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Skaitau: “Kinijos nacio
nalistinė vyriausybė pasiduo
da komunistams. Generolas 
čankaišekas pabėgo. Komu
nistu Armijos veržiasi pir
myn. Pekinas komunistu lan
kose.“

O kas blogiausia ir baisiau
sia, pasak to paties laikraš
čio, kad “Amerika tą įvykį 
priima, kaip menką reikalą. 
Nieks dėlto čia per daug ne
sijaudina ir niekas dėlto gal
vos nelaužo.”

Tikrai, panašu į viso svieto 
pabaigą, ar ne?

Pridėt tik galima tiek: 
čiang KaKi-šeko, kaip atrodo, 
nebeišgelbės ir visos menše
viku ašaros.

★ ★ ★
Netiesa, žinoma, kad nie

kas nesijaudina ir galvos ne
laužo. Argi Grigaitis iš Chi- 
cagos ir Januškis su Strazdu 
iš So. Bostono dėlto nelipa 
ant tvoros- ir nereikalauja, 
kad pats Trumanas su Ame
rikos vaisku važiuotų Kinijon 
ir tuos nelabuosius komunis
tus pamokytų, kaip ant svieto 
gyventi ir pagerbti Ameri
kos penkiij bilijonu dolerių su
teiktą čiangui pagalbą?

* ★ ★
CTO “Union News Service” 

džiaugiasi, kad Kongreso At
stovi! Butas sudarė Darbo 
Komitetą iš labai geru žmo
nių. Komitetan įeina šešioli
ka demokratų ir devyni re- 
publikonai. Visa šio komite
to komplekcija (išvaizda) 
esanti labai “pro-darbininkiš- 
ka.”

Bet ar šiame komitete ran
dasi nors vienas darbininkas 
arba darbininkų ’atstovą^.? 
Nesiranda. Tai ko čia taip 
jau džiaugtis?

Su tais tariamais “darbinin
kų draugais” jau seniai Ame
rikos darbininkai turi daug 
kartaus prityrimo. šiandien 
jie tavo draugai, o rytoj jie 
tau kepa Taft-Hartley bilių.

Kinijos nacionalistinės val
džios vice-prezidentas Li užė
mė čiango vietą, čiangas ir 
dauguma jo klikos paspruko 
į Cantoną arba Formozą. Vi
si jie yra karo kriminalistai.

Komunistai reikalauja, kad 
Li sugaudytų ir sulaikytų tuos 
karo kriminalistus.

Bet jis spardosi. Mat, jis 
pats yra kriminalistų sąraše.

Labai aišku, kad tie krimi
nalistai nesuras vietos Kinijo
je pasislėpti, čiango kolega 
Soong jau pasikėlęs sparnus 
skristi Amerikon. Pribus ir 
pats čiang. Jo žmona jau at
sisako grįžti namo pas savo 
vyrą.

Mūsų šalies sostinė Wash- 
ingtonas yra labai didelis ir 
puošnuš miestas. Bet jis su
sideda iš beteisių žmonių. 
Washingtono ir viso District 
of Columbia gyventojai neturi 
jokių politinių teisių. Jie ne
gali balsuoti visos šalies val
džios rinkimuose. Jie neturi 
teisės išsirinkti savo miesto ir 
distrikto valdžią.

★ ★ ★
Republikonų Partijos naci

onalinis komitetas atlaikė su
sirinkimą. Susirinko'daugiau 
kaip šimtas šulų ir visi per 
o;H dienas verkė, kad pralai
mėjo rinkimus. Vieni kitus ko- 
liojo kaltino.

Bet visi iki vienam pasi
skelbė netikusiais šinkoriais. 
Jų partija esanti labai gera, 
jų programa prieš rinkimus 
buvusi auksinė, bet nebuvę 
kam tą partiją ir tą progra
mą “parduoti” Amerikos 
žmonėms. Vieni žmonės re-

KINIJOS LIAUDININKAI TIKTAI UŽ
DVIEJĮJ MYLIU NUO NANKINGO 

K

Tautininkų Armija Sukliurus, -- Sako Amerikonas. — Li 
Tsung-jeno Valdžia Bejėgė; Li Vėl Šaukiasi Taikos Derybų

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų ar
mija užėmė Pučeng miestą, 
šiaurinėje Yangtze upės pu
sėje, tik už poros mylių nuo 
sostinės Nankingo, stovin
čio pietinėje tos upės pusėje. 
Yangtze ten turi pusantros 
amerikinės mylios pločio.

Tautininkai siunčia dau
gumą savo armijos į pietus, 
link Šanghajaus; ketina su
daryt naują apsigynimo li
niją už 100 bei 150 mylių į 
pietus nuo Yangtze upės.

Diktator. čiang Kai-še- 
ko pavaduotojas, vice-prezi
dentas Li Tsung-jen vėl at
sišaukė i kinų komunistų- 
vadą Mao'Tze-tungą; prašo 
pradėti derybas dėl taikos.

Amerikonai ir Anglai 
Nulėke pas Franko

London. — Keli aukšti 
Amerikos ir Anglijos kari
ninkai iš čia nuskrido į Is
panijos sostinę Madridą. 
Kokiu tikslu jie ten nulė
kė, tai slepiama. Bet su
prantama, kad jie tarsis su 
fašistine Franko valdžia a- 
pie Ispanijos įtraukimą į 
karinę Šiaurės Atlanto san
tarvę prieš Sovietų Sąjun
gą ir jos draugus.

Įnarnip Matytojai Būsią 
Teisman Traukiami

Washington. — Valdinis 
gyvenamųjų namų direkto
rius Tigh Woods įspėjo, kad 
vartos teismų drausmes 
prieš savininkų sauvalių.

Namų savininkai Tulsoj, 
Oklahomoj; Kansas City, 
Grand Rapidse, Detroite ir 
keliolikoje kitų miestų iš
siuntinėjo savo įnamiams į- 
sakymus išsikraustyti. per 
60 dienų.
. Taip savininkai protes
tuoja prieš duotus Kongre
sui pasiūlymus palaikyti gy- 
vennamių rendų kontrolę, 
dar porai metų.

Jei savininkai neklausys 
teisminių drausmių, tai val
džia žada traukti juos teis
man kaip nusikaltėlius.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos, seimeliui į- 
teiktas .skundas, kad muša
mi ir kankinami pamišėliai 
beprotnamiuose.

publikonų visiškai negirdėję, 
o kiti jų nesupratę.

Nuo dabar būsią kitaip. Se
natorius Wherry pasakė: Da
bar, skaudžiai pasimokę iš 
nelaimės, tapsime tikrais ir 
gerais savo idėjų šinkoriais.

Šioje komunistų byloje kas
dien vis aiškiau darosi, kad 
čia turime ponų teismo prieš 
darbininkus reikalą. Iš aštuo
niolikos apklausinėtų valdžios 
paskirtų džiurimenų neatsira
do nė vieno darbininko. To
kiam teisme veltui darbinin
kas bei šiaip beturtis ieškotų 
užuojautos ir teisingumo.

Komunistai nieko neatsakė 
į prašymą.

šanghai, Kinija. — Ame
rikinio radijo koresponden
tas iš čia pranešė, jog Li 
Tsung-jeno tautininkų val
džia nustojo bet kokios ga
lios; sako, niekas jos ne
klauso; kiekvienas genero
las daro, kas jam patinka. 
Tautininkų armijos, ūpas 
nusmukęs; kariuomenės di
sciplina suirus.

O tautininkų žadama nau
ja apsigynimo linija į pie
tus nuo Yangtze upės yra 
kaip “nusigandusio žmo
gaus š v i 1 p avimas tam
soje’", sako tas koresponden
tas.

Partizanai įsiveržė Dar j 
3 Graikijos Miestus; Daug 
Laimėjo Karpenisione

London. — Graikijos par
tizanų radijas pranešė, jog 
demokratinė jų armija įsi
veržė į Lehainą, Leonidion 
ir Monėmvasia miestus Pe
loponnese, pietiniame Grai
kijos pussalyje. Kartu par
tizanai paskelbė stambią sa
vo pergalę prieš monarcho- 
fašistų armiją Karpenision 
mieste, vidurinėje Graikijo
je.

Karpenisione jie suėmė 
400 fašistų oficierių ir ka
reivių, sunkiai sužeidė 150, 
užmušė 75; pagrobė 18 mi
nosvaidžių, 36 kulkosvai
džius, 550 šautuvų, 1,700,- 
000 svarų armijos maisto ir 
40 trokų medikalių reikme
nų, v ♦

----------------------------------------- 1—

"Graiku Partizanai Skundžia 
Jankius Jungtinėm Tautom

_ _ 9
London. — Laisvosios 

Graikijos - partizanų radi
jas pranešė, kad jie pasiun
tė skundą Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai prieš a- 
merikonų oro oficierius. Sa
ko, tie oficieriai iš lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė civi
lius žmones Karpenision 
mieste po to, kai partizanai 
užėmė jį.' Partizanai nušovė 
du tokius lėktuvus, o su 
jais vieną jankių pulkinin
ką ir vieną majorą.

20,000 Padidėjo Bedarbių 
Veteranu Skaičius

Washington. — Veteranų 
Administracija paske 1 b ė, 
jog pernai gruodyje buvo 
354,711 bedarbių veteranų/ 
tai yra, 20,000 daugiau, ne
gu lapkričio mėnesį. Dau
geliui .veteranų jau išsibai
gė karinės pašalpos.

NUSKENDĘ ŠIMTAI 
KINŲ TAUTININKŲ

Nanking. — Susikūlus 
dviem Kinijos tautininkų 
laivams vienam į kitą, nu
skendo š i m t a i žmonių 
už poros šimtų mylių nuo 
Kinijos krantų, kaip prane
šta penktadienį. ,•

Suėmė Buvusį, Kanados Komunis
tų Organizatorių Samų Carrą,' 
Neva Kaip Sovietinį Agentą

PROTESTUOJA, KAD UŽGINTA KVOST 
KOMUNISTŲ BYLOS DŽ1UR1MENUS

X.

New York. — Slaptoji A- 
merikos policija — FBI čia 
areštavo Šamą Carrą, bu
vusį Kanados Komunistų 
Partijos organizatorių. Ka
nados valdžia reikalauja iš
duot jai Carrą būk kaipo 
“sovietinį šnipą.”

Kanados valdovai pasa
koja, kad Carrąs (Jack Le
wis) turėjęs ryšių su taria
mais “atominiais šnipais,”

STUDENTAI IR PROFESORIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ PAVARYMA 3 KAIRIŲJŲ PROFESORIŲ

Seattle, Wash. — Wash
ingtono Universiteto stu
dentai surengė didelį pro
testo susirinkimą dėl to, 
kad universiteto valdyba 
pavarė 3 profesorius kaip 
“raudonuosius.”

Valdyba pąšalino prof. 
Herbertą Phillipsą ir Johną 
Butterwortha už priklausy
mą Komunistų Partijai, o 
prof. Ralphą Gundlachą už 
“neaiškius ryšius” su komu
nistais.

New York. — Mokslinin
kų, Artistų ir Profesionalų 
'Visašališkoji Taryba trauks 
teisman Washingtono Uni
versitetą, kad priverst jį su
grąžint tris pašalintus kai

Įmatoma Gražus Oras Brooklyne 
Laisvės Dalininkų Suvažiavimui

Per keliaš paskutines sa
vaites Brooklyne ir New 
Yorke visai nepasirodė snie
gas; tarpais lijo, bet dau
giausia buvo sausa ir ne
šalta.

Sprendžiant pagal oro 
biuro spėjimus, galima ti
kėtis gero oro ir šį šeštadie
nį ir sekmadienį.

Tatai svarbu žinoti Lais
vės dalininkam ir rėmėjam, 
kurie automobiliais keliaus 
į šio dienraščio dalininkų 
suvažiavimą bei į jo bankie- 
tą.

UŽDRAUDĖ “PALEISTU- 
VIŠKUS” JUDŽIUS

Bombay, Indija. —čionai- 
tiniai ‘cenzoriai uždraudė 
rodyti amerikinius juda
muosius paveikslus — The 
Loves of Carmen ir Lady 
Wore Ermine; sako, tie ju- 
džiai skleidžia paleistuvys
tę.

šaukia Didžiulius Italy ir 
Francūzy Mitingus dėl

Taikos Apgynimo
/ v * 1Roma. — Atvykęs Fran
cuos komunistų vadas, Mar- 
chel Catchin susitarė su Ita
lijos Komunistų Partijos 
vadu Paimiro Togliatti sy
kiu šaukti abiejose šalyse 
milžiniškus mitingus taikos 
apgynimui, prieš karo kur
stytojus.

Nanking, Kinija. — Kinų 
tautininkų valdžia visai per- 
sikraustys iš Nankingo į 
Ęantoną vasario 5 d.------------ >
ORAS.-šalčiau, apsiniaukę. 

kurie buvo teisiami 1946 m.
Jis, ateivis iš Rusijos, bu

vo įsipilietinęs Kanadoje. 
Paskui jis tapo nuteistas 10 
metų kalėti už tai, kad pri
klausė uždraustai Komuni
stų Partijai. Už tai atimta 
jam ir kanadinė pilietybė.

Po trejų metų Car ras bu
vo paleistas iš kalėjimo ir 
vėl vaikliai darbavosi komu
nistiniame judėjime.

riuosius profesorius.
Chicago. — Visai pasi

traukė iš Washingtono Uni
versiteto profesorius Tho
mas I. Cook, protestuoda
mas prieš išmetimą trijų 
“raudonųjų” to universiteto 
profesorių. Cook yra gavęs 
iš Washingtono Universite
to leidimą vieniems metams 
profesoriauti Chicago Uni
versitete.

Ka'rtu su Cooku ir 11 kitų 
Chicago Universiteto profe
sorių užprotestavo prieš tri
jų profesorių pašalinimą iš 
Washingtono Universiteto; 
pasmerkė jo valdybą už “a- 
kademinių laisvių naikini
mą" ir pilietinių teisių min
džiojimą.”

Dalininkų suvažiavimas į- 
vyks šį sekmadienį, sausio 
30 d., Kultūriniame centre, 
110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y. Prasi
dės 10 valandą ryto.

Puikus bankietas - vaka
rienė bus 6 valandą. Po va
karienės seks šokiai.

Bet ir ištisą dieną sek
madienį Kultūriniame Cen
tre bus visokių valgių ir už
kandžių. Svečiai galės ten 
pat gauti pusryčius ir pie
tus. \

DINGO BOMBANEšIS 
SU 15 LAKŪNŲ

I

1 London. -— Skrisdamas iš 
šiaurinės Afrikos į Ang
liją, dingo ir žuvo didžiu
lis Amerikos bombanešis B- 
29 su 15 lakūnų. Audros 
Atlanto Vandenyne trukdo 
jų ieškojimą.

