apskrities me
tinį suvažiavimą, kuris įvyks 
sekmadienį, 16 d. sausio, Lie
tuvių Kultūriniame Centre, 
išrinkta 11 delegatų.

Į Lietuvių Namo Bendrovės 
suvažiavimą kuopą atstovauti 
išrinkta M. Krunglienė, o j 
Laisvės suvažiavimą M. Gra
žiene. š.

Nepamirškite Susirinkimo
Vakar dienraštyje buvo iš

spausdintas pakvietimas į su
sirinkimą, pasitarimui Laisvės 
bankieto reikalu. Bankietui 
reikia darbininkų. Dienraščio 
Laisvės patriotai yra prašomi 
padirbėti bankiete.

Susirinkimas įvyks antradie
nį, sausio 18 d., Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Prašome visus, kurie galite 
padirbėti bankiete, susirinkti

padirbėti 
dalyvauti 

tai 
bi- 
tik

pasitarimui apie bankietą ir 
pasidalinimui darbais.

Kurio, negalėsite 
bankiete, norėsite
kaipo svečiai bankiete, 
tuojau Įsigykite bankieto 
lietus. Kaina $3. Vien 
šokiams kaina 75c.

Tik būkite taip geri, kurie 
galite, apsiimkite padirbėti 
bankiete ir dalyvaukite šiame 
mitinge.

Laisvės Administracija.

Garbės Ieškotojai
Aš parašiau iš Lietuvių A- 

merikos Piliečių Kliubo pasi
tikimo Naujų Metų, tai S. P. 
duodii man pipirų, kodėl aš 
visų kalbėtojų nepažymėjau. 
Kad pora moterų ir valgių 
gamintoja gaspadinė kalbėjo, 
o aš nepažymėjau jų pavar-

tik žymėjau atstovus vie- 
organizacijų ir kliubų,tinių 

kurie mūsų kliubo tikietus tu
rėjo pirkę. To vakaro vedė
jas turėjo dienotvarkyje daug 
kalbėtojų ar kokių pamargini- 
mų, bet nėra reikalo su tuo 
visu dienotvarkju laikraštyje 
vietą užimti. Mūsų kliubui 
svarbiausia yra vietinės orga
nizacijos ir jų atsiųsti atsto
vai, korespondentas tuos 
paminėjo.

Rodos, mūsų draugai 
draugės, tiek vietiniai, kaip
kolonijų draugai, turėtų žino
ti, kad korespondentai iš su
sirinkimų ar parengimų turi 
kuo 
si as 
dai. 
yra

ir

ir 
ir

par
neš

gar-

ren- 
biz.-

Motery Kongreso
Bazare, Hotel Diplomat

Išstatyta išpardavimui (visi 
nauji) namams reikmenys, 
drabužiai ir avalynė, žaislai, 
knygos, paveikslai, brangak
meni niai-auksiniai gražmenys. 
Taipgi įrengta bufetas. Ir yra 
mažiems vaikams pasaugoti 
vieta prie bazaro, kad atėju
sios bazaran motinos galėti) 
liuosai pabūti valandą kitą.

Bazaras prasidėjo sausio 14- 
tos vakarą ir 
šį šeštadienį 
nuo pietų iki 
Įžanga 25 c.
W. 4 3rd St., New Yorke.

Bazare dirba ir grupė jaunų 
lietuvių merginų-moterų.

tęsis 15 ir 16, 
ir sekmadienį, 

pusiaunakčio. 
Antrašas: 108

R.

Pertraukia Šaukimą 
Vyry Draftui

Parenkamosios Tarnybos 
direktorius New Yorke pul
kininkas Candler Cobb pa
reiškė, kad pertraukiami svei
katos patikrinimo egzaminai 
iki tolimesnio pranešimo. Me
nama, kad jie pertraukti iki 
pavasario. Bet tas nepalie
čia tų, kurie jau buvo išegza
minuoti ir priimti.

Queens apskritis sukėlusi 
$9,522 lankančių slaugių or
ganizacijoj fondui. Visa ap
skrities kvota yra $25,000.

...Matyk Išsivysiančią Istoriją ..... žinių filmos iŠ viso pasaulio. 
RAUDONOJO LAIVYNO PARADAS - ŽYDŲ ŠVIESŲ ŠVENTE 

HAWAJU UGNIAKALNIO IŠSIVERŽIMAS
AUDRA SMOGE ANGLIJOS PAJŪRIUI.

> PŪGOS SIAUČIA VIDURVAKARIUOSE
T? H/T A C C V NEWSREEL THEATRE If! 1> O X' Broadway ir 46th Street

Sveikatos Kultūriečiai
Sveikins Suvažiavimus

trumpiausias ir aiškiau- 
žinias pranešti savo spau- 

Mūs laikraščiuose vieta 
labai brangi, išeikvokime

jos už dyką. Neieškokite 
bes pas korespondentus, 
jie' mažai gali jums tos 
bes suteikti.

