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Vienas “dievo paukštelis” 

sėdi Vokietijoje ir verkia, kad 
Lietuvos valstiečiai organizuo
jasi į kolektyvinius ūkius. 
Kai sugrįšime Lietuvon, jis sa
ko. neberasime nei tos “tėvu 
trobelės,” nei “to takelio, kurs 
pro kryžių ėjo.”

Nežinau, ar Pelėkis kada 
nors sugrįš Lietuvon (galimas 
daiktas—jei žmogus sustos sa
vo gimtini kraštą niekinęs ir 
šmeižęs). Bet su juo reikia 
sutikti, kad tie “takeliai” ir 
tos “trobelės” Lietuvoje su 
laiku išnyks: takelius pava
duos vieškeliai ir plentai, su
rūkusias ir sulūžusias lūšnas 
—nauji, moderniški namai.

Prie to Lietuva eina. 
Lietuvos žmonės siekia.

To

Kunigas Prunskis surado 
vieną profesorių, kuris pasa
kęs: “Mes, vakarų žmonės, 
už viską, kuo esame ir ką tu
rime pasiekę, privalome būti 
dėkingi krikščionybei.”

Nejaugi to pats Prunskis 
n e ž i n o j o ? Pa vy z d ž i u i, mes, 
vakarų krikščioniški žmonės, 
bėgiu tik vienos kartos turė
jome dvi pasaulines skerdy
nes. Kraujas tekėjo dideliais 
upeliais. Ir tai buvo ne koks 
nors pagoniškas, bet raudonas 
krikščioniškas kraujas.

Argi 
dėkingi

už tai neturime 
krikščionybei ?

būti

Prieš 
kalbėjo 
go mieste, 
riauti iki paskutinio Kraujo: ~ . . T_. .. - x.
lašo, ginti jį ir jo sostinę. i P«pin& Kinija - ŠIO

Bet jis pats, kaip dabar pa- iniesto liaudies taikos pa- 
aiški, .jau seniai rengiasi iš i siuntiniai tarėsi su komuni- 
Nankingo bėgti į Cantoną, už stų komanda ir. sugrįžo, 
septyneto šimtų mylių. Apgulantieji Peipingą ko-

Jūs savo kailį paaukokite, munistai gražiai juos priė-

keletą dienu čiangas
į savo vaiską Nankin-

Įsakė jiems ka-
kraujo!

o jis savo kailį gelbės.

“Liurdą aplankė susitaikymo su komunistais.Skaitau : 
pusantro milijono žmonių.”

Puikus biznis. T 
“stebuklų” tiesiog stebūklin-

^y.r^os riai nepasiduotų, komunis-

gi pelnai plaukia į kunigėlių Peipingą per vieną ki-
kišenius.

Liurda 
kuriame 
Per vienus 1948 metus tame 
šaltinyje išsimaudę du šimtai 
tūkstančių žmonių. Visi jie i 
serganti žmonės. Tik įsi vai z- ; 
duokite, kokia ten “švara,” • 
koks ten baisus pavojus už- į 
sikretimo įvairiomis ligomis!

Nė vienas nepagijo, o tūks
tančiai Užsikrėtė.

Ir civilizuotas pasaulis tole
ruoja tokią baisią apgavystę!

1 t *1 fllPKlrl
turi vandens šaltini, į Laukiant ,taikos atpinga 
tikintieji maudosi.! . , -o • •maistas Peipinge.

O štai klerikalų spaudos 
graudus pranešimas iš rytinės 
Vokietijos:

“Tikybos pamokos tegalima 
dėstyti tik už mokyklos ribų, 
ir tik viena kartą savaitėje, 
vakarais. Mokytojai neturi 
teisės dėstyti religiją. Tegali 
tik kunigas ar jo padėjėjai 
pastoracijoje; tikybos pamo
kos teleidžiamos tik bažny
čiose ar kitose maldos vieto
se.” (Draugas, sausio 17 d.)

Tai esą tikrai bloga ir bai
su !

Betgi, šaltai į šį reikalą pa
žiūrėjus, nieko baisaus čia nė
ra. Tas tik reiškia, kad toje 
dalyje Vokietijos mokykla at
skirta nuo bažnyčios. Moky
kla yra mokslui ir apšvietai, o 
bažnyčia — maldai ir pote
riams.

Prieš tokią sistemą gali pro
testuoti tik kunigai, kurie nori 
kontroliuoti ne tik bažnyčias,

Garse skaitau didelį pra
nešimą, kad susituokė Ant 
Vaičiulaitis. Kas svarbiausia 
tai kad jam šliūbą 
trys

davė net
Tai vei-dideli kunigai

Taikos Vardu Prezidentas 
Trumanas Skelbė Šaltąjį 
Karą prieš Komunizmą
Piršo Karinę Šiaurės Atlanto 
Santarvę prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tas Trumanas, pradėdamas 
savo įkurtuvių kalbą sausio 
20 d., pareiškė:

“Amerikos žmonės nori, 
I kad visos tautos laisvai val
dytus! ir pasiektų tinkamo 
gyvenimo. O labiausiai mū
sų žmonės trokšta taikos ir 
pasiryžę darbuotis dėl jos— 
dėl teisingos ir pastovios 
taikos.”

Po šių žodžių prezidentas 
tuoj pradėjo smerkti komu
nizmą (suprask, Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus). 
Prez. Trumanas tvirtino, 
kad “komunizmas areštuo
jąs žmones- be teisingos 
priežasties, baudžiąs juos be 
teismo, paverčiąs įmones 
darbiniais vergais, paver
giąs kitas tautas.”

Peipingo Žmonės Laukia 
Taikos su Komunistais

mė ir pavaišino.
Miesto gyventojai laukia

Jeigu tautininkų komandie- 

tai, suprantama, šturmu už-

Naujas Quebec’o Įstatymas 
—Tafto-Hartley’o Kopija

Quebec, Canada. — Šios 
provincijos seimelis išleido 
įstatymą,’ panašų į Tafto- 
Hartley’o. Įstatymas . už
draudžia komunistams ir jų 
pritarėjams užimti pareigū
nų vietas darbo unijose, ap
gina streiklaužius ir už
draudžia bet kokius strei
kus valdiniams darbinin
kams. '

Italų Soc. Partija Laikosi 
Išvien su Komunistais

Roma. — Anglijos Darbo 
Partijos sekretorius Mor
gan Phillips atsiuntė laišką 
Italijos Socialistų Partijai; 
ragino ją, vardu Tarptauti
nio Socialistų Kongreso, su
traukyti ryšius su Italų Ko
munistų Partiją.

Italijos Socialistų Parti
jos centras, Pietro Nenni’o 
vadovybėje, atmetė reikaįa- 
vimą ir patvirtino savo ben
dradarbiavimą su komunis
tais.

Jeruzalė. — Transjorda- 
nas taipgi laukia taikos de-

kiausia visoje istorijoje bus 
pirmas toks lietuvis su tokiu 
ši i ūbu.

Prezidentas žadėjo pilnai 
palaikyti Marshall© planą, 
esą, Ūkiniam Europos At
kūrimui; stiprinti “taiką 
mylinčias tautas prieš už
puolimo pavojus”, tai yra, 
šalis, remiančias Amerikos 
politiką.

Toliau Trumanas sakė:
“Mes sykiu su . tūlomis 

kitomis šalimis gaminame 
sutartį, kad sustiprint Šiau
rinio Atlanto srities saugu
mą. Tai būtų bendro apsi
gynimo planas Jungtinių 
Tautų konstitucijos rėmuo
se.”

O ta sutartis tikrumoje 
būtų Amerikos, Anglijos, 
Franci jos ir kitų vadinamų 
Šiaurės Atlanto kraštų ka
rinė santarvė, atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglai Naikina Malajų 
Žmones Panašiai, Kaip 
Naciai Naikino Cechus

London. — ALN žinių a- 
gentūra praneša, kad Ang
lijos kariuomenė žudo Ma
lajų žmones ir naikina jų 
kaimus panašiai, kaip na
ciai išžudė Lidices miestelio 
vyrus ir sunaikino patį 
miestelį Čechoslovakijoje, 
karo metu.

Anglų kareivių būrys atė
jo į Kuala Bah r u 
kaimą, .Mala j u o- 
se, ir pareikalavo žinių apie 

'komunistus. Kaimiečiai sa
kė, jog nieko nežino. Tuo
met anglai suėmė 25 vyrus, 
išvarė iš kaimo moteris ir 
vaikus; sušaudė tuos vyrus- 
darbininkus ir sudegino kai
mą.

Plinta mftlajiečių sukili
mas prieš Angliją.

Bucharest, Rumunija. — 
15 buvusių fašistinio prem
jero Antonescu ministrų ta
po nuteisti kalėjiman, kaip 
kariniai kriminalistai.

Prezidento Priesaika 
Ir Trijy Kunigy Maldos

Washington. — Preziden
tas Trumanas savo įkurtu
vėse prisiekė ant dviejų, 
greta laikomų Biblijų. Kai
riąją ranką laikė ant Senojo 
Testamento Dešimties Pri
sakymų ir ant “Kristaus 
pamokslo ant kalno? Nauja
jame Testamente”, o deši
niąja prisiekė. Tas pamoks
las prasideda žodžiais: “Pa
laiminti ubagai dvasioje.”

Ryšium su priesaika buvo 
pakviesti ir meldėsi už pre
zidentą katalikų, žydų ir 
protestantų dvasiškiai.

Berlin. —Amerikonai va
karinėje Vokietijoje daro 
plačius arnjijos ir oro jėgų 
manevrus.

ČIANG KAI-ŠEK BĖGĄS Į FORMOZĄ
Nanking. — Kinijos dik- niais kriminalistais, 

tatorius - prezidentas Čiang 
Kai-šekas rengiasi bėgti iš 
sostinės Nankingo į Formo- 
zos salą, kaip praneša Uni
ted Press. Čiango sekreto
rius rašo jam atsisveikini
mo kalbą.

Sakoma, jog pirm bėgimo 
Formozon Čiangas pasi
trauks iš valdžios. Valdo
vais jis paskirsiąs vice-pre- 
zidentą Li Tsung-jeną ir 
premjerą Sun Fo. Kinų ko
munistai - liaudininkai yra 
paskelbę Li ir Suną kari-

Wallace Smerkia Karinę 
Prez. Trumano Kalbą

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry A. 
Wallace sakė:

— Prezidento Trumano į- 
kurtuvių kalba reiškia, ga
lų gale, bankrotą mūsų ša
liai.

Trumanq tvirtinimas, kad 
kapitalizmas ir komunizmas 
negalį sugyventi viename 
pasauly nurodo į karą, kaip 
vienintelę išeitį.

Ryškiausias amerikinės 
politikos susmukimas Kini
joj ir Graikijoj yra tikras 
įrodymas, jog patrankomis 
mes negalime sėkmingai ko
voti prieš idėjas. Tačiaus 
prezidentas reikalauja tik 
daugiau patrankų.

Pernai gruodžio 27 d.

Sovietų Spauda Sako, Teismas 
Iš Anksto Nustatytas prieš 
Amerikos Komunistų Vadus

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas Izviestija 
ir komunistų laikraštis 
Pravda sako, jog dabartinis 
teismas prieš dvyliką komu
nistų vadų New Yorke yra 
klusnus monopolinio kapita
lo įrankis.

Pravda rašo:
— Federalis teisėjas Ha

rold R. Medina atmetė fak- 
tinai visus komunistų advo
katų- pasiūlymus ir paro.de 
nusiteikimą prieš kaltina
muosius.

Teismas vedamas sūkury
je isteriškų kurstymų prieš 
komunistus ir negali būti 
teisingas. *

Net reakcinis New York 
Times kritikavo teismo va
dus už subūrimą 400 polici
ninkų ir detektyvų aplink'

Partizanų Ofensyvas 
Vidurinėje Graikijoje

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai atakuoja mo
narcho - fašistų armiją arti 
Karpenision. vidur i n ė j e 
Graikijoje. Verda smarkios 
kautynės. Partizanai su
sprogdino du tiltus, sulai
kydami siunčiamus monar- 
chistam pastiprinimus.

Tel Aviv, Izraelis. — Pra
sidėjo Izraelio derybos dėl 
santaikos su Lebanu ir
Trans jordanu.

Teigiama, kad Čiangas 
jau išlėkė iš Nanking©.

Liaudininkai užėmė Ka- 
you miestą, 35 mylios į šiau
rę nuo .Yangtze upės, ir 
Y a n g č o w ir Taih- 
sien miestus, 15 mylių 
nuo šiaurinių tos upes kran
tų. Yangcow yra už 45 my
lių į šiaurės rytus nuo Nan- 
kingo.

Komunistai - liaudininkai 
nuolat ’ žygiuoja artyn 
Yangtze ir Nankingo.

prez. Trumanas išreiškė pa
sitikėjimą, kad galima būtų 
taikiai išspręsti ginčus su 
Rusija. Nuo to ląiko neįvy
ko jokių atmainų, apart to, 
kad Rusijos atstovai karto
tinai linkėjo taikytis.

Bet prezidentas savo į- 
ku r tuvių kalboj davė skir
tingą atsakymą. Tas atsa
kymas arčiau prieina prie 
karo paskelbimo, negu bet 
kurio, kito prezidento įkur
tuvių kalba taikos metu šios 
šalies istorijoj.

Taiką, mylintieji Ameri
kos žmonės privalo reika
lauti, kad prezidentas suei
tų su premjeru Stalinu, kad 
ramiai išspręstų ginčus ir 
sustabdytų šaltąjį karą.

Dar ne per vėlu.

teismabutį. Tuo policijos su
būrimu norima įbauginti 
liudytojus ir džiūrės narius.

Izviestija sako:
— Amerikinis teismas y- 

ra priespaudos įrankis prieš 
demokratines žmonių tei
ses; tatai įrodo ir dabarti
nis teismas prieš komunistų 
vadus.

Kaipo klusnūs įnagiai 
viešpataujančios kapitalistų 
klikos, klasiniai Jungtinių 
Valstijų teismai padeda 
kampanijai prieš pažangųjį 
judėjimą.

Amerikos teismai tar
nauja turtingųjų klasių rei
kalams, kadangi nuo jų pri
klauso ir medžiaginė teisėjų 
gerovė ir karjera.

Dažnai kriminalistai tei
sia politines savo aukas.

Tęsiasi Ginčai tarp 
Egipto ir Izraelio

Rhodes Sala. — Suklimpo 
derybos tarp Izraelio ir E- 
gipto atstovų. Ginčijasi dėl 
sienos tarp Egipto ir Nege- 
vo, pietinės Palestinos dy
kumos.

Egiptėnaį reikalauja sau 
Negevo pajūrinio ruožto 
su Gazos miestu. Izraelis 
nesutinka užleisti jiem tą

Hyderabad, Indija. 
Plinta juodasis maras

Komunistai Laimėjo Teisę 
Statyti Liudytojus prieš 
Nelegalę Ponišką Džiūrę
Ketina Šaukt ir Teisėjus it 
Džiūrės Narius Liudyti

New York.— Vienuolikos 
kaltinamųjų komunistų va
dų advokatai laimėjo teisę 
šaukti liudytojus, kad galė
tų įrodyti, jog neteisingai 
buvo parinkta federalė 
grand džiūrė, kuri komunis
tus įkaitino.

Komunistu advokatai fe- 
deraliame apskrities teisme 
tvirtino, jog tas įkaltinimas 
yra priešingas įstatymams 
ir turi būti panaikintas. 
Nes džiūrė, kuri juos įkai
tino, buvo tyčia parinkta iš 
poniškų elementų; nuo džiu- 
rės buvo atšalinti darbinin
kai, negrai, bedarbiai, mote
rys ir mažumų partijų na
riai.