Tariamas “Įsiveržimas” į 
Pietų Korėją

1 Seoul, Korėja. — Ameri
konų užimtos pietinės Ko
pėjos policija skelbė, kad 
būrys kareivių iš Šiaurinės 
•Korėjos Liaudies Respubli
kos įsiveržęs į pasieninį pie
tų Korėjos kaimą. Tariami 
“įsiveržėliai’ paskui pasi-. 
traukę atgal per sieną.

Washington. — Kong
resas paskyrė $500,- 
000 pagalbos a p s n i g - 

Tiems vakarinėse valstijose 
indi jonams ir trim milio- 
nam gyvulių ganyklose. Ar
mijos transporto lėktuvai 
numeta jiems maisto.

Po 17 Federally Džiurimenų Klubo Nariy Apklausinėjimo, 
Teisėjas Uždraudė Komunisty Advokatam Kvosti Kitus

New York. — Komunistų 
vadų advokatai užprotesta
vo, kad federalis apskrities 
teisėjas Haroldas Medina 
uždraudė toliau kvosti po
nus, iš kurių čia sudaromos 
džiūrės.

Advokatai buvo perklau- 
sinėję viso tik 17 asmenų iš 
592 federalių džiurimenų 
klubo, privačios organizaci
jos. Iš to poniško klubo bus 
parinkti ir džiurimenai tei
smui prieš komunistus.

16 tų asmenų, kuriuos 
kvotė komunistų advokatai, 
yra bankininkai, fabrikan
tai ir kiti stambūs biznie
riai bei profesionalai. Tik- 
tai septynioliktoji nepri-

Sovietu Kovotojai Nušluotų 
Užpuolančius Bombanešius, 
Tvirtina Messerschmitt

t II., .1.1-........I I

London. — Garsus Vo
kietijos lėktuvų inžinierius 
Messerschmitt’as pareiškė, 
jog rakietiniai Sovietų lėk
tuvai - kovotojai galėtų nu- 
šluot nuo savo padangės vi
sus pasirodančius priešų 
bombanešius.

Messerschmitts sakė, So
vietai yra prisistatę didelį 
skaičių smarkiausių rakie- 
tinių lėktuvų ir vis daugiau 
jų statosi.

Jis tvirtino, jog Sovietai 
perkraustė į savo šalį 10 
lėktuvinių fabrikų iš rytinės 
Vokietijos.

(Nužiūrima, kad Messer- 
. schmitto kalba yra ir pa- 
kurstyinas «yakarin. kraš
tams dar smarkiau ginkluo
tis.)

Amerikonai Išbandys Savo 
Robot-Bombas Alaskoje

Washington. — Amerikos 
karininkai kitą mėnesį iš
bandys savo lekiančias ro- 
bot-bombas Fairbanks sri
tyje, Alaskoje. Jos yra nu-, 
kopijuotos -nuo nacių robot- 
bombų V-l, kurias vo
kiečiai laidė į Londoną. 
Bet a m e r i k inės robot- 
bombos, sakoma, bus vai
ruojamos radijo bangomis 
nuo žemės. Tokia bomba, 
panaši į mazą^ lėktuvą, sve
ria iki 6 tonų.

Franc: Komunistai Sumušė 
Fašistus Miesto Rinkimuose

Grenoble, Frakcija. — 
Čionaitiniuose balsavimuose 
į naują miesto tarybą iš
rinkta du komunistai dau
giau, negu buvo senojoj ta
ryboj. Dabar komunistai 
gavo 4,000 daugiau balsų, 
negu 1947 m. rinkimuose. O 
fašistuojaųtieji gen. . de 
Gaulle’o sekėjai dabar pra
rado du ar tris savo atsto
vus Grenoble miesto tary
boje.

Rangoon, Burma.—Smar- 
kėja sukilimas prieš dešiną- 
ją Burmos valdžią. ■ 

klauso jų klasei — ji yra 
policijos saržentp pati Hele
na R. Walsh’iene. 

t

Advokatai pakartojo, kad' 
toks poniškų džiurių parin
kimas laužo pilietines teises 
ir trempia Jungtinių Valsti
jų Konstituciją. Jie parodė, 
kaip atmetami nuo federa
lių džiūrių darbininkai, ne
grai, bedarbiai ir kiti eili
niai piliečiai.

Komunistų advokatai vėl 
pareikalavo, kad teisėjas 
Medina pasitrauktų iš pir
mininkavimo teismui, ka
dangi jis iš anksto pasirodė 
nusistatęs prieš kalt'inamuo- 
sftis.

Krinka Derybos Tarp 
Izraelio ir Egipto

Rhodes Sala. — Tęsėsi 
ginčai Izraelio ir Egipto at
stovų dėl santaikos. Prana
šaujama, kad gal visai su
irs jų derybos.

Egiptas savinasi žemes, 
kurias izraeliečiai per pas
tarąjį of en šyvą atgriebė 
nuo egiptėnų Negeve, pie
tinėje Palestinos dykumoje. 
Izraelis atsisako grąžinti 
tas žemes įsiveržėliams e- 
giptėnams.

Trumanas Reikalausiąs 
Palaikyt Indžionkšiną

Washington. — Kongreso 
demokratai ketina pasis- 
tengt, kad prieš-unijinis 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
būtų netrukus panaikintas, 
b palankus unijoms Waghe- 
rio įstatymas sugrąžintas.

Po to valdiniai demokra
tai siūlys “pataisyt” Wag- 
nerio įstatymą, kad būtų 
aprėžtą streikų teisė svar
biosiose pramonėse, kaip 
reikalavo prez. Trumanas.

Pranešama, jog vienas 
prezidento peršamų “patai
symų” yra vartot teismų 
indžionkšinus - drau s m e s 
prieš tokius streikus.

ROYALL. REIKALAUJA 
DIDINT ARMIJĄ

Washington. — Armijos 
sekretorius Royall ragino 
davaryt nuolatinę armiją i- 
ki 837,000 vyrų. Tai t būtų 
160,000 daugiau, negu prez. 
Trumanas reikalavo. Ro
yall sakė kongresiniam ko
mitetui: Nors tuojautinis 
karaą negręsia, bet jis galįs 
įvykti...

KAINOS AUKŠTAI 
VIRŠIJA OPA

Washington. — Valdinin
kai skelbia, kad maistas Ir 
kiti reikmenys ’’vis pinga” 
ištisoje šalyje; bet pripažįs
ta, kad viskas dar yra 25 i- 
ki 50 nuošimčių brangiau, 
negu pirm kainų kontrolės 
— OPA panaikinimo 1946 
metais.
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Suvažiavimai
Sausio 29 ir 30 dd. Lietuvių Kultūriniame Centre— 

Liberty Auditorijoje, Richmond Hill’yje, žada įvykti di
delis sąjūdis, — du svarbūs sanskridžiai.

šeštadieni įvyks Lietuvių Namo Bendrovės akcininkų 
suvažiavimas. Ši bendrovė, kaip žinoma,)— Lietuvių Kul
tūrinio Centro savininkė, todėl ir suvažiavimas turės ap
tarti daug svarbių klausimų, susijusių su šiuo centru.

Mes linkime šiam suvažiavimui geriausio pasisekimo!
Sekmadienį įvyks Laisvės bendrovės akcininkų suva

žiavimas, kuriame bus svarstyti mūsų dienraščio reika
lai reikalėliai. O reikalų yra daug, svarbių reikalų.

šiemet sukanka lygiai 30 metų, kai Laisvė buvo pra
dėta leisti dienraščiu.

Per 30 metų Laisvė lankė tūkstančius Amerikos lietu
vių kiekvieną dieną, išskiriant sekmadienius.

Per 30 metų Laisvė teikė Amerikos lietuvių visuomenei 
ne tik žinių, bet ir apščiai straipsnių, dėstančių svarbius, 
opius kasdieniškus politinius reiškinius.

Per 30. metų Laisvė nuolat teikė skaitytojams ir groži
nės literatūros: puikių apysakų, novelių, poezijos.

Per 30 metų dienraštis Laisvė, taigi, buvo pažangiosios j 
mūsų visuomenės ne tik informuotojas, švietėjas, žibin- j 
tas, kelio rodytojas, bet ir suramintojas, paguodėjas:

Šiemet, taigi, teks minėti šis svarbus dienraščio jubi- j 
liejus.

Minint jubiliejų, teks dėti pastangų dienraščiui me- i 
-džiaginiai tvirtinti, nes jo finansinė būklė pastaruoju lai- į 
ku gerokai sušlubavo.

“Sušlubavimo” priežastis yra ta, kad viskas nepapras-1 
tai pabrango, — tūli dalykai beveik dvigubai pabrango, j 
o dienraščio kaina tebėra toji pati!.

Šiame suvažiavime turėsime visa tai esminiai apsvars
tyti ir nustatyti ateičiai gaires.

Mes tikime, jog akcininkai-šėrininkai visa tai atliks 
draugiškoje nuotaikoje ir po suvažiavimo mes ryškiau 
žygiuosime pirmyn ir pirmyn!

Abiem suvažiavimam: geriausio pasisekimo!

Nelengvos Problemos
Šiuos žodžius rašant, Berlyne vyksta vokiečių Socia

listinės Vienybės Partijos suvažiavimas, ši partija, kaip 
žinia, buvo sudaryta prieš dvejis metus iš komunistų ir 
socialistų partijų. Ši partija apima tik sovietinę Vokieti
jos zoną.

Ligi šiol Socialistinės Vienybės Partija buvo daugiau- 
mažiau palaida, be griežtesnės disciplinos partija. Bet 
šiame suvažiavime jos vadai, Wilhelm Pieck, Walther Ul- 
bricht, ir kiti, stato klausimą dėl sudarymo tvirtos, dis
ciplinuotos, “naujo tipo” (kaip jie sako) marksistinės- 
leninistinės partijos. Kitais žodžiais, šios partijos vado
vybė žino, kad priešaky stovi milžiniški darbai, kurių ne
bus galima pravesti, jei nebus gerai disciplinuotos, mark- 
sizmu-leninizmu apsišarvavusios partijos.

P. A. LIETUVIŲ BAL
SAS APIE AMERIKONIŠ
KUS KARO PADEGĖJUS 

Argentinos lietuvių Vie
nybė susirūpinusiai rašo a- 
pie naujo' karo pavojų.' 
Laikraštis ieško naujo karo 
padegėjų ir juos suranda 
pas mus, šiaurinėje Ameri
koje.

Vienybė rašo:
Siaurės Amerikos spauda 

plačiai ir atvirai kalba apie 
didėjančią šalyje infliaciją 
ir artėjantį krizį, kuris pra
deda dominuoti šios šalies 
ekonominį gyvenimą.

Imperialistiniai sluoksniai, 
kurie turi savo rankose pro
dukcijos gaires, deda pa
stangas, kad tą sunkią eko
nominę padėtį išsprendus 
pasiruošimu karui. Kad lai
kinai sulaikius ekonominės 
padėties nepastovumą, vis’ 
Šiaurės Amerikos fabrikai 
dirba karo medžiagą apsi
ginklavimo tikslams. Jie 
naudoja visokius galimus bū
dus karo propagandai, už- 
nuodimdami liaudies sąmonę 
savo belicistiniais veiksmais 

šiaurės Amerikos valdyto
ju veiksmai aiškiai įrodo, 
kad ši šalis ruošiasi prie 
agresyvi ui u žygiu prieš ki
tas šalis. Prieš karą, Šiaurės j 
Amęrikos valstybiniame bin- j 
džete kariniams reikalams 
buvo skiriama vienas milijar- ! 
das doleriu; 1947-48 mielais 
tam pačiam tikslui paskirta 
11 milijardu doleriu ir 1948- 
49 metams jau keturi mili- I 
jardai daugiau. Amerikoniš
ką valdytoju numatoma se
kamais artimais metais siste- 

’ matiniai didinti karinį biu
džetą, kuris 1952-53 metais 
turi pasiekti 22 milijardu 
500 milijonu doleriu.

šiandieninė Amerika tai 
pasaulinis naikinimo prie- I 
monių gamintojas, ji ne vien) 
pati skubiai ginkluojasi, be1 i 
militarizuoja ir tas šalis, kiv ' 
pos'nuo jos gauna “pagal-j 
bą,” nes paskola, kurią šiau- i 
rėš Amerika teikia kitoms I 
valstybėms, naudojama gin
klu pirkiniui; kanuoliu, avi
acijos ir kitu kariniu pabū
klu, amerikonišku korporaci
jų išdirbystės, prekiaujančių 
mirtimi savo pralobimui. 
Graikijai suteiktos paskolos 
trys penktosios dalys buvo 
išleistos Graikijos monarcho 
fašistais ginklų užpirkimui 
nuo amerikoniškų firmų. Su-; 
teikta paskola Turkijai be
veik visa buvo'' panaudota’ 
karo tikslams. Asignuoti, 
Čankaišeko valdžiai keturi 

Netenka nei sakyti, Rytinėje Vokietijoje jau daug yra 
pasiekta, bet dar stovi ir daug didelių darbų. Vienas vy
riausiųjų darbų yra peraukjėjimas pačių vokiečių. O tai 
yra .sunkus, didelis uždavinys. Atsiminkime, jog Hitleris 
tuos žmones ?vėrino per ilgą laiką. Dabar jie tenka nu- 
nacinti, sužmoninti, paruošti, pagaliau, socialistinei san
tvarkai. O kas tai atliks, jei ne komunistinė partija? Kas 
masinį žmonių švietimą praves, jei, ne politinė 
darbininkų partija, pati apsišvietusi, esanti aukštame 
politinio prasisiekimo lygy j ?

45 nuoš. visos pramonės, esančios Rytų Vokietijoje, jau 
yra suvalstybinta. Dvarai išdalinti mažažemiams ir be
žemiams valstiečiams.

Dabar tenka įsijungti didžiuliu darban, kūrybiniu dar- 
ban.’Bet ir darbas eis pasekmingai tik tuomet, jei bus kas 
jam vadovauja. ■

Ne už kalnų toji diena, kai toje pačioje Vokietijoje teks 
eiti prie žemės ūkio kolektyvinimo, — o tai darbas, kuris 
vyriausiai guls ant komunistinės partijos narių pečių.

Kova už. apvienytą Vokietiją, kova prieš pavertimą 
Vakarų Vokietijos karine baze prieš Tarybų Sąjungą, 
taipgi turės būti vedama ir jai vadovauti turės niekas 
kitas, kaip politinė darbininkų partija.