Naujų Metų pasitikimą 
gė pašalpinis skyrius, tai
nio skyriui liko tik kooperuo
ti su pašalpiniu skyriumi. Gal 
neįvalias buvo abiejų skyriui 
kooperuota, kad liko daug ti- 
kietų neparduota, o S. P. vi
są bėdą sumeta ant blogo oro. 
Taip, blogas oras galėjo pu
bliką atitraukti nuo parengi
mo, bet tikietų paskutinę die- 

riegali visų išpla- 
supranta, kad blo- 
nepakenkė tikietų

Gaisragesių Viršininkas 
Loftus Atsteigtas 
Savo Vieton

'New Yorko gaisragesybos 
k o m i s i o nierius Frank J. 
Quayle savo buvusį gaisrage- 
sių čyfą, Peter Loftus, kurį 
pats buvo pravaręs už Naujų 
Metų -pokyliuką, atsteigė jo 
pareigosna,

Loftus buvo pravarytas iš 
pareigų su dideliu lermu, būk 
tai už toleravimą gaisragesių 
puotos su alkoholiniais gėri
mais, su merginomis progra
moje, už dalyvavimą toje 
toje.

Loftus iš savo pusės 
(pirmoje departmentinio 
mo sesijoje sausio T 
kad :

Kornisionierius Quayle apie* 
tą puotą žinojo iš anksto;

j Tokios puotos pirm didžių
jų švenčių nieko nauja;

Tokią puotą buvo surengęs 
pats kornisionierius savo šta
bui ;

Kad Loftus gaisragesių 
puotoje dalyvavo savo liuos- 
laikiu, ne pareigų metu, tai
gi nebuvo įpareigotas bent ką 
uždrausti, ar ko pats varžytis.

Padaugėjo 
Nelamės Darbuose

puo-

sakė 
teis-

Sužeistų nelaimėse darbe 
praėjusiais metais New Yorko 
valstijoje buvo 818,694 asme
nys, aukščiausias 
visų buvusių, 
sidėjo 31,449 
čiai.

Valstijinės
Kompensacijos Tarybos vedė
ja Mary Donlon sako, kad 
neatsargumas buvęs priežas
timi “per didelio skaičiaus 
isvengtinų nelaimių.”

Per 
arba

skaičius iš 
metus pri- 
4 nuošim-

D a r b i n i n k ų

Pakliuvo už per 
Didelį “Gerumą”

Deng
ta i p- 

ž m o n a

Tiesa, kad broliai 
las ir Louis Walker, 
gi D o u g 1 a s ’ o 
Kathleen iškcitinėję
šyvus pinigus, bet ne už tai 
juos areštavo. Jų areštas įvy
ko dėl to, kad jie drabužių 
saugotojai merginai (h at 
check girl) davę $19 “tipsų.”

Milionieriai po daug 
sų” neduoda. O jeigu 
numeta iki dolerio, tuos 
svieto merginos pažįsta, 
pavardėmis, kas, iš kur. 
nežinojo, tftd Įtarė, 
nors negera.

Juos areštavus,
radę falšyvų pinigų, radę ge
rokai ir tikrųjų. Iškrėtus mo
teriškę, pas ją radę falšyvų 
Įsukta net Į korsažą.

kad

•pas

Pradėjo Statybą Naujų 
Privatiškų Apartmenty

“tip- 
kuris 

viso 
žino

šių 
k as'

juos

Trauklių laivukų darbinin
kams pasiūlytas didesnis algų 
priedas. Gal būsią išvengta 
streiko.

5 BROOKLYN ft

sLABOR LYCEUM1
g DARBININKŲ ĮSTAIGA |

MSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 
V “.............. ' *M 
I
l

§

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

RETORTŲ BOLIŲ ALLEYS
• Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Ųrooklyne prie Newkirk, 
Nostrand ir Brooklyn Ave
nues, 31 akro plote, pradėta 
statyba privatiškų apartmen- 
t’inių namų projekto. Jąme 
bus 60 po šešis aukštus pa
statų . Talpins 2,600 šeimų. 
Visi bus su keltuvais,

Apartmentams gauti jau 
turį 10,000 aplikantų, nors 
dar nepaskelbta nei kiek bus 
rendos. Pirmieji butai būsią 
gatavi' pavasarį.

i

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau kambario pavieniam 

vyrui, Brooklyno apylinkėje. Kas tu. 
rite tokį kambarį, malonėkite laiš
ku pranešti sekamu adresu: A. 
Vossel, 179 Morgan Avė., BrooMyH“* 
N. Y. (9-14)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed. Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Kfubo susirinkimas buvo su
šauktas tikslu aptarti žieminio 
sezono veikimą ir išrinkti 
valdybą 1949 metams, bet 
perrinkimas valdybos pasiliko 
sekamam susirinkimui.

Klubas nusitarė surengti 
sveikatos klausimu prelekciją. 
Ją skaitys daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J. 
Įvyks sekmadienį, vasario 13- 
tą, 2 vai. po pietų, 
Auditorijoje.