Teismo pirmininkas Ha
roldas Medina, po ilgų gin
čų, sutiko su komunistų rei-

Azijos Kraštai Šaukia 
Išlaisvint Indoneziją 
Nuo Rolanduos

New Delhi, Indija.— De
vyniolikos azijinių šalių 
konferencija atsišaukė į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kad lieptų holan- 
dams pasitraukt iš Indone
zijos ir jau šiemet įvykdytų 
visišką Indonezijos respub
likos nepriklausomybę.

Azijos šalių konferencija 
visųpirm ragina Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą įsa- 
kyt holandams užpuolikams 
pasitraukti atgal iki senųjų 
linijų, kur jie buvo pirma, 
negu pradėjo savo ofensyvą 
prieš indonezus.

Šioje Indijos premjero J. 
Nehru sušauktoje konfe
rencijoje dalyvauja atstovai 
Afganistano, Burmos, Aus
tralijos, Kinijos, Ceilono, 
Ethiopijos,^ Indijos, Irako, 
Irano, ' Lebano, Nepalio, 
Naujosios Zelandijos, Egip
to, Pakistano, Filipinų, Šy
vi jos, Saudi Arabijos, Sia
mo ir Yemeno.

Didžiausias Istorijoj
Prezidentinis Paradas

Washington. — Preziden
to Trumano įkurtuvių para
das sausio 20 d. buvo di
džiausias ir margiausias 
visoj Washington© istorijoj. 
Parade maršavo bent 42,- 
000 kareivių, jūreivių ir ci
vilių žmonių, suvažiavusių 
iš įvairių valstijų; grojo 38 
orkestrai. Virš parado dun
dėjo ir spiegė 650 karinių 
lėktuvų.

7 mylių ilgio paradas už
truko tris valandas. Jo pry- 
šakyje važiavo prez. Tru
manas ir vice-prezidentas

Paradą stebėjo . apie 
300,000 žmonių, kietai ap 
gulę gatvešalius.

kalavimu šaukti liudytojus 
ir pristatyti įrodymus, kad 
minimoji džiūrė neteisingai 
sudaryta. Taip nelegaliai 
buvo sudaromos federalės 
džiūrės šioje apskrityje per
10 paskutinių metų, pareiš
kė komunistų advokatai.

Jungt. Valstijų advoka
tas - kaltintojas John F. X. 
McGohey reikalavo atmesti 
džiūrės nagrinėjimą. Teisė
jas Medina sakė, kad jis 
dar apsvarstys McGohey’o- 
reikalavimą.

Komunistų advokatai pa
reikalavo 100 subpoenų 
(verstinų pašaukimų) liu
dytojams. 50 subpoenų jau 
gauta. Jie taipgi sakė, kad 
gal pašauks liudyti ir vy
riausią apskrities teisėją 
Johną C. Knox, dabartinį 
teisino pirmininką Mediną 
ir 10 kitų federalių teisėjų 
šioje apskrityje.—Tai Knox 
čia įvedė poniškų džiūrių • 
parinkimą.

Tvirtinama, jog kas liudi
ja, tai negali būti teisėju 
toje pat byloje. Taigi po 
liudijimų negalėtų vadovau
ti šiai bylai nei Medina nei
11 kitų minimų- federalių 
teisėjų. Bylos tęsimui turėtų 
būti atsiųstas teisėjas iš ki
tos apskrities.

Teisėjas Medina penkta
dienį užreiškė, kad jis atsi
sakys liudyti.

Komunistų advokatai taip 
pat gali verstinai (subpoe
na) pašaukt liudyti visus 
narius tos džiūrės, kuri į- 
kaltino komunistų vadus.

Jeigu ta džiūrė taptų pri
pažinta neteisėta, tai savai
me būtų panaikinti kaltini
mai prieš komunistus. Sy
kiu nupultų ir Šios džiūrės 
padarytas įkaltinimas Al- 
geriui Hissui, buvusiam val
stybės department© parei
gūnui. Hiss įkaitintas už 
“kreivą priesaiką” todėl, 
kad jis užginčijo šnipuko 
Whittakerio Chamberso pa
sakojimus apie tariamus 
“sovietinius šnipus” tame 
departmente.

Komunistų vadai teisiami 
neva už sąmokslą nuversti 
Amerikos valdžią “jėga ir 
prievarta.”

Burmiečiu Sukilimas Ardo 
Dešiniu jų Valdžią

Rangoon, Burma. — Su
griuvo dešiniojo Burmos 
premjero Thakino Nu mini
strų kabinetas. Griuvimo 
priežastys yra finansinis 
nusmukimas ir partizaniška 
sukilėlių kova prieš valdžią.

Prie sukilėlių prisidėjo ir 
kai kurie armijos junginiai.

Nanking. — Iš čia išlėkė 
Kinijos diktatorius čiang

ORAS.—Lietus, nešalta

paro.de
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Po To Viso Triukšmo, Kas Toliau?
X

Užvakar Washingtone iškilmingai Harry S. Trumanas 
ant Biblijos ranką uždėjęs prisiekė ginti šalies Konsti- 

' tuciją ir Teisių Bilių, taip pat rūpintis visos šalies ir visų 
žmonių reikalais. Nuo tos dienos jis yra prezidentu savo 
teise. Iki sausio 20 dienos jis buvo prezidentu todėl, kad 
išrinktasis prezidentas pasimirė. Buvo sakoma, kad Tru
manas daugeliui žygių nebuvo pasiruošęs, neturėjo “drą
sos”, nes jautėsi, kad jis nebuvo žmonių išrinktas būti 
šalies prezidentu. Jis jautėsi neturįs žmonių įpareigoji
mo.

Dabar jau kita istorija. Dabar jis išrinktas būti pre
zidentu. Dabar jis turi pilną žmonių įpareigojimą. Dabar 
jis nebeturės jokio pasiteisinimo. Visa tos aukštos vietos 
atsakomybė krinta ant jo pečių.

Amerikos žmonės tikisi ir laukia daug. Laukia ypač 
todėl, kad rinkimų metu Trumanas jiems daug pažadėjo. 
Tik todėl jis rinkimus ir laimėjo, kad daug pažadėjo.

Ar tie pažadėjimai praktiški, reikalingi? Ar juos ga
lima įvykdyti?

Kai kurie pažadėjimai geri ir naudingi. Pavyzdžiui, 
atšaukimas Taft-Hartley įstatymo, pakėlimas minimum 
algos iki 75 centų į valandą, paskubinimas namu staty
bos, praplėtimas socialinės apsaugos ir visa eilė kitų pri
žadėtų naminių reformų yra naudingos.

Deja, prezidento patiektasis biudžetas neparodo, jog 
šios reformos bus rimtai vykdomos. Daugiau kaip pusė 
biudžeto paskirta apsiginklavimui, šalto karo vedimui ir 
pasiruošimui prie naujo karo.

Kai prezidentas Trumanas buvo paskelbęs, kad jis no
rėtų pasiųsti teisėją Vinson Maskvon pasitarti su Stali
nu, Amerikos žmonėse buvo gimus viltis, kad Trumanas 
ruošiasi keisti užsieninę politiką. Buvo manyta, kad jis 
nuo tos misijos atsisakė tik todėl, kad generolas Marshall 
jai pasipriešino.

Bet ką įrodė keletas paskutinių Trumano žygių? Jie 
parodė, kad tos žmonių viltys nebuvo pagrįstos. Truma
nas paskyrė naujuoju valstybės sekretorium Dean Ache
son, kuris sakosi eisiąs generolo Marshall pramintuoju 
keliu. Truman skiria tokias sumas militarizmo ir karo 
reikalams, kurios aiškiai’ parodo, kad užsieninė politika 
nebus keičiama.

Inauguracijos triukšmas praėjo. Dabar prasideda kas
dieniški, praktiški darbai. Kur link Amerika? Kur link 
prezidentas

Kas dar 
ateityje.

Kova Del Civilinių Amerikos Žmonėms Teisių Išlaikymo
F)

(Tąsa)

Sveturgimiai
I 

Mrs. Barron pateikė ne
ilgą pranešimą apie svetur- 
gimių persekiojimą. Ką gi 
jis parodo?

Pranešėja sakė, jog šiuo 
metu laukia. deportavimo 
virš 70 svetur(jimių. Dau
guma jų yra išgyvenę Ame
rikoje po virš 30 metų. Pi
lietinių popierių ligi šio? 
jie negavo tik dėl to, kad 
valdžia atsisakė išduoti. Jie 
siekiamasi deportuoti dėl 
politinių, progresyvių pa
žiūrų. Visa tai primena 
1920-1921 metus, Palmerio 
siautėjimo laikus.

Konferencija reikalavo,' 
kad kampanija 
turgimius

Rašo Rojus Mižara

prieš sve-

darosi Kinijoje! Atsimin
kit, jog neužilgo tas pats 
bus ir kituose Azijos kraš
tuose! .. . Filipinai, aišku, 
įeina į “tuos kitus Azijos 
kraštus.”

Kalba Michigano valstijos 
senatorius, Nowak, nurody
damas, jog kadaise, mūsų 
kraštas kvietė iš kitų kraš
tų žmones atvykti į Ameri
ką, nes, buvo skelbta, “Ame
rika — šalis progų”, o šian
dien: nedaug tėra nepilie- 
čių, ir tie persekiojami, 
puolami, siekiamas! tremti. 
Tam turi būti padarytas ga
las.

Pasirodo estradoje žymu
sis artistas - dainininkas ir

būtų sulaikyta, dabar 'visuomenininkas Pa- 
kad visiems, kurie tik ieško, ui Robeson. Pirmiau negu
turėtų būti suteiktos pilie
tinės teisės.

Meksikiečiai, - beje, reika
lauja sau tautiniai kultūri
nių teisių. Meksikiečių gy
venimas — jų daug gyve
na Colorado, Arizona ir 
Texas valstijose — yra sun
kus: ir meksikiečiai ten ski
riami nuo baltųjų, jų už
darbiai mažesni, jie apleis
ti, skursta, vargsta. Ne tik 
ekonominis gyvenimas ne
pakenčiamas, — kultūrinis 
taipgi. Meksikiečiai reika
lauja, kad jų kalba būtų 
pripažinta* oficialine moky
klose — Colorado, Texas ir 

bNew Mexico valstijose. Ligi 
šiol tik Arizonoje meksikie
čių kalba yra lygi anglų 
kalbai.

Turime atsiminti, jog pa
minėtose valstijose gyveną 
meksikiečiai nėra nei atei
viai nei 'Sveturgimiai: jie 
ten’ gyveno pirmiau, negu 
įsiveržė “anglo - saksiški 
amerikonai,” po to, kai 
sritys buvo jėga (karu) 
veržtos iš Meksikos!

Svečias iš Filipinų
Šia proga pirmininkas

tos 
pa-

Trumanas? pakvietė keletai žodžių tar-
pilnai nepaaiškėjo, turės paaiškėti greitoje; ti svečią iš Filipinų salų — 

A U ado Hernandez.
Hernandez — dar jaunas 

vyras. Karo metu jis buvo 
partizanų vadas Filipinų 
salose, — majoras partiza
nų, kovojusių prieš japo- 

•*|nus. Šiuo metu jis yra Ma-

Pavojingi Ženklai
Iš visų Amerikos kampų plaukia pranešimai, kad vis 

daugiau ir daugiau darbininkų atleidžiama iš darbo. Ku
rion pusėn dalykai krypsta, pavyzdį suteikia didysis Nevy; 
Yorkas. Pereitą mėnesį bedarbių pašalpos reikalaujan-Į 
čių žmonių skaičius pašoko 17 nuoš. Panaši padėtis su! 
darbais užtinkama visuose didmiesčiuose.

Kame priežastis šio “atslūgimo” gamyboje? Ar jau 
visko turime per daug? Ar visi Amerikos žmonės viskuo 
pilnai ir gerai aprūpinti?

Nieko panašaus nėra. Aną dieną savo prakalboje Kon
gresui pats prezidentas Trumanas pripažino, kad milijo-l 
nai ir milijonai Amerikos žmonių tebekenčia didelę sto
ką įvairiausių ir būtiniausių gyvenimo reikmenų. Mili
jonai žmonių nepavalgę kaip reikia, neapsirengę kaip 
reikia, neturi žmoniškos pastogės. Bėda, kad jie negali' 
tų daiktų “įkąsti.” Bėda, kad jie neturi iš ko nusipirkti 
maisto, drabužių ir kitų būtinai reikalingų gyvenimui 
daiktų. Ant visko kainos iškilo į padanges.

Tokiose sąlygose nedarbas yra kriminalystė. Bet ne
darbas didėja. ' • .

•Dabar jau priskaitoma iki dviejų milijonų bedarbių. 
Spėjama^ kad už poros mėnesių jau turėsime vięus ketu
ris milijonus.

Vargiai Pabėgs Nuo Užsitarnauto Likimo
Kinijos fašistinė Čiango vyriausybė pagaliau krausto

si į Cantoną, toli į pietus nuo Nankingo. Apie tai ji pra
nešė užsienio atstovybėms ir patarė joms kraustytis 
kartu. x
" Bet ar Canton saugesnė vieta už Nankingą? Ar tas 
persikraustymas išgelbės Čiang Kai-šeko diktatūrą iš 
jos pilnai užsitarnauto likimo? .

Atrodo, jog ir pats Čiang tuo mažai tetiki. Tie patys 
pranešimai sako, kad Čiang pats gal visiškai nėsikraus- 
tys į Cantoną. Jis savo asmeniškus rakahdus ir turtus 
krausto ant salos Fromosa. Spėjama, kad jis ten apsi
stos ir iš ten komanduos savo vyriausybę Cantone.

Iš to, žinoma, nereikia skubintis prie išvados, kad Ki
nijoje civilinis karas jau baigtas. Dar labai dideli pieti
nės Kinijos plotai tebėra Čiango.rankoje. Toji klika, ku
ri aplinkui jį susispietusi, dar nežada sudėti rankas ir 
atsiduoti likimui. Pavyzdžiui, Čiango kabinetas paskelbė 
“įsakymą” tuojau abiem pusėm sulaikyti mūšius ir pra
dėti derybas dėl “taikos.” O tame įsakymė nieko nesa
komi apie tas aštuonias sąlygas, kurias Kinijos Komų-

jis ėmėsi dainuoti, Robe
son sakė trumpą kalbą.

— Grįžau aš neseniai iš 
Jamaica, Trinidad ir kitų 
salų... Žmonės ten labai 
biedni, bet jie nebus ilgai 
biedni! — pabrėžė jis.

Robeson nurodė, jog, ne
paisant reakcininkų moji- 
mosi, pradeda pūsti nauji 
vėjai. Kinijos jau nieks ne
galės gązdinti raudonbau- 
bizmu, sakė jis. Kinija jau 
susirado vietą. Neužilgo ją 
paseks kiti kraštai.

Jis ragino visus šviestis 
politiškai. Geras dalykas y- 
ra dainuoti, geras dalykas 
yra vaidinti, rašyti, piešti, 
bet šiandien negalima pa
miršti ir apleisti politinio 
darbo!

Vėliau RobesonTispasakė 
įdomų anekdotą - prietikį, 
kuris jį pastūmėjo pirmyn į 
politinį sąmojų..