Šitos ir kitos svarbios problemos šiandien stovi prieš 
Socialistinės Vienybės zPžirt j ją, prieš jos vadovybę, prieš 
jos suvažiavimą, vykstantį Berlyne. Vokietis orkestro vadas/ Wilhelm FurtwAengler (dešinėje) nuolankiai tursinasi Adol

fui Hitleriui (po rodyklių) ir iš šalių greta jo sėdintiems Hermann Goeringui, Joseph 
Goebbelsui ir kitiems aukštiems nąciams koncerte Vokietijoje laike nacių režimo. 
Mūsų ponai “menas-menui” (doleriui ir fašizmui) pakvietė Furlvvaengleri vadovauti 
Chicagos simfonijos orkestrą. Kilo amerikiečių garsūs ir platūs protestai prieš staty
mą nacių j vadovaujamas vietas, stumiant dėl jų iš pareigų savuosius muzikus. Tar
pe’protestavusių. yra ir AFL American Federation of Musicians. * Dabar jau kalba
ma, kad jeigu orkestro vadovybė neatsi sakys nuo savo nuosprendžio, jie gaus Furt- 

vvaengleri, bet jis neras ką vadovauti, niekas su juomi negros.

“Taikos reikalai” Kinijoje šlubuoja: čiang kai-šekinė 
valdžia, atrodo, nenorėjo ir nenori tikrosios Kinijoje tai
kos. Bet taikos trokšta žmonės, todėl galimas daiktas, ji 
bus pravesta komunistinių armijų vadovybei susitariant 
su paskirtų miestų bei rajonų pareigūnais, — panašiai, 
kaip buvo Peipinge.

milijardai dolerių, išleisti 
amerikoniškų ginklų įsigiji-‘ 
mui.

šiaurės Amerikos pasiruo
šimas karui ir agresyviniai tos 
šalies pianai aiškiai matomi, 
turint omeny išvystymą ka
rinių bazių visose pasaulio 
dalyse. Dabartiniu laiku ivai- 
riose žemes rutulio vietose 
yra įsteigtos 48$) šiaurės A- 
merikos bazės, kurios duoda 
galimybę amerikoniškiems 
militaristams kontroliuoti 
Viduržemio baseiną, Centra- 
line Afrika Latinu Amerika, 
Tolimųjų Rylų ir Painiojo 
vandenyno šalis. - Tos. bazės 
apsupa Tarybų Sąjungą- ir 
jos gali būti panaudotos puo
limui ir agresijai. Sulig 
spaudos pranešimų, šiaurės 
Amerika ruošiasi įsteigti to
kias pat bazes Prancūzijoj, 
Anglijoje, llolandijoje, Ita
lijoje, Vakarų Vokietijoje ir 
kitur. Aišku, kad šiuos pla
čius karui pasiruošimus, 
amerikoniški karo padegėjai 
stengiasi išaiškinti kaipo! 
“būtinus apsigynimo būdus.’’! 
Bet tam gali patikėti tik nai
vus žmogus, nes daugini- 
lijardinis karo biudžetas, 
dviejų milijonų armija, šim
tai karo bazių, apjuosusių 
pasaulį, agresyviom blokų 
sudarymai ir atvira propa
ganda apie atominį karą 
prieš TSRS, aiškiai matosi 
visiems, kad tas nėra Iii; • 
“būtini apsigynimo būdai.’’ !

S. N. O. Generalinės Asam-į 
Liejos treciojoj sesijoj Tary
bų Sąjungai, pasiūlė, kad 
trečdaliu sumažinti karo jė
gas penkioms didžiosioms 
valstybėms vienų metų bėgy
je ir užginti atominių' gin
klų vartojimą, bet šiaurės | 
Amerikos atstovai šį pasiū
lymą' priėmė labai nedrau-*■ ' ... 1 
giškai, jie' ieškojo ir ieško 
visokių priemonių, kad ne; 
daleisti ginklavimosi • maži
nimo ir naikinamojo atomi
nio ginklo užgynimo.

Iš to aiškiai matosi, kad 
Šiaurės Amerikos valdovai | 
atkakliai ruošiasi prie agre
syviom karo, siekdami už
valdyti svetimas žemes ii | 
pajungti jas po amerikoniš- i 
kojo kapitalo letena. 

KOVA Už DUONĄ 
IR TIKĖJIMAS

Kanados Liaudies Balse 
skaitome korespondenciją iš 
Montreal. Ten rašoma apie 
labai įdomų streiką. Pasi
skaitykite:

čia išėjo' į streiką virš 1,- 
500 katalikiškų mokyklų mo

kytojų reikalaudami pakelti 
jiems algas. Jie reikalauja 
pridėti $400 į metus mote
rims ir $000 j metus vyrams 
mokytojams.

■ Derybos tarp Prancūzų 
Katalikų Mokytojų Sąjungos 
ir Montreal o Katalikų Mo
kyklų Komisijos ėjo nekurį 
laiką, bet be pasekmių. Tuo
met mokytojų unija pravedė 
balsavimus, per kuriuos mo
kytojai pasisakė ąiž streiką.

Prie francūzų mokytojų 
prisidėjo ir anglai katalikai 
mokytojai. / Streikas apėmė 
mokyklas, kuriose mokinosi 
virš 70,000 mokinių, nuo pir
mojo skyriaus 'pradžios mo
kyklose iki penkto skyriaus 
vidurinėse mokyklose.

Kvebeko valdžia skelbė, 
kad streikas bus nelegalus. 
Mokyklų komisija paskelbė, 
kad mokytojai bus atleisti, 
nustos pensijų teisių. Kuni
gai bažnyčiose ragino tėvus 
yistiek siųsti vaikus j moky
klas. Bet ir tas nesulaikė 
streiko.

KAIP JIE ŠVAISTO
BALE AUKAS

Kaip begėdiškai taip va
dinamo Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo bosai mėto 
surinktas Amerikos lietuviu 
aukas, galima spręsti kad ir 
iš sekamo menševikų Nau
jienų korespondento prane
šimo :

1 Vakarų Vokietiją atvy
ko dar vięnas BALFo įgalio
tinis — J. Valaitis.

Iš šito tenka spręsti, kad 
BALFas yra labai turtinga j 
organizacija, jei ji pajėgia 
net du įgaliotiniu čia turėti 
ir net visą tam reikalui skir
tą įstaigą.

Kuo jie čia galės emigruo
jantiems padėti, tai sunku 
pasakyti. Reikalas tame, 

• kad BALFas dar nėra čia 
pripažinta organizacija, tu
rinti teisę U.S.A, konsulatuo
se patalkininkauti.

O jei būtų ir tai]), tai len
ką pastebėti, kad U.S.A, 
konsulatai yra labai savaran
kūs, /nemėgsta į savo darbo 
sritį bet ką. iš šalies įsileisti 
ir jų-patarimų klausyti. Visi 
konsulatai ■ griežtai laikosi 
jiems duotų instrukcijų ir 
visų kitų potvarkių. (N., 
sausio 22 d.)

O kodėl Valaitis, Končius 
ir kiti nesitrankys po Vo
kietiją, j,eigų B ALF iždan 
Amerikos lietuviai suauko
ja tūkstančius dolerių? Ir 
tąip bus, kol tos aukos 
plauks.

Mainierių Unijos “United 
Mine Workers Journal” su
teikia davinių apie neseniai 
pradėjusį veikti “UMWA 
Bituminous Welfare and 
Retirement Fund”. Laikraš
tis sako, kad dalig laiko su
ėdė kova už fondo legaliza
vimą. Visos kliūtys tapo nu
galėtos ir su pabaiga 1948 
metų, per 20 savo gyvavimo 
mėnesių, Gerovės Frondas 
sušelpė 260,123 jnainierių 
bei jų šeimų. Per tą laiką 
visokios formos pašalpoms 
fondas išmokėjo 68 milijo
nus dolerių.

Jeigu majnierys tampa 
sužeistas ir nebegali dirbti 
ant visados arba laikinai, 
jam iš fondo mokama po 
$60 dolerių per mėnesį. Jei
gu jis turi žmoną arba ne
pilnamečių vaikų, tai dar 
pridade po $20 ant kiek
vieno. Iš šitos pašalpos mai- 
nierys jau gali šiaip taip 
gyventi. Kai jis sugyja ir 
vėl jau gali dirbti, pašalpa 
sustoja.

Labai svarbus fondo sky-. 
rius yra tas, kuris rūpinasi į 
tais mainieriais, kurie, iš- i 
dirbę mažiausia 20 metų i 
kasyklose ir sulaukę 62 me-1 
tų amžiaus, pasitraukia iš Į

ŠYPSENOS
9

Let oris Frantui 
Maikiui Detroitiečiui %
Frante Maiki:—

Aš nejolivinu, kad tu vi.šin- 
tum kvitinti mudviejų old 
time franlistę. Bet tu, atro- 
do, nekėrini, o gal esi leizė 
navraitinti’ leterį, kurio aš 
taip ilgai vaitinu. O gal tu 
už kai nors esi insisoltinęs ant 
manęs? Ai don kėr, gali sau 
būt miat o aš tau vraitinu 

f

šį leterį.
Aš ridinau “Laisvėje,’’ kad 

jau neturite radijo lietuviškų 
programų. Jei tas triu, tai 
no gud. Vatstumader? Ar 
patys k’vitinote, ar govermen- 
tas suštapavo? žinau, dabar 
“demokratiškas” govermentas 
nelaikina fornerių, nes jie Įti
kina per daug reds.

Well, tai tu^ Maiki, pra- 
lastinai džiabą. O tu buvai 
gud ananseris; tave visi de- 
froitiečiai laikino. Bet dabar, 
tai šiur, turi plenti taim. Ir 
kodėl gi nevraitini ‘“Laisvei” 
kokiu nors sobdžektu artiku
lų? Gal tie “Laisvės” edito
rial tave insoitino ir tu miad 
ant jų? žinai, kad ir jie turi 
plenti visokių trobelių ir jie 
kaikada nervinasi,—jiems turi 
ekskiuziti.

Gal tu, Mįj.iki, tinkini, kad 
editorių tai izei džiabas, — 
laik kėl izei! Jie turi faituo- 
tis su visaiė ratin politiši- 
nals.

Pirmiausia, prie šio čian- 
čiaus, noriu askinti tavęs, kaip 
dabar stovi Detroito leidžiu 
klubais? Man vienas frantas 
vraitino, kad tas klubas re- 
dusina. Jei tas triu, tai no 
gud. Kai aš dar livinau De
troite, tai visi tą klubą lai
kino. Būdavo, kai susimu- 
vins visos ant stalčiaus, vie
naip apsidresinę ir kai ker
tiną pareizindavo aukštyn, 
tai kad paleis jos visos savo 
ištreinintus supranus ir altus, 
tai net salė šėkinasi. O jas 
Misis Shultz tada buvo fain 
ištreininus ir jos turėjo labai 
aukštą prastyžą. Mat, ne 
kartą subitindavo Aido Cho
rą. Jos, mat, nebuvo leizės ir 
štedi repetavo (ar, pagal seną 
langvičę,—praktikavo) ir už 
tai buvo gud singerkos. Be 
repetąvimo neigi kas galėtų 
gud"singinti, arba kokią pje
sę sulošti.

O, jes, aš 'ridinau “Laisvė
je,” kad apriliaus pabaigoj aY 

darbo. Kiekvienas toks mai- 
nierys gauna šimtą dolerių 
per mėnesį. Unijos organas 
Į)raneša, kad tokių mainie
rių jau randasi 11,689! Šitie 
mainieriai jau gali ant se
natvės gyventi be baimės, 
kad reikės kur nors patvo
ryje be jokių įplaukų badu 
numirti.

Gerovės Fondas išmoka 
po tūkstantį dolerių pomir
tinės šeimoms, kurių duon- 
pelnius užmuša kasykloje. 
Per tuos dvidešimt mėnesių 
tokių pomirtinių išmokėta 
10,489. Jas gavo našlės bei 
našlaičiai.

Iš viso, matyt, kad mink
štosios anglies mainierių 
kova už Gerovės Fondo į- 
steigimą nebuvo veltui. Tai 
buvo labai didelis mainierių 
laimėjimas.

Tenka pastebėti, kad pa
našų klausimą jau rimtai 
kelia ir kitų pramonių or
ganizuoti darbininkai. Au
tomobilistai ir kiti unijistai 
savo naujuose reikalavi- 
muo gerovės fondo steigi
mą stato svarbiausiu punk
tu.

M’ainieriai parodė teisin
gą kelią.

mojaus pradžipj turėsite big 
fastavaliu. Ai bečiu, tai bus 
gud fastavalius ir turėsite 
plenti publikos. Tik dabar 
visi pulikite tą prapėrinimo 
džiabą.

Aš ridinu “Laisvę” ir todėl 
daug matau joj gud nius. Bet 
lace dar yra tokių kreizių ir 
domių, kurie bijo “Laisvės” 
ir “Vilnies” į rankas paimti.

• Man patinka Frankės Jočionio 
Jiolumna, tik kad ne štedi pa
sirodo. O jau tas Anthony 
Metelionis, tai rodos, kad 
tam tik ir gyvena, kad nuro- 
dinėt, kaip, mulkiai mulkius 
mulkina. Tai nėra taip jau 
izei džiabas tiek faktų ^uko- 
lektuoti. Bet tu/ Maiki, irgi 
turi tankiau pasirodyt su ko
kiais nors artikulais. žinai, 
frante, kad tai nėra fėr da
bar k va it sau sėdėt, kuomet 
viso sviųto žmonės faituojasi 
už savo raits. Imk pavyzdį 
kad ir iš savo doder Stelės: 
Atsimeni, kaip ji daktarą-lo- 
įarį-red^aktoi’ių poną Grigaitį

i surietė, kaip kringeli, privers- 
; dama jį atšaukti “Naujieno- 
Į se” tilpusias dortinas mela
gystes. Tai bent smart loja- 
ris ta Stela. O, jes, aš žinau 
Stelą. Kai ji ėjo ai.škulę, o 
vėliaus kalidžiu, tai nesnwki- 
no. nerunidavo su kitomis 
naktimis ir nejuzindavo veltui 
laiko ant bowlingo, bet stiki- 
no prie mokslo. Už tai dabar 
tokia smart leidė. Ir tu, ma
no gud fronte, Maiki, turi būt 
dabai- praud, turėdamas tokią 
scnsebel, adžiukeititą ir evri- 
vai smart doder.

O, jes, ar Stela dabar ki- 
pina ofisą viena, ar su kitais 
lojariais fifti-fifti runija biz
nį? Gal aš čia ir ne savo plei
ke stikinu nosį, bet kuomet 
mudu old taim gud frontai, 
lai negaliu iškipinti šio bei to 
nepaaskinęs. Ekskiuz m\

Apie savo nieko gero nega
liu pasakyti. Šį leterį kever- 
znoju sėdėdamas lovoje. Bet 
gal tu galėsi ridinti ? Juk tu 
žinai, mano sveikatos kan- 
dišiną. Eet‘ nevemai apie 
mano sveikatą. Daktaras sa
kė, kad mane sufiksuos. ‘ Na, 
einu prie finalo. Lisin, Maiki, 
nebūk leizė ir padrapink 
man leterį.