Klubas nusitarė 
vajų gavimui' naujų
Naujai įstojantis narys sumo
kės vieną dolerį į metus ir už 
tai gaus dolerio vertės knygą 
lietuvių ar anglų kalboje. Ga
lės pasirinkti tarp 
Mašina“

| torija,“ 
Fourth 
Simons’o, 
Diseases: 
Them,

Liberty

pravesti
narių.

žmogus ir 
ar “Viduramžių Is- 
arba “Unto the 

Generation,” Irving 
ar “The Civilized 

You Can, Cure
• Boris Sokoloff’o, M.

L.S.K.K. paskyrė $10 pa
sveikinti suvažiavimams — po 
$5 Namo Bendrovės ir Lais
vės.

Suvažiavimai įvyks gale šio 
mėnesio, 29-tą ir 30-tą sau
sio, Liberty Auditorijoje. /

A. Mureika.

ną' niekas 
tinti. Visi 
g as oras 
platinimui.

Taipgi primeta man, kad 
aš esu kliubo. harys ir turė
jau pardavinėti mūs kliubo 
minėto parengimo tikietus. 
Tai, sęse S. P., turite klaidą. 
Mūs kliubo narių yra 387. Su
ruošti kokį parengimą mes iš- 
renkame komitetą: pirminin
ką, sekretorių. Tas komitetas 
kreipiasi į biznio skyrių ir į 
vietines organizacijas. Taigi, 
tie 387 nariai nebūna visi iš
rinkti į komitetą. -Man, kaipo 
kliubo nariui, per pirmesnius 
3 metus irgi teko būti išrink
tu komitetan dirbti pasitiki
mu i Naujų Metų.

J. Stakvilevičius.

I DANTŲ GYDYTOJAS g

|Dr. A. Petrikai 
g 221 South 4th Street | 
| • BROOKLYN, N. Y. g

Tel. EVergreen 7-6868 g
,9—12 ryte g

1— 8 vakare g
S Penktadieniais uždaryta fa

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

'ZTTPP’Q R AP 411 grand street /jLI I " ,I>/Vlt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

S - ' į

<

' Peter 
KAPISKAS

v

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ĄLES

i

Peter Kapiskas

■v

'32 Ten Eyck St 
-Tel. EVergreen 4-8174

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UPUP-TO-DATE

Swirl Cut

forI
 BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas306 UNION AVENUE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I TONY’S

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

Laivukų Streiko 
Išvengta

Trauklių laivukų streiko 
gal bus išvengta paskutinėmis 
minutomis pirm prasidėjimo 
streiko bosams nusileidus, pa
siūlius didesnį algos priedą ir 
mokestį už viršlaikius. Ar ei
liniai nariai paskaitys tuos 
priedus pakankamais, ar juos 
priims, paaiškės gal tik bė
giu mėnesio, bet kol jie per- 
balsuos, streikas tapo atidė
tas.

Algų priedas pasiūlyta 12 
nuošimčių, ir laiko ir pusės 
mokestis už viršlaikį virš 8 
valandų bile dieną ir virš 40 
valandų per savaitę.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

C : .»

difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Dallas Sweeney, 46 metų, 
pargabentas iš Floridos į 
Bronx ir čia bus teisiamas už 
žmogžudystę. Jis pats atėjo 
į policijos stotį ir pasipasako
jo praėjusio birželio mėnesį 
pasmaugęs savo žmoną ir kad 
jos kūną, palikęs Bronxe, 
įbruktą skryniom Jo parody
mais policija kūną atrado ir 
tuomet jį sulaikė teismui.

g GYDYTOJAS J
S. S. Locket, M. D J 

| 223 South 4thzStreet J Į
g BROOKLYN, N. Y. J

1—2 dienom S
6—8 vakarais J

9 Ir Pagal Pasitarimais. I 
g Telefonas EVergreen 4-0203 |

Valandos:

■

Eina kalbos dėl Akademijos dovanų, nes viskas nurodo į

"THE ACCUSED”
Kaip naują stebėtiną patyrimą lūkesčių srityje!

su
LORETTA YOUNG • ROBERT CUMMINGS

— Asmeniniai * * * Scenoje —

The Mills Brothers • Jean Carroll • Vanderbilt Boys
Ray Me Kinley ir Jo Orkestras su Jennie Friley

PARAMOUNT Durys atsidaro 8:30 A. M.

TIMES SQUARE ' - Rodoma ir vidunaktį kas naktį

® LITUANICA SQUARE 9

^RESTAURANTS
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
f RESTAURACIJA BROOKLYNEPUIKIAUSIA LIETUVIŲ

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

.Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

'S

'S

'SBF ' ATDABA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.g

B Tel. EVergreen 4-9612

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai’ ■ pasitarti apie 

- jūsų plaukų 
symą.'

Fashion
Center

sutai-

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų ęlaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaĮtu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Hairdressers

••
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