— Kadaise aš per tūlą lai
ką gyvenau ,Londone., Pas 
manę užeidavo nemažai af
rikiečių, —- ,aišku, negrų. 
Vieną dieną prieina prie 
manęs tūlas Anglijos val
džios pareigūnas ir klausia: 
“Mr. Robesop, sakykit man, 
ko pas jus tiek daug ir taip 
dažnai lankosi afrikiečių?” 
Aš jam atsakiau: jie lankosi 
kultūriniais ' reikalais. Aš 
jiems patariu, kaip skleisti 
apšvietą tarp Afrikos tau
tų, kaip kelti jų kultūrą, 
kuri yra graži, turtinga, di
džiai naudinga visam pa
sauliui. Valdžios pareigūnas 
man atsakė: “Nepūsk, Mr. 
Robeson, dūmų man į akis. 
Jūs politiką jiems kišate,— 
išsilaisvinimo politiką. Į 
pragarą su jų kultūrą! 
Mums svarbu britų imperi
ją išlaikyti. Mes netoleruo
sime, mes nesutiksime, kad 
jie pas jus užeidinėtų!...” Šis 
įvykis mane labai paveikė. 
Aš .tuomet pradėjau protau
ti,- giliau protauti. Anflas 
imperialistas mane' privertė 
politiškai galvoti...

Šiandien Paul Robeson y- 
ra vienas žymiausių pasau
lio visuomenininkų - veikė-, 
jų. Apsišvietęs politiškai, 
turįs nepaprastą balsą kal
bėjimui, gabus, apdairus, 
drąšus ir ištvermingas, šis 
vyras visuomet uždega ma
ses savo teisingu ir didžiu 
žodžiu.

Kalbėjo Harold Christof- 
fel, iš Milwaukee miesto. 
Tai unijistas, vadovavęs Al
lis - Chalmer darbininkų- 
automobilistų streikui, ku
ris tęsėsi per virš vienerius

liau kitos partijos ir orga
nizacijos. To paties turi 
laukti ir Amerika, jei ’ jos 
žmonės nesulaikys' tų pasi
nio j imu, kuriuos atlieka tū
li Trumano administracijos 
pareigūnai ir teismai. Ra
ginamas prezidentas Tru
manas įsakyti Clarkui lik
viduoti šią bylą. O Ameri
kos liaudis raginama dar
buotis, kad čia neįvyktų tai, 
kas įvyko Vokietijoje ir ki
tose fašistinėse šalyse.

Rezoliucija skelbia, jog ši 
konferencija pasižada tuo
jau pradėti vajų 250,000 do
lerių fondui sukelti,— fon
dui, iš kurio bus padengtos 
teisminės išlaidos. CRC šią

remiančio

tinęs tarybos narys.
Iš Filipinų salų jis išvy

ko jau prieš keletą mėnesių, 
— bet kaip sunku jam bu
vo iš ten išvykti, kaip neno- 

jrėjo Amerikos valdžios kon
sulas jam vizuoti paso! Mat, 
konsulas žinojo, kad Her
nandez yra progresyvus! 
Jis yra buvęs areštuotas ir 
kalintas, — kalintas klas
tingais kaltinimais.

Hernandez buvo tūluose 
! Europos kraštuos —- dabar 
iš ten jis grįžta. Filipinie-į 
čiai, aiškino svečias - kal
bėtojas yra Marshal lo pla
no priešai. Filipiniečiai, pa
matę ' važiuojantį ką nors 
amerikiniu automobiliu, 
tuojau ir sako: “Antai, va
žiuoja liaudies priešas, 
marshallplaneris, bendrau
tojas su mūsų tautos prie? 
šais.. .”

Kalbėtojas nurodė, jog 
progresyvė visuomenė, dar
bininkai, nepaisant, kur jie 
begyventų, neturi šiandien 
nusiminti, nes laimėjimas! metus. Už tai jis buvo.areš- 
yra jų pusėje: Žiūrėkit, kas|tuotas> teistas r/ jam pas-

nistų Partijak nustatė dėl susitaikymo. Reiškia, Čiango 
kabinetas manevruoja ir stengiasi išlošti daugiausia lai
ko. Čiango klika garsiai kalba apie taiką tik tuo tikslu, 
kad liaudies spėkas šūdemoralizuoti ir pakirsti jų ko
vingumą. \ '

Kad Kinijos žmonės trokšta taikos, tai aišku kiekvie
nam. Bet kad Kinijoje taika neįmanoma prie Čiango 
diktatūros, tai pilnai ir galutinai tuo įsitikino Kinijos 
žmonės. Jie yra nusistatę tą diktatūrą palaidoti amžinai.

kirta nuo 2-jų iki 6 metų 
kalėjimo bausmė. Jis apelia
vo į aukščiausįjį teismą. 
Tai dar jaunas vyras, pilnas 
energijos.

— Jei norime pasekmin
gai kovoti raudonbaubizmą, 
mes, darbininkai, unijistai, 
privalome išvien veikti su 
komunistais, nors mes su 
jais ir nesutiktume tuo ar 
kitu klausimu,— drąsiai pa
reiškė jis.

Išstoja rašytojas Howard 
Fast, jaunas, talentingas, 
populiarus literatas, auto
rius keleto knygų-novelių. 
Jis yra nusmerktas trims 
mėnesiams kalėti “už Ne-’ 
Amerikinio Komiteto panie
kinimą.” Howard Fast yra 
narys Bendrojo Anti-Fašis- 
tinio Komiteto,
Ispanijos karo aukas. Jo 
“nusikaltimas” 
kad jis, drauge su kitais to , darbo žmones, 
komiteto nariais, atsisakė 
išduoti Ne-Amerikin. Ko
mitetui savo knygas su na
rių ir aukotojų vardais. Jo 
byla taipgi yra kelyje į 
aukščiausį teismą.

Howard Fast nbkalba a- 
pie savo bylą. Ne! Jis kalba 
apie neseniai New Yorko 
mieste atliktą ant 7 metų 
.amžiaus mergaitės užpuoli
mą, kurį padarė tūlas šni
pas,—ant Thompsonų mer
gaitės užpuolimą, vieną 
bjauriausių kriminalysčių, 
dėl kurios užpuolikas būvo 
trijų teisėjų išteisintas. A- 
pie tą bylą buvo rašyta 
Laisvėje, tai jos plačiau čiA 
ir neminiu.

“Kas darosi su mūsų teis
mais? Juk tai yra fašiz
mas! Niekad pirmiau vaš 
niekur nesakiau, kad mūsų 
kraštą apima fašizmas, bet 
dabar, po kalbamo šnipo 
teišmo tai tvirtinu, — pri
minė kalbėtojas. — Ir tam. 
reikia padaryti galas!-

Pakviečiamas Carl Mar- 
zani, buvęs valstybės de- 
partmento valdininkas, žy
mus anti-fašistas. Jis buvo 
nusmerktas kalėjiman neva 
už tai, kad nesąkęs Ne- 
Amerikiniam Komitetui tie
sos apie savo santykius su 
Komunistų Partija. Iš tik
rųjų, jis nusmerktas kalė
jiman dėl to, kad, paleistas 
iš valdinės vietos/jis paga
mino darbininkišką filmą 
elektrininkų unijai, — fil
mą, kurioje buvo tiesos pa
sakyta apie samdytojus.

Jo byla buvo paduota j 
aukščiausį teismą. Teismas 
pasidalino: keturi teisėjai 
stojo, už tai, kad būtų svar
stytas žemesniojo teismo 
sprendimas, o keturi— prie
šingai. Vadinasi, byla at
puolė. Atrodo, kad jam teks 
eiti kalėjiman. Tiesa, pir
madienį aukščiausias teis
mas pratęsė jam laiką 
dviem savaitėm: gal dar 
per ’tą laiką jo byla bus. iš- 
naujo imta svarstyti aukš
čiausiajame teisme.

Šis veikėjas taipgi nekal
ba apie save.

— Šiais metais padaryki
me bekeliančiam galvą fa
šizmui galą! — jis ragino 
konferencijos dalyvius. — 
Mes tai galime padaryti, jei 
tik ’Veiksime, darbuosimės, 
organizuosime liaudį.

Kalbėjo iš Denverio; kal
bėjo iš Los Angeles atsto
vai. Abiejuose tuose mies
tuose neperseniai įvyko are
štų, užpuolimų, kalinimų 
komunistų ir ne komunistų 
— progresyvių darbininkų. ( 

Įdomiausia buvo konfe
rencijos pabaiga. Paimtas 
svarstyti 12-kos komunistų 
vadų teismas - byla. • 

Pirmininkas pakviečia 
konferencijai vesti William

buvo tame,

Pattersoną, CRC veikiantįjį 
sekretorių.

Priminęs, jog tuomet, kai 
čia vyksta įstatyminė kon
ferencija, tai New Yorke 
yra teisiami 12-ka komuni
stų veikėjų, kalbėtojas ši
taip daug maž sakė:

— Kai kurie mano, 'būk 
ši diena yra “tamsi”... Ne
tiesa! Ši diena yi4a pradžia 
didžios mobilizacijos.. Kas 
mato ir nori matyti, tam 
nėra tamsu... Skaisčiai ži
ba žvaigždė rytuose... švie
sa nugali tamsą Kinijoj...

Tiesa, nurodė kalbėtojas, finansuos ir drauge 
New Yorke yra teisiami 12- žmones mobilizuos kovai už 
ka vadų, bet supraskime: ios likvidavimų, 
ten teisiama ne dvylika 
žmonių, o visa komunistų 
partija, ten teisiama -mūsų 
krašto konstitucija, teisių 
bilius. Pagaliau, toji 12-ka 
atstovauja ne tik savo par
tiją, bet mane, jus ir visus 

Toji 12-ka 
sukūrė partiją panašiai, 
kaip Jeffersonas kadaise 
sukūrė partiją — demokra
tų partiją — liaudies inte
resams ginti... Išvada, pasak 
kalbėtojo, tokia: Jeffersono 
partija išliko, nepaisant, 
sunkiausių laikų. Bet ši die
na uždeda kiekvienam žmo
gui pareigą darbuotis ir 
darbuotis juo ištvermingiau 
ir daugiau...

Skaitoma rezoliucija tuo 
reikalu.

Rezoliucija skelbia: jei 
bus nelegalizuota Komunis
tų Partija, to paties turi 
laukti ir kitos darbininkų 
organizacijos. Ameri k o s 
žmonės turi atsiminti, kaip 
fašizmas buvo įvestas Vo
kietijon, — pįrmiausiai ten 
buvo pulti komunistai, o vė-

Audringų aplodismentų 
patiktas išstoja kongresma- 
nas Vito Marcantonio.

— Aš sakiau USA Kong
reso sesijoje prieš dvejis 
metus, — pareiškia jis: — 
jei Vokietijos žmonės būtų 
apgynę to krašto komunis
tinę partiją, tai nebūtų įvy
kęs antrasis pasaulinis ka
ras ...

Šiandien Foley skvere 
\’ew Yorke siautėja naciš
ka orgija... Visa tai vyks
ta dėl to, kad Wall stytui 
būtų daugiau, pelnų, kad 
jam njeks nekliudytų lobti, 
grobti, plėšti žmones, liau
dį... Kaip Goeringas sukla- 
stavo reichstago padegimą, 
taip Wall st rytas suklastavo 
šią bylą... Tik liaudis, pla
čioji liaudis atmes šį są
mokslą, šią klastą.. .Aš kel
siu šį klausimą USA Kon
greso rūmuose... Kova už 
tą 12-ką yra kova už laisvę, 
taiką ir gerbūvį visiems 
žmonėms, visai liaudžiai.

Išstoja episkopalų bažny- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Dovanos ir Sveikinimai..
Daugėja ir Stambėja

Gražių laiškelių ateina kasdien. Prašome pasiskaityti:
“Brangūs Draugai: Čia randate $10, tai auka dienraš

čiui Laisvei nuo LDS 65 kp. Nuo narių surinkta sekamai 
— po $1: A. Borden, M. Veprauskas, P. Sprindis, E. 
Wallace, E. Seklinskas ir F. Dementis.

Taipgi rasite $5, tai auka nuo LLD 94 kp. ir $1 nuo na
rės K. Pakšienės. Viso $22. Linkime viso gero. Su pagar
ba, N. Veprauskas, Kenosha, Wįs.”

“Sveikiname dienraščio 30 m. gyvavimą ir dalininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks 30 d. sausio. Mes, Liet. Moterų 
Apšvietos Klubo narės, siunčiame $30 ii”vėliname geriau
sių pasekmių ir ilgiausio gyvavimo. Linkime skleisti ap- 
švietą ir būti kelrodžiu darbo žmonijai, kaip iki šiol. Su 
gilia pagarba, M. A. K. Valdyba ir nares (per A. Ber- 
nat), Los Angeles, Calif.”

“Gerb. Draugai/Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Ben
drovės suvažiavimo proga sveikiname mūsų brangų dien
raštį ‘Laisvę’ ir siunčiame du dolerių paramos. ALDLD, 
20 kp., U. šitnoliūniene, ižd., Binghamton, N. Y.”

“Sveikiname dienraščio Laisvės suvažiavimą ir linkime 
ilgų metų gyvuoti. Čia ir mūsų auka $50.00. Draugiškai, 
P. Janiūnas, LLD 2-ros Apskrities iždininkas.” ✓

Jau senokai Andrius Jankeliūnas, iš New Milford, N. 
J., užsimokėjo už Laisvės prenumeratą $7 ir paaukojo 
dienraščiui $3. Iki šiol jo graži parama nebuvo paminėta 
dienraštyje, atsiprašome.

Daugiau aukų gavome nuo sekamų asmenų:
Brooklynietis..................................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. .

’ Geri Rėmėjai, Bethlehem, Pa........
Tekia V. King, San Francisco, Cal.
J. Augulis, E. Billėrica, Mass..........
A. Tamamšausk, Montreal, Canada
A. Pocius, Bayonne,. N. J...............
V. Domošaifis, Bayonne, N. J. ...
J. Juškevičius, Montreal, Canada .
J. Adomaitis, Montreal, Canada ..

. S. Radusis, Bayonne, N. J. .............

$10.00 
. 5.00 

. 4.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

Širdingai dėkojame už paramą dienraščiui ir už sveiki
nimus suvažiavimui. Laukiame svečių iš toliaus atvyks
tant į suvažiavimą. Prašome įsitėmyti, jog suvažiavimas 
įvyks sausio-Jan. 30 d. Vakare bus bankietas. Tuojau įsi
gykite bajikieto bilietus.

Iš anksčiau aukų buvo $217.05. Dabar gavome $137.00. 
Viso turime $354.05. . . .

2 pusl.-r-Laisvė (Liberty, Lith.

Laisvės Administracija.
\ , ,
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Pasaulinė Muzikos Klasika TSR Sąjungoje Detroit, Mich

Įdomi, Naudinga
Kiekvienam Paskaita

Iš LMS 2-ros Apskrities 
Metines Konferencijos

Sekmadienį, sausio 23 d., Lietuvių 
Kultūros Centre - Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., įvyks svarbi lie
tuvių kultūros reikalais paskaita. Pa
skaitą ruošia Lietuvių Meno Sąjungos. 
IIT-čioji Apskritis.

Rojus Mizara skaitys paskaitą-reįera- 
tą is mūsų kultūros istorijos: apie pir
mutinį lietuvišką laikraštį Amerikoje, . 
apię pirmutinį lietuvišką spektaklį Ame
rikoje, taipgi apie pirmutinį lietuvių kal
boje statytą spektaklį Lietuvoje.

Tai bus savotiškas jubiliejaus atžymė- 
jimas, nes šiemet sukanka 70 metų nuo 
pasirodymo pirmo lietuviško laikraščio 
Amerikoje; 60 metų nuo statyto pirmo 
spektaklio lietuvių kalboje Amerikoje; 
50 metų nuo pjrmo lietuvių kalboje spek
taklio, statyto Lietuvoje.