Pasakyk nuo manęs alio 
.Misis Maikienei ir Stelei. Vi- 
šinu jums visiems gud luk.

(Tąsa 5-tne pwd.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-šešt.f Sausio 29, 1949



ŽINIOS IŠ UETUVOS

., įvyko antroji eilinė

juos grąžins ap-

paveikslai turi būti įrėmuoti 
Taip pat ir vajkų

ir siųsti 
kvietimo 
prašome

“Išlaikykime lie- 
kūrinių!” •

kelyje žuvusius bei sugadin- 
(Komisija

1. Amerikos lietuviai dailininkai kviečia
mi išstatyti savo kūrinius, kaip: tapybinius, 
akvarelinius, grafinius bei skulptūrinius 
darbus. Kūrinių stilius ir tematika gali būti 
įvairi.

2. Rankdarbių arba pritaikomojo meno 
žinovai kviečiami išstatyti savo kūrinius, 
kaip: audinius, juostas, mezginius, medžio 
drožinius ir kitus meno darbus.

savų salių pa-

pradėjo

meilė.

Režisieri ifs V. Tretia

Viešbučio
Stato režisie- 
Naujai insceni- 
Tomo lūšnelę,” 
operetę “Zapo- 

ir kele- 
kaip

Ruošiasi Dainų Šventei
Klaipėdoje jau prasidėjo 

pasiruošimas respublikinėj 
dainų šventei, įvykstančiai 
1950 metais Vilniuje. Prie 
miesto kultūros namų atnauji
no savo veiklą Profsąjunginis 
mišrusis choras ir tautinių šo
kių grupė.

and hidden away

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

šešt^^Sausio 29, 1949

j

llT€ A ATŪ AA 
^BIA fllcAAS
Ruošiama Lietuvių 

Dailės Paroda
Praėjusią vasarą LMS Ti’ečiosios Apskri

ties komitetas buvo paskelbęs dailės paro
dą praėjusių metų rudeniui, bet, susidūręs 
su tūlomis kliūtimis, vėliau nusitarė parodą 
nukelti i šių metų pavasarį, atidarant balan
džio 10-tą, o uždarant gegužės 15-tą, Li
berty Auditorijoj, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill. L. L, N. Y.

šią savaitę parodos ruošimo komisija jau 
išsiuntinėjo visiems turimais adresais dai
lininkams kvietimus, registracijos blankas ir 
aplinkraštį, kurio turinį čia patiekiame,

Dailės Parodos Tikslas ir Turinys

šios dailės parodos ruošimas yra vienas 
iš didžiųjų darbų meno kultūrai plėsti 
lietuvių visuomenėje. Jbs tikslas yra: įver
tinti Amerikos lietuvių dailinihkų kūrinius 
ir paakstinti juos tolimesniam kūrybiniam 
darbui; kvičsti gausų skaičių Amerikos lie
tuvių dailininkų išstatyti savo kūrinius šioje 
parodoje. *

Informaci Jos—Direktyvai

1. Kūrinių persiuntimo lėšas padengia 
LMS Trečioji Apskritis. Ji atsako už kiek
vieną kūrinį nuo jų pristatymo dienos.; bet 
ji neatsako už 
tus kūrinius.' 
d raustus.)

2. Aliejiniai
ir prirengti pakabinimui, 
piešiniai turi būti tinkamai sutvarkyti pa
kabinimui.

3..Visi dailininkai, parodos dalyviai, pra
šomi išpildyti registracijos blanką (formą), 
įrašant kiekvieno kūrinio pavadinimą, par
davimo kainą, ir pasiųsti parodos komisijai 
pirmiau kūrinių išsiuntimo, sekamu adresu: 
S. Večkys, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, L. I., N. Y. Kūriniai turi būti iš
siųsti taip, kad komisija juos gautų ne vė
liau balandžio 1-mos dienos.

Programos Dailės Parodos Metu

Parodos metu tūlais vakarais ir sekmadie
niais įvyks meno programos. Bus paruoštos 
paskaitos, aiškinančios kūrinių vertybę, jų 
stilių, turinį ir bendrai apie meną, jo rūšį 
ir tikslą. Prie to, bus ir muzikalinių pro
gramų.

Perskaitę šį pranešimą, jbigu turite kūrinių 
ir jau gavote oficialų kvietimą, esate pra
šomi išpildyti registracijos blanką 
aukščiau nurodytu adresu. Jeigu 
ir registracijos blankos negavote, 
prisiųst savo adresą.

3odis Mūsų Visuomenei

Neabejojame; kiekvienas lietuvis norite, 
kad ši paroda būtų didelė ir graži. Ir tam 
jūs galite padėt, štai kaip: Perduokite 
šį pranešimą jums žinomam lietuviui dai
lininkui ar dailininkei. Gaukite savo ko
lonijos lietuvių dailininkų vardus ir adre
sus ir prisiųskite parodos ruošimo komisijai. 
Raginkite jums žinomus dailininkus paro
doj dalyvauti. Pasiruoškite, kad atvykę į 
šią parodą galėtumėt ką nors įsigyti savo 
namų papuošimui. Paskatinkite savąsias 
organizacijas, kuopas; kad ir jos įsigytų 
tinkamų kūrinių-paveikslų 
puošimui.

Lai mūsų obalsis būna: 
tuvių dailę, įsigydami jos

LMS III Apskr. Dailės Parodos Komisija:
Dail. Robertas Feiferis 
Dail. Edwardas Skučas 

Amelia Burba 
Steponas Večkys.

* Vincas Bovinas, Sekr. 
110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

By MILDRED'STENSLER
Some Ancient History

With the advent of a New Year, every 
columnist feels that he should painstak
ingly review the'glories of the past year 
and predict a brighter year to come. 
Well, yours truly, admitting; to being no 
authority on worldly matters, would be 
very happy to by-pass the past year with 
its 5 hot wars, the disgrace of the UN, 
its Dr. Gallups, its pumpkins, and its 
very near suppression of the Metropolit
an Opera, for some very ancient history 
that I can feel no shameful responsibil
ity for.

T remember a promise I made when I 
first took on this column-writing busi
ness. I was going to dig up some stories 
and material about the country of our 

, forefathers, to try, particularly to bring 
Prelegentas supažindino klausytojus a closer understanding for the Amer

ican-born of the songs and culture of 
Lithuania. Here now is a wonderful op
portunity for me to look back ■— away 
back. ’ z

From childhood we’ve been told by our 
parents that their language is very old 
and highly revered and that it is derived 
from-the beautiful ancient Sanscrit. 
However, it was only several months 
ago that the Hearst’s New York Journal 
discovered this startling fact and ac
tually devoted a half page to this bit 
of old Lithuanian culture.;

Browsing through some more ancient 
history, I came across this interesting 

Antroje dalyje savo kalbos prelegentas ‘ excerpt from the writings of one Bishop 
Adam of Bremen of the XI century, who 
praised the Lithuanians as a “wholly 
peaceful peoples... they did not re
cognize the right to wrecking and if 
ships were wrecked on their shores, their 
only thought was to aid the castaways . ... 
they showed a.high state of culture when 
their neighbors were complete barbari
ans.” Then came this curious statement, 
“How many praiseworthy things could 
one say of the customs of this people 
had they only been Christians?”

So Rome began to Christianize these 
cultured barbarians. The Lith. learned to 
plunder, to burn, to conquer. By 1400 the 
Lithuanians won themselves the greatest 
kingdom in Eastern Europe, their ter
ritory extending from the Baltic to the 
Black Sea.

It is in this period of history1 that we 
come across the big 5 names: Mindau
gas, Gediminas, Algirdas, Kęstutis and 
Vytautas. Gediminas founded the capital 
Vilnius. He invited scholars and traders 
and Franciscan monks to settle in Lith
uania, but he himself refused to become 
a Christian, because he considered his 
own religion superior to the Christianity 
practiced by the Teutonic Knights. Af
ter his death, his 2 sons Algirdas and 
Kęstutis ruled the territory together, — 
Algirdas taking the east and Kęstutis, 
the west. History tells us that Kęstutis 
was the most romantic and best beloved, 
of all the Lithuanian rulers. Countless 
legends, paintings and songs retell of 
his good deeds and bravery in battle. 
But his son, Vytautas,' who followed 
his father’s rule, was considered the 
greatest statesman. He too invited schol
ars and craftsmen to his country. He 
also did, an hitherto unpopular act, he 
gave asylum to the persecuted Jews of 
Western Europe.

Vytautas then became a Christian. 
The Pope of Rome sanctioned this by 
dispatching messengers with a crown to 
make Vytautas a king. The crown was 
stolen by his cousin, Jogaila, king of Pol
and. That was the beginning of the bitter 
feud between the Poles and the Liths, a 
feud that is still going on in the Lith
uanian-Polish colonies right her in, Am
erica, 500 years later.

This was the .begining of the end of 
Lithuanian dominatiorjp of half of Eu
rope. Soon she was completely engulfed 
by Russia, Prussia and Austria, and her 
name was completely erased from the 
world map.

But Lithuanians have very strong na
tionalistic tendencies. Every so often 
there were open rebellions. But at the 
home fireside, at all times, mothers 
secretly taught their children the Lith
uanian alphabet Books ’were smuggled 
in over the /border

Iš Rojaus Mizaros 
Paskaitos

Sausio 23 d. Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill, N.
LMS III-čiosios apskrities paskaita apie 
meną-kultūrą. Rojus Mizara skaitė sa
vo paskaitą, kaip jis ją pavadino, “Pus
lapis iš mūsiį kultūros istorijos”

su pirmąja lietuvių imigracija Ameriko
je, su pirmosiomis jų organizacijomis, su 
pirma lietuviška spauda, pasirodžiusia 
Dėdės Šamo žemėje. Jis, beje' priminė, 
kad šiemet ne tik sukanka 70 metų nuo 
pasirodymo pirmo lietuviško laikraščio 
Amerikoje, bet taipgi šiemet sukanka ly
giai 100 metų nuo pasirodymo Karaliau
čiuje pirmo lietuviško “svietiško” laik
raščio — “ Keleivis.”

Įdomių žinių kalbėtojas pateikė klau
sytojams apie pirmąją lietuviį&ą spaudą 
Amęrikoje: “Gazietą Lietuvišką” “Uni
ją,” “Lietuviškąjį Balsą” ir kitus laik
raščius, anuo metu gimusius ir mirusius.

pateikė žinių apie pirmą lietuvių kalboje 
spektaklį, statytą. Jungtinėse Valstijose 
prieš 60 metų; taipgi apie kitus lietu
viškus spektaklius, sekusius po pirmojo. 
Jis lietė dabartines mūsų menines pro
blemas, akstindamas mūsų visuomenę 
daugiau domėtis liaudies menu, o mūsų 
menininkus — daugiau darbuotis, nu
galint visas skerspaines, stovinčias ke
lyje- į

Paskiausiai prelegentas pateikė žinių 
apie pirmąjį viešą lietuvių kalboje spek
taklį, statytą pačioje Lietuvoje, prieš 50 
metų, taipgi apie nūdieninę meno ir kul
tūros veiklą tarybinėje Lietuvoje.

Klausytojai atidžiai klausėsi paskai
tos, nes daugelis jų, iš tikrųjų, išgirdo 
tai, ko ligi šiol negirdėjo, arba buvo pa
miršę.

Vėliau buvo įdomių diskusijų.
Aš manau, kad Rojus Mizara sutiktų 

šią svarbią paskaitą-referatą skaityti ir 
kitose lietuvių kolonijose, kur būtų kvie
čiamas.

Vasario 6 d. toje pačioje vietoje įvyks 
trečia paskaita apie meną. Ją patieks 
Sidney Finkelstein. Ji bus anglų kalboje.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Activity of the Vilijos
Chorus i

The Chorus is working hard on their 
next presentation which will be “Mdr- 
giwnywą Vakaras,” to be held. Sunday 
evening, Feb. 6 —7 7:30 p. m., at Venta 
Hall, 103 Green Street, Waterbury, 
Conn.

This will be the first time we have 
featured local talent only, but we will 
have a very good show. There will be 
a fine program which will include solos 
by our chorus leader,. Miss Gertrude 
Ulinskas (who with the Harmony Kings 
has just finished a tour of the Connecti
cut hospitals for veterans some of which 
were Rocky Hill, Newington, Undercliff; 
entertaining the patients), also duęts, 
sextettes, piano solos, and dancers. '•

N

A short comedy sketch entitled “Dvi 
Kūmutės,” full of laughs is also sched
uled. Selections by the Chorus will also 
be on the program. The chorus was well 
received at a PTA “Brotherhood Night,” 

• where ten different nationalities enter
tained with songs and dances of their 
native lands.

We hope all our friends, young and 
old, from Waterbury and nearby citjies 
will not forget to be there Sunday, Feb
ruary 6, at 7:30.

Ann Jones,
Chorus Correspond.

LMS News and Views 
\ /

carefully. There were numerous secret 
societies and even plays were given in se
cluded barns. The Russo-Jap war in 
1904 and the revolutionary movement 
finally gave them an opportunity to win 
back their right to the press, while the 
1st World War and the October Revolu
tion woh them complete ’independence 
from Russia. On Oct. 7, 1920, under 
the auspices of the League of Nations, 
the Lithuanians concluded their last 
border treaty, this one with Poland. Two 
days later, the Poles seized the Lith< ca
pital Vilnius, and occupied one-third of 
the country. Of course, the League of 
Nations denounced this betrayal, the 
whole world sympathized, — but the 
Poles kept Vilnius.

This sounds very familiar. Of course, 
we’re back in the civilized 20th century. 
Anyway, what I’m trying to bring out 
is that history has mhde Lithuania^ cul
ture what it is. Now we get an inkling 
into why the Lithuanian songs are so 
hauntingly mournful, the dances — 
typical agrarian 2 steps and the litera
ture, visionistic and hopeful.

Margareta Trumanaitė 
Žada Dainuoti ir Toliau

Prezidento Trumano duktė, Margare- 
ta Trumanaitė, jau seniai pradėjo la
vinti savo balsą. Ji siekėsi būti daini
ninke. Josios tėvas, mat, mėgsta muziką, 
moka skambinti pianą, tai* ir duktė, ma
tomai, turi nemažų muzikinių polinkių 
ir gabumų.

Trumanaitės balsas neblogas, bet jis 
reikalingas lavybos, kultūrinimo.-Dėl to 
Margareta mano siektis tolyn, lavintis; 
jos balsą kultūrins Coenraad V. Bos, gy
venąs New Yorke.