Kviečiami mitinge dalyvauti ne tik 
B rook lyno, bet ir apylinkės lietuviai.

Įėjimas nemokamas.

Sietynas Presents!
Once more, Sietyno Chorus has pre

pared something new in the way of 
shows to present to you! A show that 
will definitely startle you! A show for 
which you have to have a good sense of 
humor; if you don’t, well, just don’t 
come. But, on the other hand, if you are 
feeling low and blue, we have just the 
cure. . ' .

Our show, aptly entitled, “All In Fun”, 
oi’, as we say in Lith, “Juokų Vakaras” 
will have quite an array of talent. First, 
there is our newest addition to the chor
us, a young lady with a remarkably fine 
soprano voice, born of Italian descent, 
who was met with wide approval at the 
Boston Festival. As yet, she hasn’t been 
heard as a soloist in this area. The op
portunity is now at hand. Not only does 
she sing our American favorites, but she 
will introduce a new Lithuanian song, 
composed by our own, Walter Žukas!

Sietyno Presents—Frances La Falce.
Next we have on our talent array, a 

young man remembered by many in 
years gone by as a fellow who could 
make you cry, make you gay, all done 
by his nimble fingers on his violin. Back 
with us once more. Sietyno Presents — 
Vito Dvarackas. *

Of course, all of you. remember a few 
years back when the strains of the ac
cordion began. The colorful and excit
ing dancing of a group of young dancers 
from Newark. Once again they will 
dance .their way into your hearts when •

Sietyno Presents — The Volya Dance 
Group. '

So much for our star performers, for 
now, we will mention a bit about the 
show itself. •

’How many of you remember “Meilės 
Nuskriaustas” or in English “Trial By 
Jury”? Perhaps, we will refresh! your 
memories with a scene from it, featur
ing our very, own, as soloist, Bob Žu
kauskas. You* will meet our new group 
“The Sietyno Funsters,” with thęir ant
ics of corn and such throughout ‘ the en
tire show. How many will have th.e op
portunity again to see Vito Dvarackas, 
Eddy Skučas, Bob Žukauskas and yours 
truly dance to “Tea For Two.” How ma
ny will have the opporturųty to see Leon 
Luckaitis on roller skates, the rest of 
the Boys in red flannels on—. Well, to 
mentiou more would ruin our element 
of* surprise so, just remember the date, 
Saturday, Jan. 29, 1949/ The place — 
St. George’s Hall, 180 New York Ave.,. 
Newark, N. J. The curtain time — 8:00 
p.m. And after the show, dancing to 
Russel Binert and his orchestra. So, till 
we all meet when Sietyno Presents “All
In Fun,” I return to my job of dyeing 
long John’s bright

Harry. Mitkus

Rašo Viktoras Gorodinskis, tarybinis muzikos žinovas.
dų mokyklų menininkus, tame skaičiuje 
Pelestrinos ir Orlando di Laso ir dauge
lio kitų kūrinius. Negali pasiskųsti tary
binių muzikų neatidumu ir naujųjų poli
fonijos mokyklų atstovai — visai nese
niai mums teko išgirsti Maskvos Vals
tybinės Kapelos,,diriguojant prof. Svie- 
šnikovui puikiai atliktą įstabią “Kyrie” 
iš Bruknerio Mėsos.

Simfoninė ir kamerinė - instrumenti
ne klasikinė muzika taip pat užima pla
čią vietą tarybinėj koncertinėj estradoj. 
Nekalbant jau apie Hūidno, Mocarto ir 
Bethoveno simfonijas, apie romantikų 
— Šuberto, Šumano, Šopeno, Listo kūri
nius, gausiai atstovauja taip pat Bram
sas ir Berliozas, ar tik ne gausiau, kaip 
jojo gimtinėj — Prancūzijoj. Berliozo 
kultivuojamos formos monumentališku- 
mas, romantiškas aistringumas genia
laus “gedulingai - triumfalinės simfo
nijos” kūrėjo, jo muzikinės kalbos realis
tinis ryškumas visada, imponavo rusų 
klausytojui ir mūsų laikais jis lieka 
vienu populiariausių kompozitorių Tary
bų Sąjungoj.

Bet kad ir kaip karštai simpatizuoda
mi klasikai, tarybinė publika ir tarybi
niai muzikai toli gražu nevertina viso 
klasikinio palikimo vienodai. Konserva
tizmas muzikos pedantų, kurie lenkiasi 
prieš visus meno istorijos garsius var
dus, svetimas tarybinių žmonių nepri
klausomai dvasiai ir mąstymui. Tarybų 
Sąjungoj atliekamas ir Debiusi ir Rave
lis, bet tai nereiškia, jog čia vienodai 
vertinamas visas Ravelis ir visas Debiu
si. Žavingos Debiusi harmonijos,, begaliu 
nis jo instrumentavimo grakštumas ir 
plonumas, gracingas jo trumpučių melo
dijų žavumas be galo patinka tarybi
niams klausytojams, ir jie aukštai verti
na Debiusi, kaip ir Ravelyje tai, kas, anot 
jų pačių pripažinimo, yra naujos rusų 
mokyklos, visų pirma Rimskio-Korsako- 
vo, įtakos rezultatas. Ravelio “Bolero” 
šventiškas ugnis, jo baskų-čigonų melo
dijų aįstringumą tarybinė publika mėgs
ta todėl, kad jose justi, tegul pro impre
sionizmo prizmą, karštas liaudies melo- 
so alsavimas. Bet mums lieka svetimas 
beviltiškas Debiusi pesimizmas “Relea
se ir Melisandoj”, jo virtus ir šmėkšioją 
įvaizdžiai.

TSR> Sąjungoj atliekamas taip pat 
Vagneris ii’ šito didžio menininko genia
lumo neginčija nė vienas tarybinis mu
zikas. Bet tai nei kiek netrukdo tarybi
nei, o savo laiku ir priešakinei priešre
voliucinių laikų rusų kritikų minčiai aiš
kiai matyti silpnas, net tiesiog reakcin
gas, Vagnerio kūrybos puses. Neatsitik
tina ta aplinkybė, jog Vagnerio įtaka vi
sai nejaučiama rusų klasikinėj bei šiuo
laikinėj muzikoj, o rusiško vagnerizmo 
aplamai niekuomet neegzistavo. •

Kad teisingai būtų suprasta Tarybų 
Sąjungos masinės muzikinės kultūros 
estetiniai pagrindai, reikia nuolatos tu
rėti galvoje didingą, dešimtmečiais iš
auklėtą, kritikos minties nepriklausomu
mą.

Yra vienas rusų publikos ir rusų kri
tikos santykių ypatumas, tarybiniais lai
kais išsivystęs ir galutinai susikristali
zavęs užsienio kompozitoriaus kūryboj 
vis aukščiausiai vertinamas' tautinis ele
mentas ir juo jis ryškesnis, juo labiau 
kompozitorius gali tikėtis tarybinės pu
blikos simpatijos. TSR Sąjungoj meilė 
bet kurio klasikos kompozitoriaus kūry
bai visados išreiškia nuoširdžią pagarbą 
tautai, kurios sūnus yra menininkas. 
Tarybinio .žmogaus požiūriu, tikrasis 
menas visada tautinis, o tai, kas neturi 
tautiškumo pobūdžio, kame neskamba 
gyva liaudies kalba, aplamai nėra me
nas, tai negyva, kaip “homunkulus” vi
duramžių alchimiko retortoj.. . Todėl 
mūsų krašte labai -mylimi tautiniai me
nininkai — Bachas, Hendelis, Haidnas, 
Mocartas, Bethovenas, Berliozas, Bize, 
Rosini, Verdi, Eduardas Grigas, Šope- 

‘ nas, Smetana, Dvoržakas ir visi tie, ku
rie ištikimi jų vėliavoms. Todėl tad pas 
mus šaltai ir abejingai žiūrima, o kar
tais net bodimasi dekadentinio moderniz
mo atstovais. \

Puikiu ir nepaprastai tiksliu A. Žda- 
novo nusakymu “internacionalizmui me
ne gimti pagrindas yra ne tautinio me
no sumažinimas bei nuskurdimas. 'At
virkščiai, internacionalizmas gimsta ten, 
kur suklesti tautinis menas. Užmiršti ši-

Gilus ir sistematinis klasikinės visų 
tautų muzikos studijavimas yra viena 
labiausiai gerbiamų rusų kultūros tra
dicijų. Tarybiniai žmonės didžiuojasi ne 
tik tuo, jog per Šopeno konkursus Var
šuvoje ne kartą laimėdavo jauni tarybi
niai muzikai, bet ir tuo, jog pirmąs pa
minklas didžiausiam lenkų kompozito
riui jo gimtinėj, železovoj Volėje 1894 
m. buvo pastatytas Milijau? Balakirevo 
— “galingojo būrelio” galvos iniciatyva.

Rusų muzikai didžiuojasi tuo, jog pir
masis medalis Haidno garbei buvo iš
kaltas ne didžiojo menininko gimtinėje, 
o 1808 m. Peterburge, ten, kur praėjus 
16 metų buvo pirmą kartą atliktą visa 
Bethoveno “missa solemnis” (“Iškilmin
goji mesa”).

Tarybinis klausytojas didžiai domisi 
užsienine klasikos muzika. TSRS kon
certų salėse bei operos teatruose galima 
išgirsti J. S. Bacho ir Hendelio muziką, 
o taip pat absoliučiai visus stambiausius 
polifonijos minties priešbachinio laiko
tarpio atstovus, senosios italų bei olan-

apie

išro-
nesi-

Sekmadienį, gruodžio 19-tą, 1948 m., 
318 Broadway, So. Boston, Mass., įvyko 
LMS antros apskrities metinė konferen
cija. Ją atidarė organizatorius J. Grybas 
11 vai. ryto. Paskyrė A. Sauką ir T. 
Orentaitę sutvarkyti mandatus. Laike 
mandatų peržiūrėjimo trumpai meno 
reikalais kalbėjo S. Paura, J. Rainard, 
Y. Niaura. •

Pranešta, kad į konferenciją atvyko 
15 atstovų nuo 7 chorų ir 1-nos dramos 
grupės.

Konferencijos pirmininku išrinktas J. 
Grybas, sekretore M. Sukackienė. Su
manymams - įnešimams pateikti įgalin
ta mandatų komisija.

Perskaičius ir priėmus praėjusio suva
žiavimo protokolą, sekė valdybos meti
niai raportai.

Organizatoriaus J. Grybo raportas pa
rodė, kad, apart įvairių menininkų aps
krityje bėgamų reikalų, rūpestingai pa
dėjo draugams bostoniečiams suorgani
zuoti chorą.

Ilgokus svarbius raportus konferenci
jai pateikė sekretorė M. Sukackienė iš auklėjimui. Daug ką rastum pasigėrėji- 
atsibuvusios meno mokyklos ir iš įvyku- • •
šio festivalio. Tai buvo stambūs įvykiai 
antros apskrities ribose.

Iš sekretorės pateikto raporto pasiro
dė, kad LMS Antra Apskritis gražiai, 
duosniai ,prisidėjo sėkmingam mokyklos 
pravedimui. Rūpestingų, įdomių diskusi
jų, klausimų buvo: kiek apčiuopiamos 
naudos mokykla davė? Iš ko reikalinga 
imti pamokas sekančioms būsiančioms 
panašioms mokykloms.

Plačiai apkalbėta įvykusio festivalio 
pasekmės, palikti įspūdžiai. .Komisijai 
pateikus išsamesnį raportą, susidarė įdo
mus, platus pokalbis abelnais festivalio 
reikalais. Kad ir įvyko neišvengiamų 
mažų trūkumėlių, bendrai pripažinta 
festivalį gražiai pavykusiu. Pasidarba- 
.vusiems šiam kilniam meniniam poky
liui priklauso šiltas kreditas.

Pareikšta nuomonės delegatų ir sve
čių dėl 11-tos dienos gruodžio Laisvės 
laidoje, Meno Skyriuje, tilpusių festiva
lio “kritikų.” Bendra išvada susidarė, 
kad abidvi “kritikos,” M; S. ir Hartfor
diečio — palaidos, nevykusios, dikčiai 
nuo realybės atitrukusios.

Pranešimai iš kolonijų rodė, kad me
nininkai veikia gerai.

Nutarta vasarinį išvažiavimą turėti 
Montelloj, metinį koncertą Worcesteryje.

Paskirta aukų $100 Burkštinų Žemės 
radijo pusvalandžiui, po‘$10 LMS Cent
rui, Vilniai, .Laisvei, Liaudies Balsui.

Komitetas 1949 metams:, pirmininkas 
J. Grybas, sekretorė M. Sukackienė, iž-, 
dininkas J. Kižis; nariai: S. Paura,,J. 
Rainard, Y. Niaurienė, R. Niaura;. ko
respondentė T. Orentaitė.

Konferencija uždaryta 4 vai. po pietų.
Pirm. J. Grybas.,
Sekr, M. Sukackienė:

savo “profesijoje.”
Konstruktyvė, reali kritika yra reika

linga, naudinga, pamokinga, jeigu kriti
kas sugebi iškelti, išskirti kritikuojamo 
dalyko silpnąsias ir gerąsias puses. Pa
jėgia įdėti psychologiško meistriškumo 
kritikos teigiamai veikmei.

Atsibuvusiame Bostone festivalyje, 
kaip kad ir kitų atsibuvusių festivalių- 
koncertų pateiktose dainose, muzikoje 
kritiko muziko akimis ir ausimis žiūrint- 
klausant daug ką skirtum . gerinimui,

DETROITO DIENYNAS
Praeitame Detroito skyriuje 

buvo pakeltas klausimas 
bedarbę.

Gal vienam arba kitam 
dė, kad tokio sutvėrimo 
randa.

Dabar paimkime davinius.
Michigan Unemployment 

Compensation duoda sekamus:
Reikalavimai bedarbės ap- 

draudos išmokėjimo laike gruo
džio mėnesio pašoko nuo 60 
•tūkstančių iki 105 tūkstantių. 
Reiškia, rahdasi 105 tūkstan
čiai bedarbių, kurie gali gauti 
bedarbės atlyginimą per tam 
tikrą laiką. Po to, ir jie nebe
gauna ir į tą bedarbių skaitli
nę nębepriskaitomi.

Tas tik sudaro apie 45 nuo
šimčių dirbančiųjų, kurie gali 
gauti tą atlyginimą. Kiti 55 
nuoš. tokio atlyginimo negauna, 
ir jie prie tų 105 tūkstančių 
nepr iškaitomi.- 
’' Fed. valdžios

Boston,, Mass.
Festivalio Atbalsiai ir Jo Kritikai

Nors jau keletas savaičių prabėgo nuo 
įvykusio LMS* Antros Apskrities Meno’ 
Festivalio, bet reikalinga kai kas prisi
minti.

Pasipynė kalėdinės ir Naujų Metų 
šventės, davė progą susitikti su daugu
ma darbuotojų, pasikalbėti veikimo, 
draugijiniais klausimais, kartu ir atsi
buvusio festivalio reikalais.