Dainininkė padarė sutartį su James 
A. Davidsonu, niūjorkiškiu koncertų ma- 
nadžerium, kuris jai gastroles ruoš.

9

Margareta žada dainuoti ne tik kon
certų salėse, — ji žada dainuoti ir per 
televiziją, radiją ir filmuose.

Pasimojimas, kaip matome, platus.
Šalies prezidento dukrai būti daini

ninke yra lengvatų ir sunkumų, skers- 
painių; Lengva'tos glūdi tame: kur tik 
Trumanaitė dainuos, ten ji turės „ pu
blikos; ten jai bus brangiai apmokėta, 
ten ji gaus aplodismentų.

Bet klausimas: ko ta publika susi
rinks: jos balso pasiklausyti, dainavimu 
pasižavėti, ar prezidepto dukters pama
tyti? ■

Kitas klausimas: kai dainininkei plos, 
tai nei ji pati nežinos, už ką tie plojimai: 
ar dėl to, kad ji prezidento duktė, — 
mandagumas iš publikos iššauks aplo
dismentus, — ar dėl to, kad dainininkės 
dainavimas publiką patenkino?

Praėjusiais metais Trumanaitės dai
navimą tūli muzikos kritikai smarkiai 
kritikavo. Čia ir vėl klausimas: ar ją 
kritikavo dėl to, kad ji prastai dainavo, 
ar dėl to, kad muzikos kritikai turėjo 
“sąskaitų suvesti” su prezidentu?

Na, vis vien, Trumanaiter tenka pri
pažinti nuopelną, kad ji mokosi dainuo
ti, — tai juk daug gražiau', negu jei ji 
praleistų savo laisvą laiką nieko nau
dingo neveikdama, kaip daugelis “aukš- 
tesnėsės klasės” vaikų kad praleidžia per 
dienas ir naktis dykinėdami.

' • N.

KLAIPĖDOS KULTŪRINĖ 
KRONIKA

KLAIPĖDA, lapkr. 19. — 
Klaipėdos Muzikinės dramos ( 
teatras šį sezoną pradėjo . 
didžiojo dramaturgb Ostrovs- 
kio pjese ‘‘Vėlyvoji 
Jaunas teatro kolektyvas, pa
bandęs jėgas klasikinėje rusų 
dramaturgijoje, Spalio šven
tėms davė tarybinio rusų dra
maturgo Rachman inovo pjesę 
“Profesorius Poležajevas5' 
(Rež. Meinas). Svarbiausius 
vaidmenis atliko Gustaitis, 
Kancleris, Mockaitytė, Platu- 
šaitė, Juškaitis, Čepulis ir ki
ti.

Lapkričio pabaigoje te'atras 
išleis naują premjerą: Plan- 
ketto operetę “Kornevilio var
pai, 
kova, dirigentas Kl? Griauzdė. 
Gruodžio pradžioje teatras 
stato Rossini operą “Sevilijos 
kirpėjas,” kuriame pirtną kar
tą dalyvaus dirigentas Motie- 
kaitis.

Iki sezono (1948-1949) pa
baigos teatras užplanavęs pa
statyti visą eilę aktualių pje
sių bei operečių. Jų tarpe 
Klaipėdos žiūrovas pamatys 
Goldoni komediją 
Šeimininkė.” 
rius Šeinas. 
zuotą “Dėdės 
ukrainietišką 
rožietis už Dunojaus 
tą tarybinių operečių, 
“Oro pilis” ir kt.

Teatras rodo sveika inicia- .• * 
tyvą užmegzdamas ryšius su 
tarybiniais dramaturgais. Ra
šytojas V.’ Miliūnas, bendra
darbiaudamas su. teatro reži
sierium Gustaičiu^ inscenizavo 
žemaitės apysaką “Klampy
nę.” šią dramą teatras nu-» . 
matęs pastatyti dar šį sezoną.
MENINĖ SAVIVEIKLA

. KLAIPĖDA, lapkr. 19. — 
Mieste veikia per dešimts nuo
latinių meninės saviveiklos ra
telių, kurių stipriausi yra Ce
liuliozės - popieriaus kombina
to, geležinkelininkų, elektri
nės ir kiti. Apskrity tokie 
rateliai veikia kiekviename 
valsčiuje. Priekulės valsčiaus 
vaidintojų būrelis pastatė J. 
Marcinkevičiaus “Spalio mėne
sį.” ' Aktyvūs scenos mėgėjų 
rateliai veikia Kalotėje, Ag- 
lonėnuose, Plikiuose ir kt.
JAUNIEJI MUZIKAI

Klaipėdos Muzikos , moky
klos mokinimai, vadovaujami 
direktoriaus, kompozitoriaus 
J. Karoso, ęurengė du koncer
tus.

Koncertų metu, diriguojant 
IV kurso mokiniui M. Rude- 
liovui, chorvedybos klasės mo
kiniai vykusiai išpildė Alek
sandrovo “Kantatą apie Stali
ną,” Ostrovskio “Komjaunuo
liui,” Novikovo "“Demokrati
nio jaunimo himną.” Puikiai 
pasirodė visuomenei jaunieji 
vokalistai K. Jucys ir D. Mdc- 
kaitytė. Koncertų metu bu
vo išpildytas naujas klaipė
diečio kompozitoriaus J? Ka
roso kūrinys — “Palydėjau 
mintį.,” Kiburys.

Sukaustė žemę ledas šaltas, 
Sustįngo upės, ežerai, , 
Užklojo viską sniegas baltas, 
Liūdni vaizdai, kur tik matai.

Dejuoja medžiai nusiminę, 
Šiaurinio vėjo supami, 
Ir jiems ledai šalti krūtinę 
Sukaustė šalčio grandimi.

Saulutė, tartum būt užpykus, 
Paslėpė veidą nuo mumis, . 
O šaltas oras ir netykus, 
Viską aprėdo šerkšnomis.

Visur taip liūdna, nebemiela, 
Nekaip pavasary j linksmam, 
Toks vieno dūmas slegia sielą, 
Ir tokio ūpo nėr jausmam.

Žiema žiauri, pikta ir šalta, 
Greičiau skubėk, greičiau prabėk. 
Linksmas pavasari nekaltas, 
Margais žiedais vėl pražydėk!

P. B. Pilėnas, 
1945 m., gruodi^

Literatūros Konkursas
Mokytojų Instituto studentų 

literatų būrelis paskelbė kon
kursą goriausiam'eilėraščiui ir 
apsakymui parašyti. Juri ko
misija, peržiūrėjusi gautąją 
kūrybą, pirmąją premiją pri
pažino E. Larauskaitei už ei
lėraštį—“Jaunagvardiečiams,” 

antrąją premiją — J. Kociui 
už eilėraštį—“Jie nemirtingi” 
ir trečiąją premiją—A. Balse-' 
vičiui už eilėraštį—“Komjau
nuoliui partizanui.”

K. Tauras.



Parašė | Lietuvių kalbc

Levas Tolstojus l\A4UI\AI vj“įlis
-»-. Kaukazo Apysaka

Pasižiūrėjus Naujosios

"(Tąsa)
— O tai rado apie ką šnekėti! — tarė 

Lukaška, matyt, galvodamas apie ką ki
tą: — apie tokį nieką! Kita, kalba, jei 
naktį iš stanicos varytų, būtų pikta. Ten 
paūžti galima, o čia? Ar kordone, ar se
krete,, vis tas pats; E, tu...

— O stanicon pareisi?
— Į šventę eisiu.
— Gurka pasakojo, l£id tavo Dunaika 

su Tofnuškinu dūkstanti, — staiga tarė 
Nazarka.

— Ma ją velniai! — atšovė Lukaška, 
rodydamas sveikus, baltus dantis,- bet 
nesijuokdamas. — Bene aš kitos nera
siu.

— Gurka mums pasakojo: nuėjęs, sa
ko, jis-prie jos, o vyro nesą. Tomuškinas 
sėdįs, ragaišį valgąs. Pasėdėjo, pasėdėjęs 
ir išėjo. Už lango, girdi, ji ir sakanti: 
“išėjo, velnias; ko, brangusis, ragaišio 
nevalgai? O nakvoti, sako, neik namo.” 
O jis ir atsiliepęs užu lango: “puiku.”

— Meluoji!
— Dievaži, taip sakė.
— O kad kitą rado*,trauk ją velniai: 

bene mergų maža? Ji man ir taip jau 
nusibodo;

— Matai, koks tu velnias! — tarė Na
zarka. — Tu prie chorunžo Marjankos 
prisimeilintum. Ko ji su nieku nesusi
deda?

Lukaška paniuro.
— Kas ta Matjanka! Man vistiek, — 

tarė jis.
— Bet tu prieik prie jos ...
— O kaip tu manai? Tik ar maža jų 

stanicoj?
H- Lukaška vėl švilpaudamas nužings

niavo per kordoną, skindamas lapus nuo 
šakų. Eidamas pro krūmus,’ jis staiga 
stabtelėjo, pamatęs lygų medelį, išsiėmė 
iš po durklo peiliuką ir nusipiovė.

— Geras bus grūstas, — tarė jis, 
šmaukštelėjęs ore vytimi.

Kazokai vakarieniaudami sėdėjo iš 
molio n-udrėbtoj kordono priemenėj, ne
grįstoj asloj, aplink žemą totorišką sta
lelį, kai* kilo kalba, kam sekretan eiti.

— Kieno gi šiandien eilė? — šūktelė
jo vienas kazokų uriadnikui pro atviras 
trobos duris.

— O kas eis? — atsiliepė uriadnikas. 
— Dėdė Burlakas buvo, Tomuškinas bu
vo, — tarė jis ne visai tvirtu balsu. — 
Judu eikit, a? Tu ir Nazarka, — tarė jis 
Lukai,— ir Jergušovas eis; gal jau pra
migo. , . ;

— Tu štai neišsimiegi, tai kur jis išsi
miegos! — tarė pusbalsiu Nazarka.

Kazokai nusijuokė.
Jergušovas buvo tas pats kazokas, ku

ris girtas įmigęs gulėjo prie trobos galo. 
Jis tik dabar, trindamas akis, įgriuvo 
priemenėm

Tuo tarpu Lukaška atsistojęs taisė 
šautuvą.

— Ir greičiau eikit; pakarieniausit ir 
eikit, — tarė uriadnikas. Ir, nelaukda
mas pritariamo atsakymo, uriadnikas 
uždarė duris, matyt, mažai pasitikėda
mas kazokų klusnumu. — Kad nebūtų 
įsakyta, aš nesiųsčiau, o tai žiūrėk šim
tininkas užklups. O čia dar, sako, aštuo- 
ni abrekai per upę persikėlė.

— Ką bedarysi, eiti reikia, — kalbė
jo^ Jergušovas: — tokia tvarka! Negali
ma, tokie laikai. Aš sakau, kad eiti rei
kia.

Tuo tarpu Lukaška, laikydamas ran- ‘ 
koše prie burnos didelį kąsnį fazano ir 
pažvelgdamas į uriadniką arba. į Nazar- 
ką, atrodė, buvo visai abejingas dėl vis
ko, kas aplinkui dėjbsi, ir juokėsi iš abie
jų. Kazokai dar. nebuvo išėję sekretan, 
kaia dėdė Jeroška, veltui ligi tamsos ištu
pėjęs po jovaru, įėjo į tamsią priemenę.

— Na, vyrai, — sugaudė žemoj prie
menėj jo balsas, nustelbdamas visus bal
sus, — šit ir aš su jumis. Jūs tupėsit 
tykodami čečenų, o aš kiaulių!

VIII
Buvo jau visai tamsu, kai dėdė Jeroš

ka ir trejetas kazokų, apsisiautę burko
mis ir su šautuvais ant pečių, išėjo Tere- 
ko pakrante į vietą, paskirtą sekretui. 
Nazarka visai nenorėjo eiti, bet Luką 
riktelėjo jam piktai, ir jie veikiai išsi
rengė. Nuėję patylomis keletą žingsnių, 
kazokai pasuko iš daubos ir vos matorpu 
takučiu pro* meldyną prisiartino prie 
upės. Pakrantėje vandens išplautas gulė

jo storas pajuodęs rąstas, o meldai ap
link rąstą buvo šviežiai aptrypti.

— Tai čia tupėsim? — tarė Nazarka. 
.------ O kur kitur? — tarė Lukaška. —
Tūpkis čia, aš tuojau ^sugrįšiu, tiktai dė
dei parodysiu.

— Geriausia čia vieta; mūsų nematyt, 
o mes matome, — tarė Jergušovas; — 
čia ir tupėsim; patogiausia vieta.

Nazarka su Jergušovu, pasikloję bur
kas, įsitaisė už rąsto, o Lukaška su dėde 
Jeroška nuėjo toliau.

— Štai čia netoli, dėde, — tarė Lu
kaška, tyliai žengdamas pirma senio:— 
aš parodysiu, kur išėjo. Aš, bra, vienas 
težinau.

— Parodyk; tu šaunus vyras, Luką, 
taip pat pašnibždomis atsakė senis.

Nuėjęs keletą žingsnių, Lukaška stab
telėjo, pasilenkė prie mažo klanelio ir 
švilptelėjo. — Va, pro kur ėjo gerti, ar 
matai? — tyliai tarė jis, rodydamas dar 
naujas pėdas.

— Dieve tau padėk, — atsakė senis. 
— Šernas, tur būt, už daubos purvyne 
maudosi, — pridūrė jis. — Aš patupėsiu, 
o tu eik sau.

Lukaška aukščiau užsimetė burką ir 
•vienas nuėjo atgal pakrante, staiga žval
gydamasis čia į kairę, j meldų sieną, čia 
į dešinę, į Tereką, burbuliuojantį prie 
pat kranto. “Gal taip pat tyko ar šliau
žia kur nors,” pamanė jis apie čečeną. 
Staiga smarkus šlamesys ir pliaukštelė
jęs vanduo privertė jį krūptelti ir grieb
tis šautuvo. Iš pakrantės prunkšdamas 
iššoko šernas ir kažkas tamsus, ūmai at
siskyręs nuo blizgančio vandens pavir
šiaus, dingo melduose. Lukaška greit 
stvėrė šautuvą, prisitaikė, bet nesusku
bo šauti, nes šernas jau dingo tankmė
je. Nusispiovęs iš apmaudo, jis nuėjo to
liau. Priėjęs arčiau sekreto, jis vėl stab
telėjo ir tyliai sušvilpė. Švilpiman atsi
liepė, ir jis priėjo prie draugų.

Nazarka susirietęs jau miegojo. Jer
gušovas sėdėjo, pabrukęs po shvim kojas, 
ir truputį pasislinko, duodamas vietos 
Lukaškai.