Įdomu buvo girdėti pokalbius, nuomo
nių pareiškimūs, besisukančius apie 11- 
tos dienos gruodžio Laisvės laidoje til
pusias “kritikas,” skiriamą^ festivalio 
artistams ir rengėjams. Teko' būti LMS 
Antros Apskrities konferencijoje ir gir
dėti festivalio rengimo komisijos detalį 
raportą, delegatų-svečių kalbas, diskusi
jas. O prie to, prisiminus festivalyje įgy
tus ispūdžius-patyrimus, matau reikalo

mui, pasigrožėjimui.
Bostono festivalio kokybė skyrėsi nuo 

brooklyniškio tik vieno profesijonalio 
numerio neturėjimu. Bostoniečiai, nega
lėdami gauti salės vertingai vaidybai, 
nenorėjo tenkintis tokia, kuri buvo nau
dota Brooklyno festivalyje. Beveik visi 
artistai, grupės, chorai dalyvavo ir 
Brooklyno festivalyje. Vieni turėjo ge
resnį pasisekimą išstojime Bostone, kiti 
Brooklyne. Niekur nepasireiškė prisi
rengimo nepaisymas nei artistuose, nei 
rengėjuose. Įvykę sunkiai išvengiami ne
tikslumai, silpnumai nebuvo didžiulės 
vertės ir neturėjo privesti M. S. prie čiu- 
kurinio pykčio, o Hartfordietį prie verk
šlenimo, skundimosi.

Mano ir mano patirti iš kitų manymai
— M. S. festivalio “kritikos” tonas, me
todą perdėm netikę teigiamiems rezulta
tams. Taip sakant, visko perdėta: ir pe
simizmo, ir pykčio, ir autoriteto pamo
koms, etc. Bara visus artistus už nesu- 
augimą, gi save pamiršta, ir sušunka: 
“Do our amateurs have to act so ama
teurishly?” O perskaičius “kritiką” rei
kalinga klausti Mz S.: “Do our amateurs 
have to write so amateurishly?”

Rašant žinią iš bile parengimo reika
linga , turėti omenyje, kad ją skaitys 
tūkstančiai nebuvusių parengime. Iš jos 
skaitytojas turės susidaryti ' paveiksl%- 
opiniją. Kokį festivalio paveikslą galima 
įsivaizduoti perskaičius M. S. rašinį fes* 
tivalyje nebuvus? Būtent, kad į festivalį 
pakviesti artistai, grupės, chorai t iškir
to jo rengėjams šaunų šposą. Gavę kvie
timą, užmiršę prisirengirją, pasigavo 
bile po ranka pasisukusias dainas, atvy
ko į festivalį nekvaršindami galvos, kaip 
jas išpildys. O magaryčioms pražiūrėjo, 
per kur išeiti į estradą, nei kur sustoti, 
ar dar skaitytis su kitomis < reikalingo
mis .Taisyklėmis.

Festivalyje nebuvęs skaitytojas, per
skaitęs tokią žinią, atsidusęs, pasakys:
— Iš Bostono festivalio išėjo “calamity.” 
O festivalyje buvęs, — kad žinia yra 
“calamity.” Ir teigiamų rezultatų sunku 
gauti.

Konferencijai pateikti raportai paro
dė, kad draugo' Hartfordiečio tame pa
čiame Laisvės numeryje tilpusi “kriti
ka” rengėjams yra be pamato. Salę bos
toniečiai samdė tokią, kokią galėjo gau
ti. Salės antrašas buvo išspausdintas 
ant programos viršelio. Programa pra
dėta gana arti garsinto laiko. Atvykusių 
prie salės artistų lauKimas buvo labai 
trumpas, o ir tas' nebuvo reikalingas, nes 
su atvykusiais buvo draugų labai gerai 
žinančių Bostoną, 
nesirūjpino, nes yra 
metams.

Mokytis, klaidas

daviniai sako, 
būk Mich. valst. yra apie 4 nuo
šimčiai bedarbių, bet jų davi
niai daugumoje kelis mėnesius 
laiko atsilikę.

Buvo padaryta ankieta per 
du vietinius dienraščius. Vienas 
turėjo pripažinti, kad bedarbės 
padėjimas yra toks, kaip buvo 
1942 metais. Kitas gi tai pa- • 
sakė, kad jų surinkta ankieta 
rodo, kad bedarbė esanti to
kiame pat padėjime, kaip kad 
1930 metais.

Su tuo pastaruoju galima ge
riau sutikti.

Civil Rights
Mūsų naujai išrinktas guber

natorius Soapy Williams — de
mokratas, savo įžanginėje kal
boje nieko konkretaus 
skelbė.

Na, kad ir Civilinių 
klausimo tolimesnę eigą
ant tam tikros komisijos tari
mų. Komisija, gyvuodama jau 
kelis metus laiko, nieko konkre
taus nėra teigus.

Taip vadinamąjį Fair Prac
tice Law sabotažavo, kol tik ga
lutinai paneigė. Na, daleiskim, 
kad kaltininku buvo ir buvęs 
gubernatorius Siegler — repu- 
blikonas.

Dabar Soapy negalės sakyti, 
kad -jis negalįs išpildyti savo 
prižadų, nes jį rėmė lygiai CIO 
ir AFL. , 

■ Bet abejoju, kad Civilių Tei
sių klausimu būtų kas naujo, 
negu kad buvo praeityje, nes 
tie unijų vadai, kaip AFL, taip 
lygiai ir CIO, nepildo jų ir ne
bando įkūnjli savo 
jamose įstaigose —

Jiems, mat, rūpi 
algos.-

nepa

Teisių, 
paliko

kontroliuo- 
dirbtuvėse. 
tik riebios t

opa. Tū-ks 
metą tyri-

D.S.R.

Tai mūsų skaudi 
tankiai dolerių kas 
nėjimams, ką daryti su mūsų’
transportacija. Visgi galo ne
suranda.

Dabar nauja komisija dirba, 
kuri pasiims kokius 25 tūks
tančius dolerių, jei to dar už- 
teks, ir tai nebus galo.

Jau proponuoja per tą komi
siją, kad padarius zoninį mo
kestį už keliavimą busais arba 
karais. .Reiškia, l^us vėl pakėli
mas už važinėjimą.

Na, ir klausyk tokių demo
kratų majorų, kaip never home 
Van Antwerp, kuris sakė: “iš
rinkite mane, tai aš tuojau su
tvarkysiu DSR reikalus.”

Šiandien jo nei su prožekto
rium niekur negalima surasti.

Politicus.

Washington. — Marshal- 
lo plano adminstratorius 
Hoffmanas ragino daugiau 
plieno fabrikų palaikyti va
karinėje Vokietijoje, negu 
sutarta.

Pirmininku niekas 
išrinktas čieliems

i niekad nie-

London. —Anglijos dien
raščiam skirta tik tiek po- 
pierįo, kad tris dienas per 
savaitę gali išeiti 4 pusla
pių, o tris kitas 6 puslapių.

pareikšti savo ir girdėtas kitų nuomo 
nes kritikų reikale, nes nutylėjimas ii 
“kritikams” leis jaustis “subrendusiais’

kam nėra per vėlu. Bet neapgalvbti, ati
trūkę. nud realybės ' rašymai neduoda 
naudos niekam1. Meno Mylėtojas.

3 pusi.—Laisve (Liberty, J
Lithuanian Daily) 
šešt., Sausio 22, 1949

I



Levas Tolstojus KAZOKAI
-2- Kaukazo Apysaka

(Tąsa)
/

Išvažiuojančiam atrodė šilta, karšta 
nuo kailinių. Jis atsisėdo rogių dugne, 
atsisagstė, ir pasišiaušęs trejetas tempė 
pašto roges iš vienos tamsios gatvės į 
gatvę pro kažkokius jam nematytus na
mus. Oleninui atrodė, kad tik išvykstan
tieji važiuoja tokiomis gatvėmis. Aplin
kui buvo tamsu, tylu, nyku, o siela bu
vo taip kupina atsiminimų, meilės, gai
lesio ir malonių, jį smaugusių ašarų...

II.
“Myliu! Labai myliu! Puikūs! Ge

rai!” kalbėjo jis, ir jam norėjos verkti. 
Bet kodėl jam norėjos veikti? Kas buvo 
puikūs? Ką jis labai mylėjo? Jis gerai 
to nežinojo. Kartais jis įsižiūrėdavo kurį 
nors namą, stebėdamasis, kodėl jis taip 
keistai pastatytas; kartais stebėjosi, 
kodėl vežikas ir Vaniuša, toki svetimi 
jam žmonės, yra taip arti jo ir kartu su 
juo svyrinėja ir šlaistosi, šoniniams ar
kliams truktelėjus sustingusius viržius, 
ir vėl kalbėjo: “Šaunūs, myliu!” ir vieną 
kartą net pasakė: “Kad gi griebs! Pui
ku!” Ir-pats nusistebėjo, kam jis tai pa
sakė, ir klausė save: “Ar tik aš ne gir
tas?” Tiesa jis išgėrė savo daliai vyno du 
butelius, bet ne vienas vynas taip veikė 
Oleniną. Jis , minėjo visus širdingus, 
kaip jam atrodė draugystės žodžius, dro
viai, tarytum netyčia, pasakytus prieš 
jam išvažiuojant. Minėjo rankų paspau
dimus, žvilgsnius, nutylėjimus, balsą, 
pasakiusį: sudie, Mitia! kai jis jau sė
dėjo šlajose. Atsiminė ir savo paties 
ryžtingą atvirumą. Ir visa tai’jam įgijo 
jaudinančios reikšmės. Prieš išvažiuo
jant, ne tik draugai, saviškiai, ne tik 
abejingi, bet nesimpatiški, nedraugiški 
žmonės, visi lyg būtų staiga susitarę la
biau jį pamilti, atleisti, kaip prieš išpa
žintį ar mirtį. “Gal man neteks grįžti iš 
Kaukazo,” galvojo jis. Ir jam atrodė, jog 
jis myli savo draugus ir myli dar kąžin 
ką. Ir jam buvo gaila savęs. Bet ne 
draugų meilė taip suminkštino ir pakė
lė jo dvasią, kad jis nebesulaikė bepras
miškų, nejučiomis tariamų žodžių, ir ne 
moters meilė (jis dar niekad nemylėjo) 
sužadino jam tą nuotaiką. Meilė sau pa
čiam, karšta, vilčių kupina, jauna .meilė 
viskam, kąs tik jo sieloje buvo gera (o 
dabar jam atrodė, jog tik viskas gera 
jame tebuvo), gundė jį verkti ir kuždėti 
beprasmiškus žodžius.

Oleninas buvo jaunuolis, niekur ne
baigęs kurso, niekur netarnavęs (tik pri
skirtas kažkurion civilinėn įstaigon), iš
švaistęs pusę savo turtų ir ligi dvide
šimt ketverių metų nepasirinkęs sau jo
kios karjeros ir niekad nieko nedirbęs. 
Jis buvo tai, kas Maskvos visuomenėj va
dinama “jaunuoliu.”

Aštuoniolikos metų Oleninas buvo 
toks laisvas, koki tik galėdavo būti lais
vi keturiasdešimtaisiais metais turtingi 
rusų jaunuoliai, iš mažens likę be tėvų. 
Jis' nepažino jokių — nei fizinių, nei 
moralinių — varžtų; jis viską galėjo 
daryti, ir nieko jam nereikėjo, ir niekas 
jo nesaistė. Jis neturėjo nei Šeimos, nei 
tėvynės, nei tikybos, nei rūpesčių. Jis 
niekuo - netikėjo ir nieko nepripažino. 
Bęt, nieko nepripažindamas, jis ne tik 
nebuvo paniuręs, nuobodžiaujantis bei 
rezonuojantis jaunuolis, o atvirkščiai, 
nuolat kuo nors žavėjosi. Jis nutarė, kad 
meilės nėra, o kiekvieną kartą jaunos ir 
gražios moters pasirodymas alpindavo 
jį. Jis senai žinojo, kad garbė ir titulai 
-— niekai, bet visuomet jautė, kaip jam 
malonu, kai baliuje prie jo prieina kuni
gaikštis Sergijus ir taria jam malonius 
žodžius. Tačiau pasiduodavo jis visiems 
tiems linkimams tik tiek, kiek įie nevar
žė jo laisvės. Bet vos tik, pasidavęs vie
nam siekimui, jis imdavo jausti, kad ar
tėja darbas ir kova, smulkmeniška kova 
su gyvenimu, jis instinktyviai skubėda
vo atitrūkti nuo jausmo ar reikalo ir at
gauti savo laisvę. Taip jis pradėjo viešą 
gyvenimą, tarnybą, griebėsi ūkio, muzi
kos, kuriai vienu metu buvo ketinęs pa
sišvęsti, ir net moterų meilės, kuria jis 
netikėjo. Jis- galvojo apie tai, kur dėti 
visą tą jaunystės jėgą, tik vieną kartą 
gyvenime žmoguje esančią, — ar skirti 
ją menui, ar mokslui, ar moterų meilei, 
ar praktiškai veiklai, — ne proto, šir
dies, išsimokslinimo jėgą, bet tą nepąsi-

Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis
1-21-49

kartojantį pakilimą, tą vieną kartą duo
tą žmogui galią padaryti iš savęs viską, 
ką jiš nori ir kaip jam atrodo, ir iš viso 
pasaulio viską, ką jis nori. Tiesa, yra 
žmonių, nepažįstančių to šišo, kurie, iš 
karto įstodami gyveniman, užsideda pir- v 
mą pasitaikiusį jungą ir sąžiningai vel
ka jį visą gyvenimą. Bet Oleninas per
daug stipriai jautė to visagalinčio jau
nystės dievaičio buvimą, tą galėjimą pa
virsti vienu troškimu, viena mintimi, ga
lėjimą panorėti ir padaryti, — zpUlti 
stačia galva į kokią bedugnę, nežinant 
už ką, nežinant kam. Jis turėjo savy tą 
nusimanymą, didžiavos juo ir, pats to 
nežinodamas, buvo dėl jo laimingas. My
lėjo ligi šiol jis tik save vieną ir negalė
jo nemylėti, nes laukė iš savęs vien tik 
gera ir dar negavo progos savim nusi
vilti. Išvažiuodamas iš Maskvos, jis bu
vo kupinas to laimingo, jaunatviško ūpo, 
kai, supratęs senas savo klaidas, jaunuo
lis staiga sau pasako, kad visa tai buvo 
negera, * kad viskas, kas buvo anksčiau, 
buvo atsitiktina ir nereikšminga, kad 
anksčiau jis nenorėjo gyventi gerai, bet

, kad dabar, išvykus iš Maskvos, praside
da naujas gyvenimas, kuriame jau dau
giau nebus tų klaidų, nebus atgailavimo, 
o tikriausiai bus vien tik laimė.

Kaip visuomet esti tolimoje kelionėje, 
pirnlas dvi tris' stotis mintys pasilieka 
toje vietoje, iš kur važiuoji, ir paskui 
staiga, su pirmu kelionėje pasitiktu ry-‘ 
tu, jos nukyla prie kelionės tikslo ir te
nai jau kuria ateities pilis. Taip atsiti
ko ir Oleninui.