— Kaip smagu tupėti, tikrai sakau, 
vieta gera, — tarė jis. — Palydėjai?

— Parodžiau, — atsakė Lukaška, pa- 
sitiesdamas burką. — O va dabar tokį 
didžiulį šerną nuo pat vandens nubai
džiau. Tur būt, tas pats! Tu juk girdėjai, 
kaip triokštelėjo?

— Girdėjau, kaip žvėris triokštelėjo. 
Aš tuojau supratau, kad žvėris. Taip ir 
pamaniau sau: Lukaška žvėrį pabaidė, 
—: tarė Jergušovas, susisupdamas į bur
ką. — Dabar aš užmigsiu, — pridūrė 
jis: — tu pažadink po gaigystės; nes rei
kia žiūrėti tvarkos. Aš užmigsiu, pamie
gosiu; o paskui tu pramigsi, aš patupė
siu. Tvarka.

— Aš, ačiū, ir miego nenoriu, — atsa
kė Lukaška.

Naktis buvo tamsi, šilta ir rami. Tik 
viename padangės krašte švietė žvaigž
dės; kita ir didesnė dangaus pusė, nuo 
kalnų, buvo vieno didelio debesio ap- 

. traukta. Juodas debesis, susiliedamas su 
kalnais, be vėjo, palengva slinko vis to
lyn, ryškiai išsiskirdamas išlenktais sa
vo kraštais iš gilaus žvaigždėto dangaus. 
Tik iš priešakio kazokas matė Tereką ir 
tolį; iš užpakalio ir iš šonų jis buvo 
apsiaustas meldų sienos. Kartais meldai, 
tarytum be priežasties, imdavo svyruoti 
ir šlamėti vienas į kitą. Apačioj svyruo
jančios šluotelės atrodė lyg pūkinės me
džių šakos šviesiam dangaus krašte. Prie 
pat kojų iš priešakio buvo krantas/ po 
kuriuo gurgėjo srovė. Toliau judanti 
rusvo, blizgančio vandens mąsė vienodai 
mirgėjo ties seklumomis ir krantais. 
Dar toliau — ir vanduo, ir krantas, ir 
debesys — viskas susiliejo neperregimoj 
tamsoj. Vandens paviršiumi plaukė tam
sūs šešėliai, ir įgudusi kazoko akis galė
jo pažinti, jog tai srovės nešami šiekštai. 
Tik retkarčiais tolimo žaibo švytavimai, 
atsimušdami vandenyje, lyg tamsiame 
veidrodyje, nutvieksdavo priešingo sek
laus kranto liniją. Vienodi nakties gar
sai, meldų šlamėjimas, kazokų knarki
mas, uodų zvimbimas ir vandens čiurle
nimas tarpais nutrūkdavo, pykštelėjus 
kur nors tolimam šūviui, burbtelėjus 
įgriuvusiam krantui, pliaukštelėjus di
delei žuviai ar triokštelėjus laukiniam 
žvėriui dykam, neįžengiamam miške.

(Bus daugiau)

“Geležinkelio darbininkų są
junga” nustato veiklos planus.

Italų komunistę vadas Pai- 
miro Togliatis grįžo Romon iš 
ligoninės.

Vroclavio mieste karinės mo
kyklos' karininkai gauna ordi
nus, pažymėjimus. .Įdėta nuo
trauka.

Iš Pasaulinių Sąjūdžių
Dabar antras “G. L.” pusla

pis.
Britanijos komunistų partija, 

I

vykdomojo komiteto posėdžiuo
se Londone, padarė pareiškimą: 
Imper. Britanijos valdžios poli
tika yra .priežastis nuolatinio 
blogėjimo darbininkų klasės 
padėjimo. Leiboristų partija 
išnaudoja kolonijų gyventojus. 
Maršalo -planas varo gilyn ša
lies ūkio katastrofą Anglijoj. 
Anglijos mokslininkai protes
tuoja prieš valdišką komunistų

Lenkijos Laikraščių
0 JONAS KAŠKAITIS «—-------------------- --------

klastingą, nuožmią fašistinių 
lenkiukų valdininkų politiką. 
Nuotraukos: pasipūtęs, unifor
muotas, apsrbarzdojęs žiauria- 
.veidis generolas Zamorskis ste

bi Berlyne gestapo polic. pa
rodą. Kitoj vietoj: jis pats kar
tu su Hitleriu, kurs maloniai 
svečiuojasi pas lenkų genero
lą...

Tai kas prirengė Hitleriui 
lengvą, greitą, žaibišką Lenki
jos sutraiškymą. Nelyginant 
lietuviškieji smetonaciai, ,bro- 
liavosi su Vokietijos naciais, 
padėjo jiems užimti šalį, dras
kyti, griauti, mėsinėti, kankin
ti žmones pikčiau už plėšriuo
sius žvėris ...

šeštas “ž. P.” puslapis. Tai 
vąizdingas, sklandus aprašy
mas, kaip gyvuoja ir verčiasi 
Paryžiuj lenkiški “dievo paukš
teliai” (anot Jono Molio). Tai

nimas. Atidarymo iškilmės.
Lenkų jaunimo sąjunga su

organizavo traktorių brigadą, 
padeda laukų darbams.

Fabrikų komitetai kovoja su 
spekuliacija.

Varšuvoj sulaikytas Hitlerio 
propagandistas — literatas, 
aktorius ir režisierius Volovs- 
kis.

Penktas “G. L.” puslapis.
Iš Darbų

Nuotaikingas grafiškas apra
šymas, kaip smarkiai ir sklan
džiai eina’ didžiulio tilto monta
žas (Slionsko - Dombrovsko). 
Vienas kitą pažadindami, lenk- 
tyniuodami, juokaudami, dėsto 
darbininkai, sukabinėja gele
žies plieno luitus. Tai tik, girdi, 
miela pramoga, žaislas (“to tyl- 
ko milą rozrywka”) — tarsteli 
jie prezidentui Bierutui, atsi
stojusiam pasižiūrėt-. .■.

persekiojimą.
Maskvoj atidaryta ždanovui 

minėti paroda.
Vroclavio mieste eina Lenki

jos istorikų suvažiavimo posė
džiai.

Lenkijos socialistų ir darbi
ninkų partijos atidarė bendrą 
mokyklą, amatams apmokyti.

Darbininkų partijos šalinin
kai eina išvien ir solidariai su 
kaimo ir laukų darbininkais..

Iš Batavijos, Javoj, ateina į

Varšuvoj autobusai kursuoja 
tvarkiniai. Gyvenimas veda, 
kunkuliuoja. Iš baisių griuvė
sių ir laužo iškilo naujas, gra
žus miestas. Mokyklos pilnos 
uolių, gabių mokinių. Krautu
vėse daugėja reikmenų pasirin
kimas.- Paskaitos, opera, drama, 
baletas, kino filmai, radijai.

Biurokratizmas, spekuliacija, 
šmugelis raunami be ceremoni
jų. Liurbiai, tinginiai ir apsi
leidėliai badomi satyros bei ju-

prieš keletą metų buvę Lenki
jos botagai, Hitlerio talkinin
kai, kurie nuožmiai, atkakliai 
smaugė, degino, kepino, dusino 
torturų stovyklose, ką tik pa
griebę. Ir dabar jie verčiasi ga
na vikriai, šmugeliuoja juodoj 
rinkoj nukniaukia iš Amerikos 
atvežtų reikmenų, na, ir fun- 
dijasi vienas kitam šam panelį, 
vynelį, gerus senus laikus minė
dami kirminą užliedami (“roba- 
ka zalewaja”). Ranka braižyti

būdingi paveikslėliai paryškina 
traškų aprašymą.

Septintas “ž. P.” puslapis. 
Atgautųjų Lenkijos žemių pei
zažas, su foto nuotraukomis. 
Trupiniai: pranešimai iš visur, 
iš užsienio laikraščių ištraukos, 
smagios karikatūrėlės. Satyros 
ir jumoro braižiniai.

Aštuntas “ž. P.” puslapis pa
duoda valstybinio Lenkijos cir
ko prašmatnumus. Klaunų, ak
robatų, raitininkų, treniruotų 
žvėrių, trapezos kilpų gimnas
tų, atletų riesti pasirodinėji- 
mai... Nuotraukos ir vaizdin
gas aprašymas.

Devintas “ž. P.” puslapis, 
žaislai, šachmatai, šaškos, gal
vosūkiai, minklės. Pilna nuo
traukėlių. Patrauklūs skelbi
mai.

Dešimtas, paskutinis “ž. P.” 
puslapis. Smulkmeniškas apra
šymas, kaip gražiai linksminasi 
lenkai šventadieniais, išvyko
mis, sporto lenktynių šurmuliu. 
Puikios, iliustracijos, nuotrau
kos.

Sklandus, gražus visas žur
naliukas! Civilizuotai patiektas! 
Miela skaityti ir jausti, kad 
žmoilės — savo gyvenimo in
žinieriai.

Ir dar 4 puslapiai priedo. 
Pirmas ir antras puslapis — 
tai iliustruotas romano verti
mas iš anglų kalbts: “Užtem
dymas Gretlijoj.” Paviršium 
peržvelgiau. Tai prietykiai su 
hitleriniais šnipais ir pastur
lakais.

(Daugiau bus)

Paryžių žinios apie žmonių 
bruzdėjimą prieš pašlemėkišką 
Indonezijos valdžios politiką. 
Siekiasi laisvės, taikos ir pa
žangos.

Prancūzijos komunistų parti
ja iškelia projektą šalies finan
sams sutvirtinti. šitą Dūkios 
planą užgiriai darbo masės, bet 
valdžia vis varo savo seną gies
mę. Imperialistai stengiasi už
kart šaliai Degolio fašistinę dik
tatūrą. Darbininkai atkakliai 
kovoja uz buities pagerinimą.

Korėjos studentai, ką moko
si Tarybų Sąjungoj, darė iškil
mes, dažinoję apie įkūrimą de- 
mokrątinės respublikos jų tė
viškėje. Dalyvavo’ ir kitų šalių 
studentai. Laisvės barometras 
kyla.

Pasalūniškai klastinga Angli
jos imperijalistų politika silp
nina Palestiną.

Trečias “G. L.“ puslapis.
Išsamus straipsnis: Humaniz

mo uždaviniai aukštesnėse mo
kyklose. Marksizmo - Leniniz
mo principų svarba.

Darbo pirmūno — šaltkalvio 
Lykovskio šaunus pav.yzdis.' 
Smulkmeniškas aprašymas.

Laikraščio korespondentas 
duoda pranešimus iš Niujorko. 
Reakcininkai ir storžieviai, fa
brikantų susivienijimo pakali
kai -J. V. seime ir senate 
drumsčia vandenį, kelia ‘'šalyje 
paniką.

Laikraštis kritikuoja biuro
kratizmą miestų ir miestelių 
įstaigose.

Naujos Problemos
Ketvirtas “G. L.” puslapis.
Kaimiečių išnaudojimo maži

nimas ir pagalba vargingiems 
valstiečiams — tai aukščiausias, 
uždavinys fermų ūkiuL kelti. 
Valstiečių nuvažiavimo nutari
mai. i

Išlaisvintoji žemė.- Amatų, 
ląukų darbų ir specialių užsi
ėmimų mokyklos lavina darbo 
kadrus.

Kultūros ir švietimo refera
tai ir paskaitos sklinda po vi-, 
są šalį.

Liaudies prąmopės dalykai 
reikalauja gero plano ir tvarky

mo, apmokymo ir susitarimo.
Draugiškumo tiltas Lenkijos 

ir Čekoslovakijos pasjeny. Ka
ro sugriautą tiltą atstatė. ben
drai lenkų ir čękosloyakų jau-

moro piršteliais.
Skelbimai — trumpi, ryškūs 

ir į tašką — liudija gyvenimo 
judėjimą ir pažangą.

šeštas “Glos Ludu” puslapis. 
Lengvęsniej i pasiskaitymai.

Skambi, traški peržvalga 
knygos “Naujas pasaulis,” apie 
atkūrimą, atstatymą rtidųjų 
barbarų sukoneveikto krašto. 
Draugiška Tarybinių specialis
tų pagalba, prisiųstos medžia
gos, mašinos greitina darbus, 
didina našumą.

Eptono Sinklerio apysąka 
“Platūs vartai,” lenkiškai iš
versta. žaismių ir sporto kam

pelis, su nuotraukomis. f
Iš viso, malonų daro įspūdį 

toksai laikraštis. Džiugu jausti 
ir žinoti, jog gražioj vadovybėj 
ir priežiūroj gražiai atgyja jau
nas gyvenimas.

Dar pora to paties laikraščio 
numerių tik dar labiau- patvir
tina tą malonų įspūdį.

Savaitraščio Turinys
Štai gražus, pilnas nuotrau

kų, savaitinis žurnaliukas “žol- 
nierz Polski” (“Lenkiškas Ka
rys”).

Pirmas puslapis — viršelis. 
Su spalvomis atmušta didžiulė 
nuotrauka : jaunas darbo pir
mūnas — lenkas kalnakasys 
laiko ant rankų mergytę — 
riestaplaukę čekaitę. Simbolas 
dviejų slaviškų tautų draugiš
kumo ir bendradarbiavimo, t*

Antras puslapis — visas už
imtas gražiai padarytų nuo
traukų su paaiškinimais. Karei
viai maršuoja parodoj. Karei
viai padeda laukų derlių suim
ti. Tautiška lenkų šventė šalies 
atgimimui pažymėti: parodos, 
vėliavos, gėlės, tautiški parė
dai. Prezidentas Bierutas drau
giškai sveikina kitų šalių dar
bininkų ,delegaciją, pribuvusią 
pasistebėti atstatymo darbais. 
Lenkų jaunimo būriai pribuvo 
į rekrutavimo stovyklą. Karių 
mankšta, varžybos, lenktynės.

Apie Senuosius Valdovus
Trečias, ketvirtas ir penktas 

puslapis: pavaizduoja buvusių
jų lenkiškų dvarponi, lį, impe
rialistų ir pilsudsk.inių karinin
kų hitlerinius apetitus, šlykštus 
generolas Zamorskis glaudžiai 
veikė su hitleriniais gestapo 
smogikais^ Jo dienyno užrašai, 
kaip ant delno, parodo visą tą

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
• t %

Laisvės spaustuvė atlieka Visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims’galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į 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 atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamas.

Reikalu spaudos darbų ^rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

<!>

<♦>

>

<b

(į)

<!>

Dėl dailių džiūlerių visokių 

rūšių, dėl •

Po švenčių Nupiginimų

APLANKYKITE ROBERT UPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybe kitų daiktų perdaug • 

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—

T T P T O IV Grand St., Brooklyn
•1-J J. 1 JL V-F J. 1 arti Graham Avenue
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Šypsenos
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

Api niu jer. Gud bai.
Tavo old front, Džianas.

PRIERAŠAS
Mano Dir Front Džianai:

Pirmiausia p a d a r ys i u 
anaunsmentą, kad aš neturė
jau tavo hospitalio Adreso, to
dėl negalėjau tau nei leterio 
pasenti int. Gerai, kad pa- 
vraitinai man Jeterį; dabai 
turiu tavo adresų. ,

Klausi, “kaip dabar stovi 
Detroito leidžiu klubas? Apie 
tai aš nieko nežinau, nes esu 
nebejaunas ir apie leidžiu 
klubus nebesirūpinu. Jų klu
bai negali redusint, nes- kai 
jos buvo jaunos, tai buvo la
biau skini, o dabar visos pa
augę. taigi suprantama, kad 
ir jų klubai (supranti—kau
lai) paaugo.

Taip, mes nebeturime lie-■ Bowling Green, Ky. — 
tuviškų ir nei jokių forneriu j Atsiųsta iŠ Newai’ko, N. J., 
radijo programų. Mus sušta-! bomba apardė paštą; sužei- 
pavo ne gov.ernmentas,. bet į dė. 4 žmonės.
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HES. TEL.
IIY. 7-3631

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
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y660

CHARLES J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniška patarna
vimų. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

/ prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas G8th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
tęlcf oliuokite:

SI lore road 8-9330 * '
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietų ar vainikų, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietains
‘ Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

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

gud politišinai ir gud sitize- 
nai, kurie nelaikina forneriu 
lengvičės ir labai bijo reds, 
ir taipgi radijo steišinų bosai 
—biznieriai, kurie tinkino, 
kad forneriai pasidaro labai 
daug pro f i to.

Tai rodosi, kad aš jau viską 
tau išekspleininau. Tai jau il
gu d bai.

Tavo frontas, 
Mikas Detroitietis.

Detroit, Midi.
Pirmadienį, sausio 10 d., 

Laisvės laidojo tilpo Detroito 
draugų vardai, kurie sveiki
no visą Laisvės štabą su Nau
jais Metais. Mano buvo klai
da, praleidau vieną sveikinto
ją—Ii. šmigelskas. Prisiun
čia $1 ir atsiprašau už klaidą.

St. Tvarijonas.

Charles A. Lindbergh (kAirėje) pasitinkamas Neu- 
biberg’e, Vokietijoje, lėktuvu bazę komanduojančio 
pulkininko Clarence Edvvinson. Lindbergh’ą pasiuntė 
ištirti Berlyne lėktuvais palaikomų amerikiečių trans
portą ir tarnauti specialiu patarėju techniškais klau
simais. Kieno atmintis gerai veikia, tebeatsimena, kad 
paskiausiais jo “ekspertiškais patarimais” buvo jo pa
skelbtos svietui pasakėčios 1941 metais, būk rusai ne
atsilaikysią prieš nacius ilgiau šešių savaičių. Lind- 
berghas, ''America Firsteris,” vis dar tebeturi nacinį 
medalį, kurį jam davė Hermann Goering’as. Tokie tai 
“taikos angelėliai” siunčiami knaibyti Europos dar ne

užgijusias nuo praėjusio karo žaizdas ir kiršinti 
į naują karą.

SI). BOSTON, MASS.
Sekmadienis, sausio 23 d., 

buvo svarbi diena no vien 
south bostoniečiams, bet visai 
Massachusetts valstijai. Svar
bi dėl to, kad pirmiausia bu
vo atlaikytas didelis posėdis 
visų apskričių komitetų narių 
ir pavienių veikėjų, kuriame 
aptiesti planai dėl būsiančio 
spaudos išvažiavimo liepos 4 
d., May nardė.

Plačiau apie tai praneš at- 
sakomingi draugai ir draugės 
bei komitetų nariai, paskirti 
įvairiems darbams atlikti.

★ ★ ★
Paskui buvo pasitarirnas- 

apsvarstymas Amberlando ra
dijo pusvalandžio. Veik pas 
visus buvo supratimas, kad 
programos reikia gerinti, kad 
visas pusvalandžio palaiky
mas reikia geriau suorgani
zuoti.

Stotis silpna: So. Bostone, 
L'averhillyj, Nashua, Lawren
ce, prastai girdimos progra
mos.

★ ★ ★ • '
Vakare, Piliečių Klubo kam

bariuose įvyko svarbioji va
karienė paminėjimui trisde
šimties metų nuo įsistęigimo 
Laisvės dienraščiu. Visi sve
čiai buvo pavaišinti apsčiai 
skaniais valgiais. Dėl to gas- 
padinės gavo daug kompli
mentų.

Paskui paaišėjo, kad vaka
rienei kilbasas darė naujave- 
dis, naujas biznierius, uolus 
Šios kolonijos menininkas 
Stasys Paura. Na, to tik ir 
reikėjo visiems, kad užakcen
tuoti, jog mūsų Stasiukas ge
ras meisteris ne vien meno, 
bet ir kilbasos. O jaunavedė 
Marytė Mockus-Paurienė, pax- 
siten kiaušiai šypsojosi ir 
džiaugėsi, kad jai nereikės 
badauti, ištekėjusiai už tokio 
gabaus vyro.

Svečių matėsi ne vien iš So. 
Bostono ir apylinkių, bet ir 
iš I .o w c 11 i o, / Be d f o rd o, N o r- 
woodo.
- Pirmininke, uoli laisviete ir 
nenuilstanti mūsų kolonijos 
veikėja IT. Tamašauskiene pa
prašė kitų kolonijų svečius 
tarti žodį-kitą šios iškilmės 
proga. Paskui vietinius.

Pirmininkė perstatė vieti
nius • laisviečius verslininkus ir 
paprašė tarti žodį-kita: Jonas 
Stonis, geležinių daiktų ir ma
liavų- krautuvės savininkas; 
A. Barčienė, grožinės dailės 
amatininke, ir Y. Niauriene, 
taipgi grožinės dailės amati
ninke. Visi linkėjo Laisvei 
ilgai gyvuoti dienraščiu, tvir
tai laikytis prieš priešus kovo
je už darbininkų reikalus.

Paskutinis kalbėjo 'mūsų 
senas ir pastovus laisvietis, 
apdraudos ir .namų pirklystės 
įstaigos vedėjas Antanas 
Kupstis. Jis gaspadoriškai ir 
labai tinkamai užbaigė kalbė
tojų programų, paačiuoda-1 

mas visiem už atsilankymą, 
gaspadinėms ir gaspadoriams 
už paruošimą valgių ir kitokį 
triūsa, dd. Taurai ir Niauji 
už gražia muzikalę programą, 
visiems už nuolatinę paramų 
Laisvei', idėjiniai ir materia
liai.

Muzikalę programa davė 
mūsų nenuilstanti ir geri lais- 
viečiai dd. Robertas Niaura, ir 
Stasys Paura. Jiedu ne* vien 
duetą padainavo, bet ir visų 
publikų išjudino dainuoti sy-
kiu.

Susirinkusieji, pasivalgę ir 
išklausę programos, dar su
metė 75 dolerius pasveikini
mui dienraščio Laisvės.

Vasario 12 d., Klubo kamba
riuose, 33.8 Broadway, bus 
Whisto Party, nuo kurios pel- 

ski r i a m as p a 1 a i k y mu i
radijo pusvalan-

n as 
Amberlando 
džio.

Piliečiu Klu-4-Vasario 2(1
bas, savo kambariuose, 318 
Broadway, reUgia didelius, 
skanius pietus. ' Pelnas ski
riamas palaikymui kambarių, 
kuriuose visokis mūsų veiki
mas randa prieglaudų.

★ ★ ★
Mūsų gerai visiem žinomas 

menininkas Stasys Paura ati
darė valgomų daiktų krautu
vę, po numeriu 133 D Street, 
prie Dexter St., So. Bostone.

Krautuvė p e r r e m o n t u o j a m a. 
p agr a ž i n am ą, m o d e r n i n am a. 
Kam tik patogu, reikia užei
ti pas savo tautietį, linksmų, 
draugiškų Stasį.

L. Rep.

Norwood, Mass
Mirė Antanas Jokubiekas, 

eidamas gatve. Gavo širdies 
užpuolimą ir mirė ant gatvės. 
Buvo viengungis, 
metus,
sėtkų tūkstančių dolerių 

.taupų.
v i 11

Artimi giminėš Lietu-
Turtas paliktas nesu-

turėjo 57 
Paliko apie porą de- 

su- 
Prigulėjo prie Lietu-

Darbininkų Susivienijimo 
3 kuopos, prie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo Bendro
vės ir darbo unijos CIO. Li
kos palaidotas 25 d.* sausio, 
1949 m., Norwood© kapinėse.

' čia neturėjo artimų gimiJ 
niu.
voj.
tvarkytas. Todėl, advokatai 
ir valdžia pasinaudos.

Serga Juozas Krasnaūskas, 
Lietuvių Kliubo gaspadorius. 
Linkime greito pasveikimo. 
Kliubo gaspadoriaus pareigas 
eina J. Grybas ir J. Neyec- 
kienė. Laisvės Rep.

,

Kairo, Egiptas. — Sovie
tai nupirko 25,000 belų 
(pundų) bovelnos Čechoslo- 
yakijai, bet Egipto valdžia 
uždraudė tą bovelną išga
benti.

tą bovelną išga-

WATERBURY, CONN.
16 d. sausio atsibuvo LLD 

28 kuopos surengtos -prakal
bos Venta svetainėj, 103 
Green Si.

Kalbėtojas buvo A. Bimba, 
Laisvės redaktorius, iš Brook
lyn©, N. Y. ’

Klausytojų susirinko apie 
šimtas, tai palyginus su Wa- 
terburio lietuvių kolonija ga
lėjo būt kur kas daugiau.

’Dviejose temose kalbėtojas 
kalbėjo.. Pirma 'tema—atsi
statymas karo sugriautos Lie
tuvos ir kolektyviškai apdi?- 
bimas ūkių.

Antroj temoj kalbėtojas aiš
kino apie Kinijos karų ir A- 
merikos reakcines valdžios at- 
sinešimų link Kinijos naujo
sios tvarkos.

Palei kalbėtojo išsireiškimo, 
jei revoliucija Kinijoj eis geru 
keliu, tai trečiojo pasaulinio 
karo* rengėjų karštis gal, at
slugs.

Taipgi kalbėtojas priminė 
apie Amerikos progresyvių 
lietuvių du svarbius* suvažia
vimus — Namo Bendrovės šė- 
rininku suvažiavimų ir dien
raščio Laimės Bendroves su- 
važiavima kurie atsibus sau-* >
šio 29 ir 30 dienomis. Primi
nė dienraščio finansinį stovį, 
prašė susirinkusios publikos, 
kad palei savo išgalę pasvei
kintų Laisvės šėrininkų suva
žiavimą. Susirinkusieji sume
tė atiku pasveikinimui $64.05.

Aukavo sekamai: E. Zautua 
$5. Po $2:' J. Inamaitis, B. 
Marcinonis, ‘ K. Sabutis, R. 
Yenkeliūniene, V. Muraškaus- 
kas, V. želviai, P. Marozai, 
P. Kukamai, A. Gunbalevi- 
čius, ir P. Bokas $1.50.

Po $1 aukavo: St. fMeison,
M. Ciplijauskas, M. Stryžaus- 
kienė, K. Krasnitskas, A. 
Zulpa,. 1. Adomaitis, P. Digi- 
mas, V. Marozas, V. Zuraitis, 
J. Butkus, N. Kvedaravičie
ne, Draugas,’ Raškauskas, J. 
Strižauskas, J. Dvilinskas, M. 
Overis, Draugas, K. Kučaus-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrcch 8-9770

Fotografas | 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-" 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių." 
Iš senų padarau" 
naujus paveiks-'■ 
lūs ir kra javus, 
sudarau su ame- ' 
rikoniškais. Rei-j 
kalui esant ir" 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- '' 
geidaujama. Tai-^ 
pogi atmaliavoju" 
įvairiom spalvom. -

JONAS STOJKES
512 Marion St., Brooklyn t 

kampas J3roądway ir Stone Avė., t 
prie Chauncey St., ^’way Line I 

Tel. GLenmore 5-6191 | 

Egzaminuojant Akis,:: 
:: Rašome Receptus :

Darome Ir Pritaikome Akinius ;:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. v

Tel. ST. 2-8842

I

kas, A. Griška, L. Pocius, V. 
Krasnickas, A. Gružinskas, F.

i Bajoraitis, P. Katonienė, J. 
' Monkus, Vaitkevičienė, , F. 
Yokubauskas, J. Pakutka, A. 
Yesulis, A. Rakdžas, M. Pau- 
gis.

> Po 50c.: M. Maisonienė, O. 
Kucauskienė, A. Buzienė, J. 
Zelaniakas, J. Vaitonis,* K. 
Danisevičius, G. Gabrėnas, ir 
po 25 c. Vaicekauskienė ir J. 
Vartė lis.

■ ★ ★ ★
f

Keletas .Pažymėjimų iš
Vilijos Choro Veiklos

Vilijos Choras rengia mar
gumynų ■ vakarą, kuris įvyks 
6 d. vasario, Venta svetainėj, 
.103 Green St., 7:30 vakare. 
Programa bus įvairi, .nes tu
rėsime naujų talentų: solistų, 
šokėjų, sekstetų, dialogą.

Vilijos Choras mokinasi

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS '
PYRAGUS BEI FyEIKSUS '

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant,, pare! 
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

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

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

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

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

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

f

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

4*4*4*^*4"l*4*4*^**l*4*4*4*4*4'4"l"t'4**l*4*4,4*ii*4*^ *

! PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

k

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288 x 
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veikalą “Praeities šešėlį,” to
dėl kitos kolonijos nesimokin- 
kit. Jei norėsite, tai mes 
jums suvaidinsime. Vilijos. 
Choras kviečia iš apylinkių 
atsilankyt į mūs parengimą. 
Atsilankę nesigailėsite, nes 
mes visada duodame geras 
programas.

LLD 28 K p. Koresp.
K. Yenkeliūniene.

Guatemala. — Šio krašto 
valdžia suspendavo susirin
kimų laisvę. »

I
 Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 tjki 12 ryto.

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

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas /
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių ? 
gražus pasirinkimas.

t

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokama! 

' visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

♦f
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NewYoilo^&!iafe7lni(»
Auditorijai Reikėtų 
Dar Tos Dovanos

Pasimatysime Laisves 
Bankįete!

Mirė Lihianica Square 
Restorano Savininkas

Mokinames ir Dirhame...