Išvažiavęs iš miesto ir apmetęs ,aki
mis sniegų laukus, jis pasidžiaugė, kad 
yra vienas tarp tų laukų, susisiautę į 
kailinius, nuslinko į šlajų dugną, nuri
mo ir užsnūdo. Draugų atsisveikinimas 
jį sugraudino, ir jo akyse stojosi visa 
paskutinė žiema, kurią jis gyveno Mas
kvoje, ir tos praeities vaizdai, pindamies 
su neaiškiomis mintimis ir priekaištais, 
neprašyti skverbėsi jo vaizduotėm

Jis prisiminė tą lydėjusį jį bičiulį ir 
jo santykius su mergina, apie kurią jie
du kalbėjosi. Ta mergina buvo turtinga. 
“Kaipgi jis galėjo ją mylėti,neatsižvelg
damas į tai, kad ji mane mylėjo?” gal
vojo jis, ir negeri įtarimai lindo jam į 
galvą. “Daug dar yra žmonėse negarbim- 

'go, kai pagalvoji. O kodėl gi iš tikrųjų 
aš jos nemylėjau?” kilo jam klausimas. 
“Visi man sako, kad aš jos nemylėjau. 
Nejau aš esu dorinis išsigimėlis?” Ir čia 
jis prisiminė savo įsimylėjimus. Prisimi
nė savo viešojo gyvenimo pirmas dienas 
ir vieno savo bičiulių seserį, su kuria va
karodavo prie stalo ir lempos, nušvietu- 
sios jos.plonus pirštus prie darbo ir gra
žaus smulkaus veido apačią, ir prisiminė 
jis tas kalbas, besitęsiančias .kaip ko
kias “seku pasaką,” ir bendrą nesmagu
mą, ir varžymąsi, ir nuolatini pasipikti
nimo jausmą dėl to nenatūralumo. Kaž
koks balsas vis kuždėjo: ne tai, ne tai, ir 
iš tikrųjų išėjo ne tai. Paskui .jis prisi
minė balių ir' mazurką su gražiąja D. 
“Kaip aš tą naktį buvo įsimylėjęs, kaip 
laimingas! Ir kaip man buvo'skaudu ir 
apmaudinga, kai kitos dienos rytą aš pa
budau ir pasijutau esąs laisvas! Ko gi ji, 
toji meilė, neateina? nesuriša man ran
kų ir kojų?” galvojo jis; “Ne, nėra mei
lės! Kaimynė ponia, kalbėjusi vienodai 
man ir Dubrovinui, ir bajorų vadovui, 
kad mylinti žvaigždes, irgi buvo ne tai.”

Ir štai prisimena jis, kaip ūkininkavo 
kaime, ir vėl nieko džiaugsmingo neran
da tuose prisiminimuose. “Ilgai jie kal
bės apie mano išvažiavimą?” ateina jam' 
į galvą. Bet kas tie jie, jis nežino, ir 
tuojau pat ateina jam kita mintis, kuri 
verčia jį raukytis ir murmėti neaiškius 
garsus: tai atsiminimas apie monsieur 
Kapelį ir 678 rublius^ kuriuos jis ,liko 
skolingas siuvėjui, ir jis prisimena žo
džius, kuriais jis įprašinėjo siuvėją pa
laukti dar metus, nusistebėjimo, nusimi
nimo bei pasidavimo likimo valiai jaus
mus, pasirodžiusius siuvėjo veide. “Ak, 
dieve mano, dieve mano!” kartojo jis, 
raukdamas kaktą ir varydamas nuo sa
vęs įkyrią mintį. “O betgi, to nepaisyda
ma, ji mane mylėjo,” galvojo jis apie 
mergaitę, apie ,kurią kalbėta atsisveiki
nant. “Taigi, jeigu aš būčiau ją vedęs,

» (Bus daugiau)

Pasauline Muzikos —
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

politu be gimtinės.” Šitą mintį randame 
įvairiomis formomis išreikštą ir didžių
jų rusų revoliucinių demokratų — Bie- 
linskio, Černyševskio, Gerceno ir visų žy
miausių senosios bei naujosios rusų me
no kritikos atstovų ir absoliučiai visų 
stambiausių rusų kompozitorių. Šita 
mintis kuo teisingiausiai nustato ne tik 
rusų, bet ir užsienio klasikų kūrybos 
vertinimo kriterijų.

Nėra ko stebėtis, jei tarybinė liaudis, 
šitų principų dvasia išauklėta, myli ir 
vertina, pavyzdžiui, Bedržicho, Smeta
nos, Antono Dvoržako kūrybą. Tai iš
šaukė ne tik čekų ir rusų muzikinių kul
tūrų kraujo giminystės supratimas, nors 
tai žymiai paaiškina tarybinių žmonių 
santykius čekų muzikai, lygiai' ir gilų 
tarybinių muzikų įsijautimą į Šopeno, 
paties genialaus lenkų tautinės idėjos 
muzikoj nešėjo, kūrybą.

Didžiulis čekų klasikų muzikos pasi
sekimas Tarybų Sąjungoj galima paaiš
kinti dar ir tuo, jog tarybinė publika ir 
tarybiniai x muzikai mato jų kūriniuose 
poetinį čekų-slovakų tautos dvasinės es
mes įkūnijimą. Liepsningas Smetanos 
simfoninio ciklo “Mano gimtinė,” operų 

ROCHESTER, N.Y
Progresyvių Partija kovos 

už senatvės pensijų padidini
mą, už pieno žemesnes kai
nas, už pagerinimą mokyklų.

Masinis Susirinkimas
Sausio 24 d. yra šaukiamas 

progresyvių moterų masinis 
susirinkimas, visokių spalvų ir 
tautų moterų, kad suvienyti 
visas moteris kovoti prieš ka
rą, už civilių teisių gynimą, 
kad daugiau nereikėtų mūsų 
vyrams, mūsų sūnurhs lieti 
kraują, o motinoms lieti aša
ras. Mūsų šalis — turtin
giausia pasaulyje, o tūkstan
čiai veteranų neturi kur gy
venti ir neturi už ką 'vaiku
čiams drapanų nupirkti.

Aplankėme Draugą Praną 
Baltakį

Sausio 9-tos rytą, sekma
dienį, užėjo pas mus Jonas 
Evans ir sako—gražus oras, 
važiuokime į Batavia, N. Y., 
aplankyti draugą P. Baltakį. 
Batavia nuo Rochesterio 'yra 
už 32 mylių. Su mumis va
žiavo ir draugė Baltakienė. 
Pasisakė, kad 3 kartus į sa
vaitę važiuoja aplankyti sa
vo mylimą vyrą.

Už poros valandų jau mes 
ir ligoninėje. Draugas Balta
kis jau 4 mėnesiai kai serga. 
Suparalyžiuota dešine ranka 
ii/ koja, negali pajudinti, bet 
jau gali biskį kalbėti ir sakėsi 
biskį geriau jaučiasi . Labai 
gaila gero draugo, kad ištiko 
tokia baisi nelaimė. Ir labai 
apgailestaujame draugę Bal
takienę ir jos dukterį, kiek 
jos vargo ir rūpesčio turi pa
nešti.

Nors ir labai susirūpinusi ir 
dideles turi išlaidas^ tačiau sa
ko :—Atnaujink man laikraš
tį Laisvę. Nors esu labai už
imta visokiais darbais, bet vis 
noriu paskaityti Laisvę.

Iš Moterų Klubo Veikimo
Sausio 13 d. įvyko susirin

kimas. ' Visus reikalus ap
svarsčius, buvo išduotas rapor
tas iš tarptautinio veikimo. 
Buvo pranešta, kad važiuos 
delegacija į Washingtoną ci
vilių teisių ginti ir kad reika
linga finansinė pagalba. Nu
tarta aukauti $10.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Namo Bendrovės, kvie
čiantis į suvažiavimą. Laiškas 
priimtas ir nutarta suvažiavi
mą pasveikinti su $10.

Nutarėm kad abi LLD kuo- 
pos —50-ta ir 110-ta, moterų 
—surengtų pažmonį pagerbi
mui Laisvės vajininkų. Pel
nas skiriamas spaudos naudai.

Ir labai linksma yra pra
nešti, kad mūsų LLD 110-tos 
moterų kuopos jau visos narės 
užsimokėjo duokles už 19.49 
metus. Bravo, draugutės, kad 
nepasiliekate paskutinėmis. 
Ir garbė mūsų sekretorei 
draugei D. Valtienei už išrin
kimą duoklių. Dabar vėl at
eina vajus. Gaukime naujų 
draugių! Kuo daugiau, tai 
geriau.

Progresyvių Partija Veikia
Rochesterio Progresyvių 

Partija jau persiorganizavo ir 
pradėjo smarkiai veikti. 'Pa
sisakė daryti didelį spaudimą 
už namų statymą, nes Ro- 
chesteryje labai trūksta na
mų. Jauni veteranai svt - šei
momis susikimšę skiepuose 
gyvena. O jeigu gauna ko
kią žmoniškesnę vietą, tai Ten- 
dos negali išsimokėti, už po
rą kambarių tūri mokėti $60 
ar $75. O darbai jau taip 
sumažėjo, kas dieną šimtais 
paleidžia iš darbo iš visokių 
dirbtuvių. Rakandų apkali
mo šapos daugelyje vietų jau 
visai užsidarė. Ateina Hoo- 
verio laikai.
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

. I . -

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
'duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną Valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus. •
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. feVergreen 4-S802

GERIAUSIA DUONA 
SCHOLES BAKING, 1.

532 Grand St., Brooklyn

“Dalibor” ir “Libuša” patriotizmas, 
žaiždruojantis, tikrai liaudiškas “Par
duotosios nuotakos” jumoras daro jas 
pilna to žodžio prasmei mylimiausia di
džiulių tarybinių klausytojų masių muzi
ka. Ne veltui Smetanos ir Dvoržako mu
zika nesiliauja nuolatos skambėjusi tary
binėj koncertų estradoj. “Parduotoji 
nuotaka” statoma daugelio TSRS ope
ros teatrų (tame skaičiuje su didžiuliu 
pasisekimu ir M'askvos Didžiajame ir 
Leningrado Mažajame operos teatre), o 
retai arba niekuomet neatliekami Vaka
rų Europos šalyse. “Libuša” 4r “Dali
bor” ruošiamos pastatymui Novosibirs
ko operos ir baleto teatre. Tolimajame 
Sibire genialųjį čekų menininką myli ir 
taip gerai pažįsta, kaip ir Maskvoj bei 
Leningrade.

Šituo straipsniu mes tegalini duoti 
apytikrį užsieninės klasikinės muzikos 
paplitimo Tarybų Sąjungoj vaizdą. Iš to, 
kas čia buvo pasakyta, matyti, kaip pla
čiai ji paplitusi. Dar galima pridurti, 
jog nėra nei vieno stambaus klasikinės 
muzikos atstovo, kurio kūriniai nebūtu 
atliekami Tarybų Sąjungoj.

Tarybinių muzikų ir muzikos klausy
tojų interesai ne tik nepaprastai platūs, 
visa apimantieji, bet ir be galo įvairūs. 
Tai yra vienas įrodymų Tarybų Sąjun
gos muzikinės kultūros aukštumo.

gi šokius. Kviečia visus lie
tuvius ir prašo atsivesti savo 
draugus kitataučius, užtikrina 
visiems linksmą pobūvį. Ren
gia savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave.

PADĖKA
širdingai ačiū draugams ii 

draugėms, kurie per mane 
atsinaujino * laikraštį Laisvę. 
Ir didelis ačiū tiems drau
gams, kurie man į namus at
nešė pinigus už atnaujinimą 
Laisvės. širdingai ačiū drg. 
R. Shereliui už veltui išrašy
mą čekių. Tas viskas man 
daug pagelbėjo ir sutaupė 
daug’ išlaidų.

Dar kartą ačiū visiems už 
pagalbą. Nėra gražesnio daik
to, kaip visų draugų vieningas 
darbas, nes mums visiems 
spauda reikalinga.

L. Bekešienė..

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Mes velinam ū. Baltakiui 
kuo greičiausiai pasveikti ir 
vėl dalyvauti su mumis, o d. 
A. Baltakienei ir jos dukteriai 
Eleonorai didžiausios ištver
mės/ L. B.’

Draugija Ruošia Vakarienę
Vasario 5-tą, šeštadienio 

vakarą, Gedemino Draugystė 
rengia šaunią vakarienę tik 
už vieno dolerio tikietą, taip-

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 feult einant.

Medaus Kaina
KVORTA $1.25

PUSĖ* GALIONO $2.25.
Tuojau kreipkitės į Laisvės 

įstaigą ir įsigykite medaus. J 
kitus miestus riesiunčiame.
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LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbuš. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė,-tuojau kreipkitės j Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. .Nesivėlinkite su užsakymais. 'Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės , 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atjiktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos • darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

t
Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer Št., Brooklyn 6, N. Y.

f;-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- šešt., Sausio 22, 1949



LOWELL, MASS.
Kąs Pas Mus? į filmų vakaro surengimo, jeigu

Sausio 8 dieną buvo tik taip j tik G. Klimas čia atvažiuotų iš 
sau paprastas šeštadienio vaka į Brooklyn, N. Y., ir jeigu jis tu

ri ką nors naujo iš Lietuvos. 
Taipgi pasikalbėjome ir apie 
surengimą LLD 7-tos apskrities 
metinio pikniko birželio 19 d., 
Maple Parke. Tai buvo tikrai 
naudingas svečių atvažiavimas. 

Draugė Sophie Penkauskienė, 
Stasio Penkausko žmona, turi 
moderniškai įtaisius plaukų 
garbanavimo ir gražinimo sa- 
lioną savo bute: 33 Chestnut 
Street, Lawrence, Mass..

Draugė sako, jog ja 
I sekasi šiame užsiėmime: 
įmetu geras patyrimas 
I daug reiškia ir žmonės moka tą 
įvertinti.” Tai smagu girdėti. 
Gi Stasiukas, tai visą nuo kas- 

i dieninio darbo, atliekantį laiką 
! atiduoda visuomeniškam judėji
mui. Paskutiniame Laisvės va
juje Stasys laimėjo dovaną.

Čia mums besikalbant, prisi
minėm senuosius bendro veiki-

ras. Kaip ir paprastai nieko ne
buvo prie jo rengtasi. Bet bu
vo tikėtasi ką nors nuveikti nu 
ėjus klubam Ten ėjo LS ir D 
Draugystes komiteto susirinki
mas knygoms peržiūrėti.

Pribuvęs i klubą jau radau 
visai netikėtus svečius. Ten jau 
sėdėjo S. ir S. Penkauskai. Su 
Penkauskais kartu sėdėjo ir S. 
ir B. šlekiai, — visi iš Law
rence. Mums tik ką pasisveiki-! 
nūs, žiūrime, pribūna daugiau į 
lawrenciškių: Ig. ir R. čiula- 
dai; F. ir V. Zulai ir Tofi litis 
Tartoms. Ir taip susidarė gra
žus pažmonys dalyvaujant 
Lawrence - Methuen drau
gams. Jaunesni žmonės pasišo
ko, gi mes turėjome geros pro
gos pasikalbėti bėgančiais rei
kalais.

Tinkamai pasitarėm su Pen- 
kausku, kas link proponuojamo

gerai 
“Daug 
darbe,
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RES. TEL.
H Y. 7-363L

I

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
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

CHARLES J. ROMAN 
Laidotuvių 

Direktorius

mo laikus, kuomet dar jauni 
buvome ir man dar sveikam bū- 

i nant, gyvendami Nashua, N. 
; II., veikdavom.

1922 metais, sugrįžęs į Lo- 
wellį, gruodžio 18 d., patikau 
savo didžiausią nelaimę . . .

Tą prisiminus, draugė Pcm 
kauskienė įspaudė man delnan 
piniginę dovaną. Taip pat drau
gai Ignacas čiulada ir Steponas 
Šlekys. Tariau jiems visiems 
širdingą ačiū! Ką gi kitą aš be
galiu daryti!

Draugas Šlekys, priduodamas 
man dovaną, išsireiškė: “Mat, 
tu, drauge, nedirbi, o veiki ir 
rašai dėl visuomenės, — tau 

į reikia.” Labai ačiū, brangūs 
draugai, už įvertinimą! Bet aš 

įveikiu tik pats, už save, kaipo 
| susipratęs žmogus, jausdamas 
pareigą..

Jūsų širdinga' dovanėlė dėl 
' manęs nėra kokia užmokestis, 
o tik išraiška jūsų draugišku
mo ir broliška pagalba mano 
sunkioje padėtyje. Ir kaipo už 
tokią, net sunku surasti tokių 
žodžių, kuriais galėčiau išreikš
ti gilesnį padėkos jausmą!

Taipgi ta proga noriu paa- 
čiuoti * ir kitiems už kiek pir
miau gautas dovanas. Būtent, 
Andriui ir Marijonai Grigū- 
nams iš Norwood, Mass., ir ma
no giminaitei Marytei ir Jonui 
Koch (Kuzborskui) iš Detroit, 
Michigan, kuris ten turi čeve- 
rykų krautuvę ir plačiai žino
mas.

Kadangi gavau biskį dovanų, 
tai jau pasipirkau ir siūtą, nes 
man jau labai reikėjo. Dabar 
nešiosiu ir draugams ačiuosiu.

Taigi, visi draugai ir drau
gūs — geraširdžiai, priimkite 
mano karščiausią padėkos žodį, 
— AČIŪ!

Kiek laiko pirmiau paačia- 
vau per Laisvę draugei N. Gri- 
bienei — norwoodietei. Dėkoda
mas turiu mintyje visus. Taip
gi labai ačiū ir mūsų brangiam 
dienraščiui Laisvei, kaip ir re
dakcijai, kad pavėlina ir lei- 

I

džia užimti vietą laikraštyje to
kioms padėkavonėms.
nepamirškime, 
kią spaudą, 
jos?';. ......

Draugai, 
kad turime to- 

Ir kaip būtų be

Jonas M. Karsonas.
Liūdesio valandoj ycreip- 
kitės prie manęsjdieną 
ar naktį, greftsuteiksi- 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šerrtieninė. Mūsų ' 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Kova dėl Amerikos 
Teisių...

Paul Gustas funeral Home,
INC. *

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefoliuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 .1

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad -nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

z

Lietuvis Kvielkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th Št.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

te le f on nokite:
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
želmenims, Vestuvėms ii* Bankietanis

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

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

čios kunigas, vienos Wash- 
ingtono bažnyčios klebonas 
(pavardę per klaidą pralei
dau), — jis'taipgi smerkia 
“12-kos” teismą.

Dar kalba Eugenija Well
fish, Amerikos Moterų 
Kongreso pirmininkė ir vi
ce -pirmininkė Tarptauti
nio Moterų Kongreso. Ne
seniai ši darbuotoja grįžo iš 
Pragos, kur įvyko tarptau
tinis moterų kongresas, ku
riame buvo atstovauta 80 
milijonų organizuotų pa
saulio moterų. Ji smerkė 
“12-kos” teismą.

James Zarichny, Michiga- 
no universiteto studentas, 
jaunuolis, pavarytas iš'mo
kyklos už tai, kad jis ėjo 
pasiklausyti kalbos vieno tų 
12-kos, — kalba ta pačia 
tema.

Kalba Arnold Johftson, 
USA Komunistų Partijos 
veikėjas; kalba Ann Shaw 
iš Los Angeles; Leon Kržy- 
czki, iš Milwaukee miesto, 
Amerikos slavų Kongreso 
pirmininkas; Irving Blau, 
iš Denverio, Col. Paskiausia 
kalba dainininkas artistas 
Paul Robeson, uždegdamas 
aklinai- prikimštą žmonių 
salę, — uždegdamas savo 
jausminga, gilia, pilna agi
tacinės ugnies kalba.

Šitaip baigėsi įstatyminė 
konferencija, sus a u k t a 
CRC. . ■

Pagal mandatų komisijos 
pranešimą, delegatų dalyva
vo virš 600. Iš jų buvo:
iš Progresyvių Partijos, 32 
iš Komunistų Partijos, 83 
iš tautinių grupių, 126 iš 
ADF ir CIO unijų, ir t.t.

Nutarta rytoj susirinkti

99

Nariai Wholesale and Warehouse Workers Lokalo 
65-to (nepriklausomo) susidėjo, kas kuo galėjo, pagel
bėti savo s^ndarbininkui Bill Johnsonui (viduryje), 
kuriam gaisras sunaikino butą ir jame buvusį turtelį. 

Unijistai prisidėjo pinigais ir drabužiais.

WORCESTER, MASS
Parengimas dėl Gintarų 
Radijo Gražiai Pavyko

Piniginių aukų davė dėl 
dijo:

J. ir Julia Gicai $10.
Po $5: J. Jaskev,ičius ir 

Kosulis. L. žalimas $2.
Pp $1 : A. Kuzmickas, P. 

Grinevičienė, Z. Dvareckas, 
N. Čeponytė, F. Kalanta, J, 
Pocius, V. Uzep, K. Polukas, 
P. Bacevičius, Žukai, Ane- 
liauskiūtė, ir A. Dvareckis 50 
centų. Ne visų aukavusių 
vardai užrašyti, kadangi viso 
aukų sudėta $36.50.

Rokuojama, kad pelno liks 
apie $50. Tad gi parengimas, 
nepaisant didelio maisto bran
gumo, gražiai pavyko.

Virš aprašytam parengime 
paaiškėjo, kad dalyvavo nau- 
javedžių, tai J. žalimas 
(Green) su Norkiene ir St. 
Paura su Krasauskiene. Lai
mingo ir ilgo gražaus gyve
nimo jiems!

L.P.B.K. Koresp.

ra-

Chicago. — Pakilo naujos 
sniegų audros su šalčiais 
vidurvakarinėse valstijose.

nega- 
žinia,

tlcle-

Sausio 16 d. rūpesniu L. P. 
B. Kliubo buvo surengtas ban- 
kietas su koncertiniu progra
mų naudai radijo palaikymo, 
kuris yra leidžiamas per pusę 
valandos kiekvieną sekmadie
nį, kaip 9 vai. iš ryto, iš 
Framingham, Mass., W K OX 
stoties, 1.190 kilocycles.

$

'6 vai. vakare gražios publi
kos — svečių ir iš toliau at
vykusių — apsūdo tris ilgus 
stalus ir pradėjo vaišintis šil
tais darbščių gaspadinių pa
gamintais valgiais ir tinka
mais gėrimais.

Pasivalgius, pradėta progra
mas. 'Richardas Barris iš 
Dedham, Mass., jaunuolis, 
raudonplaukis, skaistaus vei
do, darnaus ūgio vaikinukas, 
ant krūtinės laikąs gražiai' 
baltą ' akordijoną, davė solo, 
penkius kavalkus, per du iš
stojimus. Jis puikiai tą mu
zikos instrumentą naudoja, 
publika jį gausiais aplodis
mentais apdovanojo.

Vietinis Aido Choras 
Įėjo dainuoti, nes, kaip 
vedėjos neteko, tai nuo 
sudainavo porą dainelių
na Ališauskaite, akompanuo
jant pianu H. Kižytei.

Kadangi svečių tarpe buvo 
ir radijo tvarkytojas B. Ku
bilius, tai tapo pakviestas pa
kalbėti. Jis karštai ragino 
susirinkusius, kad paremtų fi
nansiškai radijo išlaikymo rei
kalą, idant palaikyti per ilgus 
laikus tą pusvalandį lietuviško 
programo. A. Kupstis, iš S. 
Bostono svetys, taipgi' buvo 
perstatytas pakalbėti. Jis ir
gi ragino, kad finansiškai rei
kia paremti radijo išlaikymą.

Vyrų dainininku ‘ansamblis 
iš Norwood, Mass., vadovau
jant Stasiui Pautai, tada su
dainavo tris liaudies dainas. 
Jiems akompanavo R. Barris 
akordijonu. Publika būtinai 
iššaukė daugiau dainuoti,' tai 
dar dvi dainas su,dainavo. Jų 
nedidelė grupė, bet puikiai 
traukią lietuviškas dainas.

Pirmininkavo D.. G. Jusius, 
Kliubo pirmininku' yra J. J. 
B., bet nebuvo parengime. Iš 
ryto tą pačią dieną kliubas 
laikė metinį susirinkimą — 
irgi pirmininko nebuvo. Susi
rinkimas paliko perrinkimą 
kliubo valdybos dėl šių metų 
sekančiam susirinkimui.

Bankietui nuoširdžiai padir
bėjo šios gaspadinės ir drau
gai: Vosilienė, Kanapkienė, 
Stankienė, Mickienė, Jusienū, 
Gurskienė, Pilkauskas, Sen
kus, Jaskevieitis ir kiti pagel
bėjo prie /patarnavimo į sta
lus. ' '

PAJIEŠKOJIMAI
Motina pajieško savo dviejų duk

terų, Annie ir Helen Nerkis. Pa
geidaujama, kad juodvi tuoj susi
siektų su motina, kurios pavardė 
dabar yra Mrs. Suszok. Adresas: 
176 Franklin Ave., Aliquippa, Pa.

(17-22)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Hartford ir apylinkės Draugystėms 
ir organizacijoms pranešame, kad 
spaudos piknikas įvyks rugpjūčio 14 
d. (August) Sąnryšio Parke, Glas
tonbury, East Hartforde.

Todėl visi jsitėmykite viršminėtą 
dieną, kad nesusidurtų du piknikai 
viena diena. —- F. J. Repšys.

(18-19)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 26 d., 7:30 v. v., 946 
E. 78th St., netoli St. Clair Ave. 
Nariai nepamirškite ateiti, nes turi
me svarbių reikalų ir kaip kurie na
riai nėra gavę knygų Žmogus ir 
Mašina. Taipgi reikės pasimokėti už 
šiuos metus, nes pinigai yra reika
lingi j Centrą. — J. S. (18-19) 
ųložduz cmfwycmfw

'ROCHESTER, N. Y.
Vasario 5-tos vakarą, šeštadienį, 

Gedcmino Dr-stč rengia šaunią va
karienę. Tikietas labai pigus, tik 
vienas doleris. Bus labai skani va
karienė ir gera muzika, galėsite 
smagiai pasišokti ir linksmai laiką 
praelisti. Yra kviečiami visi Rochcs- 
terio lietuviai ir prašomi pakviesti 
svetimtaučius. Jauni ir Suaugę bū
site gražiai priimti. Įvyks savoje 
salėje, 575 Joseph Ave. — Komisija.

(17-18)

, Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

na- 
kas 
lie-

i---------------------

KAS KĄ dirba
Šiuom syk nesvarbu, kas 

mus stato, ar griauna, ar 
kelius taiso. Svarbu, ką
tuviai veikia savo visuome
nei. Pavieniai gyvenanti dir
ba, storojasi, suserga, miršta, 
palaidoja, keletas pasimeldžia 
ir užbaigta. Na, o kas su
kurta dėl progreso, dėl švie
sesnės ateities? Nieko, o nie
ko ! Ateities pagerinimo rei
kalais geriausia gali darbuotis 
tik organizuoti.

Pradedant naujus metus, 
visi suveda sąskaitas nuveik
tų darbų ir planuoja 'naują 
veikimą.

šiuom syk tik apie mūsų ne
didelę šeimynėlę ALDLD 10 
kuopą, štai jos metinis susi
rinkimas, raportuojama, kad 
išaukota sykiu su Bendru Ko
mitetu dėl visuomeninių rei
kalų, svarbiausia spaudos rė
mimas, virš du tūkstančiai do
lerių. štai raportuoja mūs 
organizatorius drg.- A. Gal- 
kus, kad tik jis vienas sukėlė 
“Liaudies Balso” * pastiprini
mui su prenumeratomis arti 
300 dolerių.<C. Laisvės vajinin- 
kai šiemet gavo daugiau nau
jų skaitytojų, kaip kitais me
tais, ir perviršijo atpildymą 
mirusių skaitytojų su geru 
kaupu.

Dešimtoji kuopa ryžtasi 
dirbti daug naudingo darbo. 
Štai naujas prakilnus sumany
mas.

Kuopoje randasi narė, jau 
ilgas laikas ligos kankinama, 
ir jos finansinė padėtis sunki. 
Kuopos nariai sako: neap
leiskime, gelbėkime. Nėra

OPERATORfcS
Patyrusios prie Apatinių Drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

Kreipkitės
GLOWSTYLE UNDERWEAR 
58 West 86th Street, N. Y. C.

LACKAWANA 4-1960
(1®)

pinigų — surenkime pokylį, 
įal uždirbsime ir paremsime. 
Jai reikalinga operacija, o bė 
pinigų tas negalima. . . Tuo
jau apsiima dvi darbščios 
draugės, šapranauskienė ir 
šaulinskienė. Sako, vakarė
lis bus puikus; pavaišinsim vi
sus skaniai, tik ateikite. Įvyks 
30 dieną sausio. Bus nedėl- 
dienis, apie 5- vai. po pietų, 
rusų name, 735 Fairmount 
Ave.. Tikslas garbingas ir vi
sų, mylinčių labdarybę, reika
las būti.

ALDLD 10 kuopos organi
zatoriaus vietą šiemet užėmė ' 
senukė draugė Ramanauskie
nė. Tai kupina energijos 
draugė. Linkiu gerų pasek
mių jai darbuotis.

Aš Būsiu.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L5060 has been issued to the undersigned 
to seli wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
suined off

liquor

at 545 Court St:, Borough of 
County of Kings, to be oon- 
the premises.
R. M. TORTORA
Court Liquor Store

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, ' 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Sq.

CAMBRIDGE, MASS.

TUOJAU ĮSIGYKITE

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.

Matthew
BUYAUSKAS

š LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

. kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street s 

Laisvės Name
♦ Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Turners Arenom Rytoj, an
tradienį, mat, suvažiuos 
tūkstančiai rinktinių žmo
nių į žygį už Laisvę. Iš Tur
ners Arenos jie specialiais 
autobusais vyks į 
liaus Kalnelį.

Apie tai 
straipsnyje.

Kapito-

bus . kitame

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus

< lūs ’ ir krajavus 
sudarau

ai rikoniškais. Rei- I 
įkalni esant ir ' 
■padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- |;
r geidaujama. Tai

pogi atmftliavoju;
( įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion Sto Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Avė., 
prie Čhaūncėy St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6101

padarau 
paveiks-

su ame-

■y < ■

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

: . 405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewcs St.

BROOKLYN, N. Y. ::
Visokiausi . vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergrcėn 7-6288

F. W. Shalins 
(SHAUNSKAS) 

Fjmeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- §ešt., Sausio 22, 1949
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Retikeyičienę Laidos Didžiosios Darbymetes Iš LLD 55-tos Kuopos
Šeštadienį, 22-rą Savaitė Susirinkimo

Ona Retikevičienė, plačiai 
žinomosios muzikantų Retike* 
vičiu šeimos motina mirusi * »
sausio 18-tą, bus laidojama šį 
šeštadienį, sausio 22-rą. Išly
dės 9 valandą ryto iš Jalins
ko šermenines, 8-1-02 Jamaica 
Ave. (prie pat Forest Park
way stoties ant BMT Jamaica 
linijos).

Retikevičienė, našlė nuo 
1940 metų, gyveno 157 Mof
fat St., Brooklyne (telefonu 
paimant žinią užvakar die
nos Laisvėje buvo klai
dingai nugirstas n uzm e • 
ris.). Li ko Ii ū d ėsy j e s ū n ū g 
Juozas ir Petras, duktė Ele
na? buvusioji mūsų chorų mo
kytoja, anūkas, brolis Franas 
Baker, giminaitė Stakovienė.

Pasiūlyta įvesti vakarinę 
medicinos klasę Long Island 
Kolegijoje, nes dieninėse kla
sėse netelpa norintieji moky
tis.

Rex 'Harrison, vaidinąs vado
vaujančią rolę veikale “Anne 
of the Thousand Days,” Shu
bert Teatre, New Yorke, bus 
girdimas radio programoje šio 
sekmadienio vakaro 8:30, sau
sio 23-čią, iš American Broad
casting Co. stočių. Vaidins 

c-kapitoną Stanhope vaizdelyje 
iš Pirmojo Pasaulinio Karo, 

Journey’s End.”