Vis dar neturime pakanka- i 
mai stalavų peilių. Laisvės 
bankietui, Įvyksiančiam šį 
sekmadienį, sausio 30-tos va- 

t karą, Liberty Auditorijoje,
esant reikalui pavalgydinti'
apie 500 svečių, peilių ture- 

■ ' jome dasiskolinti.
Kurie tokių dovanų dar tu

rite, ruošiatės dovanoti, at
neškite atvykdami į suvažia
vimus, nes jeigu ne mūsų pa- 
eiiu organizacijos, tai kitatau
čių bankietų ■ gali mūsų au
ditorijoje dažnai pasitaikyti.

Stalavų indų—puodukų, lėkš
čių šiuo tarpu šiaip taip išten
kame, bet tie su laiku su
trūksta, tad laiks nuo laiko 
prisidedančios ir tos dovanos I 
pastiprina mūsų išteklius.

Dienraščio Laisvės metinis I 
bankietas įvyks jau šį sekma
dienį, sausio (Jan.) 30-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 1 TOth Street, 
'Richmond Hill, N. Y. Vaka
rienė 6 valandą, šokiai nuo 
7-tos.

Laisvės metinėje iškilmėje' 
smagiai pabaliavosime namiš-I 
kiai ir susitiksime daug sve
čių iš kitų miestų, pradedant 
New Jersey, Connecticut ir 
I ’ e n n s y 1 v a n i. į o s kaimyniškomis 
valstijomis, baigiant Chicaga. 
Laisvės metiniai 
piknikai, koncertai 
pilni netikėtumų)
raščio patrijotai ir visi įdomių

pramogų mėgėjai visokias 
privatiškas ekskursijas suderi
na su Laisvės pramogomis. -

vaišinga — 
s, , specia- 
g a m i n t ų 
sočiai alaus 
T i kietas $3.

bankietai, 
visuomet 

nes dien-

k a 1 a k u t i e n o 
liai - ban kietu i 
dešrų, h am ės, iki 
prie vakarienės.
T i kietų dar galėsite gauti šeš
tadieni ir sekmadienį, Audi
torijoje,

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras. Vien tik 
šakiams įžanga 75 c.

Iki pasimatymo bankiete!
Laisvės suvažiavimo pra

džia 10 Yal. ryto, tose pat 
Liberty Auditorijoj patalpose.

Penktadienį, sausįo 28, nu
ėjus į Lituanica Square res
toraną pietų, išgirdom sle
giančią žinią, kad tą pačią 
dieną kurį laiką prieš pietus 
mirė šio restorano savininkas 
Steven Augustine.

Ilgoką laiką sirgo inksto 
gedimu. Operacija, sakoma, 
buvo ' negalima dėl aukšto 
k ra (ujo spaudimo.

Stevenas buvo jaunas, bui- 
nus ii1 labai draugiškas vyras.

Našle liko jauna graži lietu
vaiti su dviemis mažomis du
krytėmis.

Daugiau žinių bus sekamoj 
Laisvės laidoj. S. V.

Pvepe- 
po- 
at- 
vy- 
pa-

Praeitą šeštadienį, susirin
kę būrelis LKM Stygų An
samblio narių nutarė padary
ti sekamų pakeitimų :
ticijas pradėti šeštadienių 
piečiais 3 vai. po pietų; 
sišaukti į visus buvusius 
turinčius lankyti muzikos 
mokas; jei neatsiras tarp
tuvių pageidaujamas skaičius 
jau pažengusių šios rūšies 
muzikoje, susidėti su svetim
taučiais (iki šiol pageidauja
mo skaičiaus vis nebuvo). 
Taigi, vyturiečiai ii- kiti LKM 
Ansamblio nariai prašomi įsi- 
tėmyti, kad, kol bus kitaip 
nutarta, Ansamblio pamokos 
vyks šeštadieniais nuo 
po pietų.

LKM Susirinkimai 
Kenkia Aidui

vai.

kad nutarimas 
reguliarius mė-

Duonos Išvežiotojai
Nubalsavo Streikuoti

sužinosimo vėliau. šiuo tar
pu tik tiek galima pabrėžti, 
kad LKM prie to parengime 
stropiai ruošiasi. Tikimasi tu
rėti labai įdomi ir įvairi pro
grama su daugeliu naujeny
bių. Tam ruošiasi LKM, tam 
prašoma ruoštis ir visuomenė, 
pasižymint dieną jau dabar 
ir laikui atėjus būtinai daly
vauti LKM parengime.

Darbų Dienotvarke

šiol buvo sekama LKM 
dienotvarkė: 2-rą vai. 

šeštadienių popiečiais — Lie
tuvių kalbos pamokos, 'Ųtą 
vai.—tautinių šokių pamokus, 
5-tą vai. buvo organizuojama 
LKM stygų ansamblio pamo
kos (šios pamokos dabar vyks 
nuo 3-čios valandos) ; •. buvo 
organizuojama sporto grupė, 
su Artūru Baltrušaičiu ir Juo
zu Dagiu priešakyje. Neteko 
sužinoti, kaip ši grupė pro
gresuoja. Visas veikimas vyks
ta Lietuvių Kultūros Centro 

I (Liberty Auditorijos) patal
pose, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

Dar kartą primename vi
suomenei remti LKM jaunuo
lių pastangas susiorganizuoti 
tvirtai ir veikti pastoviai virš 
minėtose veikimo srityse. Rei-, 
kia kuo daugiausiai LKM na
rių nuo 8 rn. amžiaus iki tol, 
kol yra, noras veikti.

Iki pasimatymui LKM susi
rinkime ir šį šeštadienį, sau
sio 29 d., lietuvių kalbos pa
mokose ir kitokiame užsiėmi
me. Veiksnys..

LKM

išvežiotojai, aptajr- 
duonos ir įvairių 
produktų stam- 

kompanijas,

Duonos 
n a u j antie j i 
kitų keptų 
blausias šešias
nusitarė streikuoti atsiek imu i 
išpildymo jų reikalavimų.

Už streiką pasisakė dalyva
vusioji susirinkime draiveriai , 
1,239 balsais prieš 7. AFL 
Teamsters Unijos Lokalo 550- 
to val'dyba įgalinta šaukti 
streiką bile kada po sausio 
31-mos, jeigu lig to laiko ne
bus gavę naujo kontrakto.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja biznis—Restaurant 
Bar; su namu ir 4 kambariai&

tušti. Biznis geras, renda žema. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės se
kamu adresu: Mrs. Šinkūnas, 
278 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

, (24-25)
Pasirodo, 

laikyti LKM 
nosinius susirinkimus penkta
dienių vakarais nėra praktiš
kas, nes daug aidiečii)-daini- 
ninkų atitraukiama nuo jų tą 
yakarą vykstančių repeticijų. 
Toks LKM susirinkimas turė
jo įvykti penkt., sausio 28 d., 
7 vai. vakare. Čia turėjo būti, 
tarp kitko, aptarta ir susirin
kimu dienos ir laiko klausi
mas. Gal bus patogiausiąs 
laikas turėti LKM susirinki
mus sekmadieniais,* nes tarpe 
LKM narių randasi daugelis 
dirbančių naktimis, kurie 
penktadienių vakarais negali 
dalyvauti susirinkimuose; tai 
dar vieną priežastis, dėl ko 
reikėtų .L K M susirinkimų 
laikas keisti.

§ BROOKLYN i

8LABOR LYCEUM:
g DARBININKŲ ĮSTAIGA 
w I
ySalčs dėl Balių, Koncertų, Ban-,

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt?
" Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Pradeda Kanalizacijos 
DarbąSuvažiavimai - Bankietai

TRAUKINIAIS

iki

TONY’Sau-

KELRODIS

ir

Valandos:i

Valandos:
H'

Telefonas ĘVergreen 4-0203

SEL Į

BEER & ALES 
/ Swirl Cut

kad jūsų plaukų pro-pamatysite,difficult, resis-

sutai-

stovio dia- 
Point Rou- 
ir 6 colių 
colius įta-

Telefonas
ĘVergreen 4-7729

Keliomis valandomis

Hairdressers

New Yorke vėl turėjome 50 
laipsnių šilumos sausio 25-tą. 
Trečiadieni oras buvo vėses
nis, ,balzganai .dabinosi kie
mai pradėjusiu kristi sniegu.

Iš bile kur 
klauskite kelio 
Hill 
abu žodžius, 
ribose 
vienas 
vienas 
d alyse

Liberty Auditorija randasi 
kampas 110th -St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill..' 1

drauges Onos Razans- 
tėvais Rhmonauskytės, 
paeina nuo žemosios’ 
parapijos. Norėčiau su-- 

jaja, kaipo su drauge.

Bayside, Malba, 
miestelius, viso, 
plotą. Kainuos

važiuodami 
Richmond 

(nepamirškite pasakyti 
nes didmiesčio

yra du Rich m on d ai — 
.su Hill, kitas be jo, 
nuo kito priešingose 
miesto).

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D
' 223 South 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
. GERAI PATYRĘ BARBERIAI

(Kultūrinio Centro) — sausio 
29-ta. Pradžia 1 vai.

ties Willets 
iki 6 pėdų 
pėdas ir 9 
centralinę sistemą ties

11 th Ave., Col-

Pra-

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau 

kienės, po 
iš Lietuvos 
Panemunės 
sitikti su
Prašau atsiliepti sekamu antrašu: 
Antanina Mačiuta, 552 Kosciusko 
St.,%Brooklyn 2, N. Y'. • (24-26)

MHnniiiyĮiiiiMiiRį n j:

v i y g y y

REIKALAVIMAI
Reikalinga trijų ar keturių kam

barių apartmentas senyvų žmonių 
porai. Pageidaujama, kad būtų ap
šildomas. Norėtume East New York 
apylinkėje. Prašome pranešti: J. 
Mačiuta, 552 Kosciusko St., 
Brooklyn 2, -N. Y. (24-26)

V. J. Valaitis Atvyks 
Į Suvažiavimus

Viktoras J. Valaitis iš New 
Britain, Conn., žymus Naujo
sios Anglijos darbuotojas, at
vyks į suvažiavimus. Valai
tis yra ilgametis dienraščio 
Laisvės bendradarbis, užraši
nėtojas, didžiųjų iškilmių da
lyvis. 'Su juo pasimatysime 
suvažiavimuose ir Laisvės ban
kiete po suvažiavimų, sausio 
30-tos vakarą.

Apie jo atvykimą mums 
pranešė d. Juozas Balčiūnas, 
su kuriuo jis susirašinėjo.

Laisvės—sausio 30-tą. 
džia 10 vai. ryto. •

Laisvės bankietas — sausio 
30-tos vakarą. Vakarienė 6 
vai. Šokiai 7 vai. i

Viskas įvyks Liberty Audi
torijos patalpose, kampas At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. \

BMT Jamaica linija 
111 th St. stoties. Eiti 1 liftą 
gatve du ilgoki blokai.

Independent Jamaica linija 
iki Union Turnpike-Kew Gar
dens stoties. Ten imti Q-37 
busą iki Atlantic Avė. Kitoje 
pusėje Atlantic Avė. bus 
ditorija.

Sveikina Laisvės
Suvažiavimą

“T-----------------

K. ir O. Depsjai su auka
V. Bun-kai su $1.50.

D. M. š.

Queens Autobusų 
Streiko Nebus

pirm 
žadėto skelbti Queens autobu
sų vairuotojų streiko, trans
portininkų unijai pavyko su
siderėti su firmomis dėl pen
sijų ir atostogų fondų. Jei
gu nariai priims, naujoji su
tartis bus galioje šiemet ir 
per pirmą pusmetį 1950 me
tų.

Dienraščio Laisves Metinis

BANKIETAS
Bankieto.bilietŲ dar galesite gauti 

Šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 30 - Jau. 30fth
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave Richmond Hill, N. Y

Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė. 
Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.

Visi žinote kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienė bus duodama. GYMNASIUM 
SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O AuditorijojeJ^okiai 

tęsis be pertraukos.

George Kazakevičiaus Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
(valdžios taksai įskaityti)

----------- (
Queens apskritis buvo kal

tinama esant didžiausia užter
šė j a East River nes daugelis 
atskirų miestelių neturėjo ka
nalizacijos ryšių su centraline 
•viso miesto sistema, kuri sti- 
naikina miesto išmatas be iš
metimo jų į upes.

šiomis dienomis pradės sta
tybą šakos milžiniško* kanalo- 
rynos nuo 54 colių 
metre 
levard 
per 3

130th 
lege Point.

Aptarnaus 
Whitestone 
17,000 akrų 
$1,869,280. '

Dar Vienas Naujas 
LKM Narys

Praeitą šeštadienį, sausio 22 
dieną, įstojo LKM nariu Willi- . 
am Jasulaitis, jaunametis vai- : 
kinas. Tai gerai. Tokio ir 
augesnio amžiaus mokiniai 
kaip tik ir yra pageidaujami. 
Atminkite, ka<į įstojimo mo
kesčio nėra jokio; taipgi nėra 
ir jokių mokesčių už pamo
kas. Viskas, ko iš aplikantų 
pageidaujama, tai noras mo
kintis ir dirbti tokius darbus, 
kaip kad auklėjimas lietuviš
kos kultūros lietuvių jaunimo 
tarpe. Nariais gali įstoti į 
bile kuri iš sekamu LKM sky-

I *■

rių: Lietuvių kalbos pamokų 
skyrių, Stygų Ansamblio sky- i 
rių, Tautinių šokių grupę ir 
Sporto skyrių.
Ruošiamės Gegužės 
Penkioliktai

Gegužės 15-tą įvyks LKM 
parengimas. Tam tikslui jau 
pradėta mokintis scenos vei- 
kaliukas. Kas prie veik.ąliu- 
ko bus daugiau pramogoje,

Chicago.— Buvęs barbe
ns John Donaldson sulaukė 
102 metų amžiaus.

’ Peter Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. ĘVergreen 7-6868 * 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
.........  .J

'7TTDWG R 4D ln GRAND STREETZAJl 1 O IjAIV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
i

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

BAR & GRILL

UP

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves*

0<X>0<XXX><XXXXXXXKXXX><XX>00<XXX><X><XX><XX>00<XXX><>0000<>0000

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKšTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N
41

Te!. EVergreėn 4-9612

■ for
■ tant, for bleached 
•\for dyed ... or ba- 
j by fine... hard-to- 

1 wave hair...
AND OF COURSE

I FOR NORMAL
! HAIR!

Į Jūs esate kviečia- 
J mos ... užčiti ne- 
I mokamai asmenjš- 
I kai pasitarti apie 
i Jūsų plaukų 
J symą.
| ' Fashion

nter

Jūs
Nemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garb&ąevimu.

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, natural? išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

T*
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-šešt., Sausio 29, 1949