5-TA DIDI SAVAITĖ! “Tikrai puiki”—Post.

Artkino perstato

“SYMPHONY OF LIFE”
(SIBIRO DAINA)

Skaisčiomis Sovietinėmis Magiškomis Spalvomis

Virpanti Naujo Pasaulio Istorija—
Kibirkščiuoja Spalvingomis Dainomis ir šokiais

Diriguota IVANO PIRIEV’O

Pagaminta Sovietų Sąjungoj—Angliški Paaiškinimai.

STANLEY 7th Avė. Tarp 42 ir 41 Sts.
Durys Atsidaro 8:45 A. M. Tel. WI 7-9686

SAMUEL GOLDWYN perstato

“ENCHANTMENT” ✓
Bene Puikiausia bet kada Nufilmuota Meilės Istorija!

žvaigždžluoja
DAVID NIVEN • TERESA WRIGHT

EVELYN KEYES • FARLEY GRANGER
AQT'fYT? THEATRE, BROADWAY PRIE 45th STREET
AiO A "/IV vidunaktį rodoma kas naktį — Nuolat nuo 9:45 A. M.

20th Century Fox perstato *** Dan Dailey • Celeste Holm 
“CHICKEN EVERY SUNDAY”

Asmeniniai • Scenoje ♦ * ♦ Tony Martin • Beatrice Kraft ir jos 
šokikės • Dean Murphy *** Ledinėj Scenoj! šaunus naujas Vaidi
nimas and LEDO “ M A S Q U E R A D E ” — žvaigždžiuoja
ROXY ,7th Avė. ir 50th St. || Arnold Shoda • Joan Hyldoft

RADIO CITY MUSIC HALL
Teatrinė Tautos Vieta ROCKEFELLER CENTER

įdomiausias naujųjų metų judis . ..
Žavinti Komedija ir labai žingeidi drama.

JEANNE LINDA , ANN
GRAIN DARNELL SOTHERN

“A Letter To Three Wives”
su Kirk Douglas - Paul Douglas - Jeffrey Lynn 

Scenoje: “FLYING HIGH’’ — Paruošė Leonidoff, scenerijos Bruno 
Maine... su Rockettes, Corps de Ballet, Glee Club ir Music Hall ork.

Liekasi tiktai savaitė lig 
mūsų didžiausios metinės iš
kilmės—dienraščio Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimo ir po jo 
įvyksiančio bankieto.

'Bankietas, įvykstąs mūsų 
laikraščio išėjimo dienraščiu 
30 metų sukaktyje, pirmasis 
gražiojoje Liberty Auditori
joje, turėtų būti vienas iš di
džiausių. Ir mes tikimės, jog 
visi dienraščio patrijotai, skaL 
tytojai ir prieteliai tai supras, 
kad jis tokiu bus. Jame pa' 
siliks atvykę į suvažiavimus 
svečiai iš toliau. į jį atvyks vi
si gerų bankietų mėgėjai 
brooklyniečiai. Tačiau—

Labai svarbu, kad visi įsigy- 
tumėt tikietus iš anksto, bent 
keliomis dienomis pirm ban
kieto. Tiesa, kad šiam raštui 
jus pasiekus maisto užsaky-

FILMOS -
Šią savaitę Loew’s teatre, 

Broadway ir 45-tos gatvės, 
New Yorke, pradėjo rodyti 

•filmą “Command Decision.” 
Pereitą sezoną New Yorke šis 
veikalas buvo perstatytas gy
vajame teatre ir turėjo dide
lio pasisekimo. J filmą sudėti 
geriausi ir gabiausi artistai, 
kaip tai Clark Gable, Walter 
Pidgeon, Van Johnson, Brian 
Don Lev j’- ir kiti. žymėtinas 
dalykas tai, kad visame vei
kale nėra nei vienos moters— 
lietuvių tarpe mūsų meninin
kės vargiai daleistų tokio vei
kalo perstatymą.

Weik al as vertas pamatyti, 
ypatingai dabartiniu laiku, 
kuomet visokių nenaudėlių 
skleidžiama propaganda už 
karą. Šis veikalas parašytas 
iš praėjusio karo įvykių An
glijo.) tarpe Amerikos militari- 
nių jėgų ir politinių.

Antras veikalas, “The Quiet 
One,” bus rodomas neužilgo 
Little Carnegie Teatre, West 
57th St., New Yorke. Tai 
yra dokumentinis veikalas iš

mai jau bus paduoti, tačiau, 
esant reikalui, keliomis dieno' 
mis pirm bankieto užsakymus 
dar galima pakeisti. Esame 
tikri, kad jūs, 'kaip kad ir 
Laisvės administracija, neno
rėtumėte, kad mūsų svečiai 
liktųsi nedavalgę, arba kad 
brangus maistas atliktų.

Vieni pardavimu, kiti nusi
pirkimu tikietų iš anksto pa- 
gelbesite mums turėti vaišin
gą, skalsų, bet ne perdaug 
iškaštingą bapkietą. Kalaku
tienos, hamės, dešrų vakarie
nė su alumi, taipgi šokiai tik 
už $3.

Bankietas įvyks už savaitės, 
sekmadienį, sausio 30-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 11 Oth Street, 
Richmond Hill.- Pradžia 6 
valandą .

TEATRAI
negrų gyvenimo New Yorke. 
Šiame veikale figūruoja ne
grai darbininkai, nuotraukos 
paimtos jų gyvenimo lūšny
nuose New Yorke. Įdomus 
veikalas, jaudinantis ir ver
čiantis kiekvieną pamąstyti 
apie mūsų ekonominę padėtį 
šioje šalyje.

“The Quiet One” yra pirma 
produkcija naujai suorgani
zuotos filmų kompanijos, Film 
Documents, Inc. Veikale da-' 
lyvaują jaunas negrų berniu
kas, kuris auga be meilės mo
tinos bei tėvo. šis mažytis 
papuola į visokias skerspai- 
nes iki pakliūva Wiltwick mo
kyklon.

ši filmą buvo pasiųsta per
eitą vasarą į' Edinburgh’o 
Tarptautinį Filmų Festivalį, 
kur gavo specialės aklamaci
jos iš Britanijos filmų vadovų.

E. T. M.

Astor Teatre teberodoma 
filmą “Enchantment,” su Te
resa Wright ir David Niven.

Embassy Newsreel Teatruo
se žinių, ištraukėlės filmose iš 
daugelio šalių.

Brooklyno Paramount rodo 
“The Paleface” ir “Behind 
Locked Doors.”

New Yorko Paramount — 
“Accused,” ir yra veiksmai 
scenoje.

Radio City Music Hall pra
dėjo rodyti naują filmą “A 
Letter to Three Wives.” Di
džiojoje scenoje Leonidoff’ę 
spektaklis “Flying High,” su 
Rockettėmis, šokėjais, daino- 
riais.

Roxy Teatre — “Chicken 
Every Sunday,” su Dan Daley 
ir. Celeste Holm, taipgi sce
nos aktai. ,

Stanley Teatre teberodoma 
gražuolė “Symphony of Life,” 
ir yra priedinės trumpos fil- 
mos.

Victoria Teatre teberodo
ma “Joan of Arc,” ten išbu
vusi jau ilgą laiką. -•

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Anksčiau buvo pranešta, kad Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo Biz
nio Skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. Dabar pranešame, kad 
tas susirinkimas yra perkeltas i 
Sausio-Jan. 28 d. /

Prašome visų įsitėmyti dieną ir 
dalyvauti susirinkime. Pradžia 7:30 
v. v. Klubo salėje. (16-18)v

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 šeimynų, gontais ap

kaltas, namas. Parduodame su nuo
stoliu. Turime apleisti miestą. Visi 
įtaisymai; arti subvių, gatvekarių 
ir autobusų. Yra tuščias apartmen- 
tas/kalima tuoj įeiti gyventi. Garu 
nešildoma. Kaina $5500. EVergreen 
7-1648. » (18-19)

Parduodama saldainių krautuvė, 
yra ir Fontanas. Trys kambariai, 
garu šildoma — atviras langas. Pil
ni! kaina $2000. Adresas: 45 Scholes 
St., kampas Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Neskambinkite telefonu! 6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-šešt., Sausio 22, 1949

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—sausio 18 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėj, 147 Thames St., 
atsibuvo susirinkimas LLD 55 
kp. Narių atsilankė neskait
lingai. šiame susirinkime ko
misija išdavė pilną raportą iš 
vakarienės, kuri atsibuvo lap
kričio mėn. praeitų metų. 
Vakarienė buvo pasekmingą, 
liko dar keletas dolerių ir 
pelno. '

Sveikinsiin suvažiavimus.
y

Susirinkimas priėmė tarimą 
pasveikinti dienraščio Laisvės 
dalininkų suvažiavimą su de
šimčia dolerių, o Lietuvių Na
mo Bendrovės suvažiavimą su 
penkiais doleriais.

Už šiuos metus jau pasimo- 
kėjo metines duokles apie 12 
narių ir įrašyta viena nauja 
narė.

Taipgi nutarta rengti alaus 
bankietą pradžioj birželio 
mėnesį.

Sekantis susirinkimas įvyks 
15 d. vasario mėn.‘

Stakovas, Kp. Kor.

Norintiems Mokytis
Centralinė Evening High 

School, Nostrand Avenue ir 
Halsey Sts., Brooklyne, per 
vakarinių kursų vedėją Ben
jamin Gal linger praneša, kad 
jau registruoja mokinius pa
vasariniams kursams, kuriuo
se pagelbsti pasiruošti seka
moms darbo sritims:

1 Civilei tarnybai ir preky
bai

2 Slaugybos mokyklon ir

| Joseph Garszva 
{Undertaker & Embalmer i; 
I»

Manager

JOHN A. PAULEY
” Licensed Undertaker

::

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

I GYDYTOJAS |

S. S. Locket, M. D. |
| 223 South 4th Street |
| BRQOKLYN, N. Y. f

t v i -i i 1—2 dienom t 
| Valandos: j6_8 vakarais t
Sir Pagal Pasitarimais. I

Telefonas EVergreen 4-0203 f

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868 

Valandos: I^Brakare

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
I I ■ I

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

kolegijon, įskaitant spocia- j 
Jius ispanu kalbos kursus į 
slaugėms.

3 Dailės, komercinės dai
lės, taipgi planus skaityti ii’ 
braižyti, (blue print reading 
& drafting)

4 Kitu kalbų mokslų, ma
tematikos, istorijos, ekonomi
jos, taipgi gilesnio pažinimo 
anglų kalbos ir eilės kitų 
mokslo dalykėlių, reikalingų 
gavimui high school diplomo.

, Veteranams klases . labiau 
prižiūrimos, tikslu pagreitin
ti baigimą mokslo.

Visos tos pamokos vakari
nėse klasėse .teikiamos nemo
kamai. Kam laikas leidžia ir 
sveikata tarnauja, verta pasi
naudoti proga.

Mirė Ona Zaveckienė
Naktį iš 20-tos į 21 mirė 

Ona Zaveckienė, naujai iš
rinkto Lietuvių Siuvėjų Lo- 
kalo 54-to .pirmininko žmona, 
pati ilgametė darbininkė 
kriaučių šapose. žinią tele
fonu perdavė Jonas Stakvile
vičius.

Velionė Zaveckienė susirgo 
pirm Kalėdų. Iš karto kiek 
laiko bandė ilsėtis, gydytis 
namie, 823 Glenmore Avė., 
bet pastaruoju laiku buvo li
goninėje. dalinai suparaly
žiuota.

Zaveckienė pašarvota Sha- 
lins koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Laidos 
antradienį, sausio 25-tą, Cy
press Hills kapinėse.

Liko giliame liūdesyje vyras 
Vincas, sūnus Vytautas, sesuo 
Suzanna Bartkus.

Reiškiame užuojautą Vin
cui Zaveckui ir kitiems velio
nės artimiesiems.

Thomas Petowsky, 24 me
tų, kaltinamas įsibriovime į 
krautuvę tikslu apvogti. Jį 
pagandinusi ten’ įrengta “elek
triška akis,” kuri Saugoja du
ris ir pašaukia policiją.

y BROOKLYN $

I LABOR LYCEUM 1 
v DARBININKŲ IŠTAIGA § 

l?Sales dėl Balių, Koncertų, Bdn-« 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 
W Puikus steičius su naujausiais » 
& įtaisymais. S
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 

Kainos Prieinamos. *
949-959 Willoughby Ave. g 

g Tel. STagg 2-3842

■ •4>4*4*4*4*4*<I*4>4,4*4**l*4"!*4"ž**ž*4*4"l**Ž**{'4*'2**& 

Egzaminuojam Akis, | 
:: Rašome Receptus Į 
j Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists *

394-398 Broadway |
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8342 |

TONY’S
. I

UP-TO-DATE

BĄRBJER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Sekmadienį Ateikite Žinių 
Apie Teatrą Popietin

Paskutiniu kartu primena
me, jog apie lietuvių teatro 
pradžią, apie jo pirmuosius ir 
visuomet sunkius kelius, apie 
mūsų teatro padėtį šiandien ir 
perspektyvas ateičiai prolck- 
cija įvyks jau šį. sekmadienį.

Prelegentu bus Rojus Mi- 
zara, Rengia Lietuvių Me
no Sąjungos 3-ji Apskritis.

ši yra -antroji, iš eilės meno 
klausimais prelekcijų, kurias j 
apskritis yra pasimojusi mums 
pateikti šį sezoną. Pirmą,1 
prieš porą savaičių, pateikė: 
amerikinio meno žymus žino-j 
vas ir autorius Sidney Finkel- j 
stein. Po šios, seks kitos, su 1 
kitais prelegentais. Tai bus' 
lyg ir tęsinys pamokų, tikslu 
supažindinti visuomenę . su

PARCELS"
Pagaliaus 

ORO PAŠTU
DABAR Apdrausti Dovanų Pundeliai nusiunčiami j kelias dienas. 

ORO PAŠTAS SIUNČIA IR VAISTUS
“NEMOKAMAI“ REIKALAUKITE APRAŠANČIO KATALOGO “L“

WORLD TOURISTS NC
1845 BROADWAY (60th ST.I. NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0590

HARTFORD AGENTŪRA FOREIGN PACKAGE SERVICE
39 Wells St., Hartford, Conn.

Phone: 6-5164

TTT TDD9Q D A D 411 GRAND STREET ZL1 T 0 l>AK BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

I n-,............  ..

BEER & ALES

Peter KapiskasI

32 Ten Eyck S
Tek EVergreen 4-8174

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves

UP
Swirl Cut

pamatysite, kad jūsų plaukų pro-for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

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

sutai-

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center Hairdressers

įvairiomis meno šakomis, jų 
istorija, vieta visuomenėje. •

Sausio 23-čią įvyksiančios 
prelckcijos pradžia lygiai 3 
vai. po pietų. įėjimas nemo
kamas. Vieta: Liberty Audi
torijoje, kampas Atlantic Avė. 
ir 1 loth St.t Richmond Hill.

Protestonh Taryba New 
Yorke paskyrė komisiją studi
juoti valstijos įstatymus di- 
vorsams. Bėgiu 6 savaičių 
komisija turės pateikti rapor
tą ir savo pasiūlymus.

Parkų Departmento darbi
ninkas Joseph Partise šoko į 
North River ties 172nd St. iš
gelbėti ten įkritusį ar įšoku
sį Adolph Arfeld, 72 metų. 
Senuką nuvežė ligoninėn.

S

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

——i.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs 
blemos' pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
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 jr šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų




