
Lai Mokosi.
“ Atsidėkavojo.”
Hitlerizmo Garbintojas.
Gali Tiek, Kaip ir Visi

i
i Patvirtina Teisingumą. 

‘‘Kunigo Velnias Nerenka.
Rašo A. BIMBA

>>

kia mokytis organizacinės 
technikos ir iš komunistu. 
Taip snausti toliau mums ne
valia...”

Niekas nepavydi mūsų bro
liams klerikalams mokytis. 
Mes no kartą esame jiems pa
tarę daugiau mokytis, daugiau 
šviestis, kultūriškiau elgtis.

Vienas atbėgėlis rašo Nau
jienose: “Ir aš pats dar gy
vendamas Vokietijoje buvau 
ne kartą apdovanotas. Aš 
savo geradėjams 
aš ten visko turiu 
riu riebalu.’,’

Aišku, kad jis / priklausė 
vadinamų

Jis ton

rašiau, kad 
tik netu-

f

prie Jono MoliJ
“dievo paukšteliu.
visko turėjo, bet jam dovanos 
iš Amerikos plaukė!

Naujienų 
Ancevičių. 
iš Berlyno 
garbi nan- 

. Dabar 
Praneša, 

so-

Visi atsimenate 
bendradarbį Dr. 
Tai jis karo metu 
rašinėjo hitlerizmą 
čias korespondencijas, 
jis tupi lAnadoje. 
kad jis ten tapo dideliu 
cialdemokratu” vadu.

Keleivis manęs klausia: 
“Ar komunistas gali būti be
šališkas mokytojas ir tyrinę-1 
tojas?” -

Kalba eina apie akademinę 
laisvę- šioje šalyje, 
ną rašiau, kad tokio dalyko,, 
kaip akademinė laisvė, 
randa mūsų mokyklose, 
puikiai parodė Washington© 
valstijos universiteto skaudus 
nubaudimas šešių mokytojų 
už jų komunistines idėjas.

t
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nesi-
Tai Lake Success,, N. Y. —' 

Pietinė Korėja prašosi į 
Jungtines Tautas. Amerikos 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybdje ragins pri
imti pietinę Korėją. Bet su
prantama, jog Sovietų at
stovas Saugumo Taryboje 
vetuos (atmes) tą siūlymą.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
amerikonų užimta. Sovie
tai vadino dešiniąją jos val
džią fašistine.

- (Sovietai nuo kalėdų iš- 
Labai puikiai žinau. Atsi- traukė savo kaiiuomenę iš 

menu Valparaiso laikus. At- siaurinės Korėjos, kur vei- 
bei kia korėjiečių Liaudies Res

publikos valdžia.)

O dabar apie tą klausimą. 
Mano atsakymas: Taip, gali 
būti—tiek, kiek gali būti be
šališku mokytoju bei tyrinėto
ju repu bl ik orias, demokratas, 
socialistas, anarchistas, biznie
rius, buržujus, katalikas, pro
testantas, žydas ir visi kiti.
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Labai puikiai žinau.

simenu daug mokytojų 
profesorių. Nė vienas jų ne- ’ 
buvo bešališkas. Kiekvienas 
vienokioje ar kitokioje formo
je kreipdavo mokinius į savo i 
pusę. Nė vienas negalėdavo ( 
paslėpti savo pažiūrų.

Tik nė vienas, žinoma, ne- i 
kreipdavo mūsų darbininkiš-^' 
kon pusėn. Tai buvo ir tada i 
griežtai, uždrausta. Darbinin
kiškai galvoti buvo uždrausta 
ne tik mokytojams, bet ir mo
kiniams. ’ (

Atsimenu, kokia baisi revo
liucija kilo prof. Hamiltono 
klasėje, kuomet aš vieną die
ną po 1917 metų Rusijos žmo
nių pergalės prasitariau, kad 
gal gi tie bolševikai nėra jau 
toki blogi ir Baisūs žmonės. 
Maniau, kad • profesorius1 
sprogs iš perpykimo.

Atsimenu, kaip mes, socia
listai, sušaukėme masinį susi
rinkimą ir pakvietėme biolo
gijos profesorių kalbėti. Jis 
padarė baisią “klaidą”: sim
patingai išsitarė apie' rusų re
voliuciją. Tiek jį ir bematė- 
me. Ant rytojaus jis jau bu
vo bedarbių eilėse.

Ne-Neliesk kapitalizmo, 
kliudyk išnaudojimo sistemos. 
Kaip greitai nors puse lūpų 
prasitarsi prieš kapitalizmą, 
prieš išnaudojimą, taip grei
tai pasibaigs tavo akademinė 
laisvė.

Todėl aš ir teigiu, kad tas, 
kuris kalba apie . klestėjimą 
akademinės laisvės mūsų mo
kyklose, nežino, ką kalba. To-

(Tq^a. 5-me pusi.)
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Jungtinių
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liaudinin-

Bucharest,' Rumunija. —

su

yra

ofensyvui 
Nankinge

New York. — Federalis 
teisėjas. Haroldas Medina 
įspėjo vienuolikos komunis
tų vadų advokatus, kad už-

nių Tautų pagalba užtikrint 
pasauliui taiką.

grindus kariniams jų pla
nams ir parodytų, kokia 
besmegeniška yra užpuoli- 
kiška anglų - amerikonų po
litika, kurstanti naują pa-

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai 
perorganizuoja savo armi-

ėmė svečius ir sakė, jog A- Jas šiaurinėje Yangtze upės 
merika stengiasi su jungti- Pu.sįįe» ruošiasi

Brooklyn, N. Y., šeštadienik Vasario * Feb. 5, 1949

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

No. 30

PREZIDENTAS ATMETA 
STALINO SIŪLOMAS 
TAIKOS DERYBAS
Trumanas Atsisako nuo Atskirų Derybų su Sovietais; Esą, 
Visos Derybos Turėtų Eiti per Jungtines Tautas

Washington. — Preziden
tas Trumanas vas. 3 d. at
metė premjero Stalino siū
lymą, kad jis atvyktų asme
niškai pasitarti santaikai 
daryti tarp Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos.

Pasikalbėjime su kores
pondentais prezidentas pa
kartojo, kad jeigu Stalinas 
atvyktų į .Washingtona, tai 
Trumanas mielu noru su juo 
prikalbėtų. Girdi, Stalinui 
būtų iš anksto paruoštas ir 
svečių kambarys.

(Stalinas, atsiliepdamas į 
amerikinės žinių agentūros 
International News Service 
atstovo Kingsbury’o Smitho eina Jungtin. Tautas, kuo- 
klausimą, sakė, jog daktarai met jie organizuoja karinę 
uždraudė jam tolimas kelio- Šiaurės Atlanto santarvę 
nes, ypač oru . ir jūromis, prieš Sovietų Sąjungą.)

Pietinė Korėja Prašosi
^dlivko’h Jungtines Tautas-

Buffalo. — New York 
Central geležinkelis paleido 
dar 500 darbininkų. '

Siūloma 2 Trečdaliais Balsų 
Stabdyt Filibuster;

Washington. — jTruma- 
niškas senatorius Carl Hay
den siūlė dviem trečdaliais 
balsų sustabdyt “filibuste- 
rį”, tai yra, begalines šne
kas, kuriomis keletas sena
torių bei kongresmanų “už
mušdavo” nepatinkamus 
jiem sumanymus. .

Kongresmanai ir senato
riai iš pietinių valstijų ruo
šėsi kelt nesaikuotą filibus- 
terj prieš reikalavimą lygių Rumunu teismas atmetė a-
politinių teisių negram 
baltaisiais.

Du Jankiai Nuteisti už 
Vokiečio Nužudymą

Heidelberg, Vokietija. — 
Karinis ąmerikonų teismas 
nuteisė du jankių kareivius 
į sunkiųjų darbų kalėjimą 
7 metams. Jiedu nušovė vie
ną vokietį, kuris ėjo pas vo
kietę jųdviejų mergą.

Tarp teisėjų dar pirmą 
kartą buvo ir kareiviai, pa
gal naująjį Amerikos įstaty
mą. Iki šiol kariniai teismai 
susidarydavo tik iš oficie- 
rių.

Stalinas siūlė surengti suei
gą su Trumanu Sovietų Są
jungoje arba Lenkijoje ar 
Cechoslovakijoje.)

Prez. Trumanas pabrėžė, 
kad jis atsisakys tartis su 
Sovietais kitaip, kaip tik 
Jungtinių Tautų ribose.

^(Anglijos ir Francijos 
valdovai užreiškė, kad jie 
griežtai priešingi atskiroms 
deryboms tarp Sovietų ir 
Jungtinių Valstijų; sako, 
derybose būtinai turėtų da
lyvauti anglai ir francū- 
zai.) v

(Maskvos spauda pastebi, 
kad anglai-amerikonai ap-

Amerikos Laivynas Dar 
Laikysis Tsingtao

Tsingtao, Kinija. —Ame
rikonų karinio laivyno ko
manda pasisamdė didi čio- 
naitinį National Kotelį dar 
6 mėnesiams. Vadinasi, dar 
gana daug jankių marinų 
pasiliks Tsingtao ■ uoste, 
nors buvo pranešta, jog di
džioji dauguma jų bus per
siųsta į Šanghajų, didžiau
sią Kinijos uostamiestį.

Tsingtao uostas yra šiau
riniai rytiniame Kinijos pu- 
ssalyje, kuris kinų liaudi

ninkų apsuptas iš sausumos 
pusės.

Japonai Reikalauja, Kad 
Amerikonai J»>os Gerbtų

Tokioz. — Japonijos laik
raščiai niurna, kad atsilan- 

( kęs Amerikos armijos sek
retorius Royall “per aukš
tai” laikosi. Jis neatėjo net 
su Japonijos premjeru Yo- 
šida pasikalbėti.

Japonų spauda reikalau
ja daugiau mandagumo iš 
amerikonų pusės; ' sykiu 
prašo padėti japonų gyveni
mą pagerinti.

Rumunija Atmetė Sukčiaus 
Anglo Apeliaciją

peliaciją anglo Alex. Evan
so, buvusio direktoriaus 
Steaua Romana žibalo kom
panijos. Evans andai buvo 
nuteistas 3 metus kalėti už 
suktybes. Tada' jis davė ape
liaciją ir užsistatė $100,000 
parankos iki naujo teismo, 
bet paskui pabėgo užsienin. 
Taigi dabar Rumunijos val
džia užgrobė jo užstatą.
Nukrito Anglų Lėktuvas su 

44 žmonėmis
London.—Skrisdamas per 

Viduržemio Jūrą, nukrito 
keleivinis anglų lėktuvas 
ties Tripoliu. Dar nežinia, 
kas atsitiko buvusiems ja
me 44 žmonėms.

■X' #

Maskvą Sako. Amerika 
Ir Anglija Bijo Taikos
Trumano Sueiga su Stalinu Gal Pakirstų Karinius Anglų- 
Amerikonų Planus; Todėl Jie Bijo Tokios Sueigos

Maskva.
Valstijų ir Anglijos valdo
vai bijo “taikos išsiverži
mo”; todėl jie atmeta prem
jero Stalino siūlymus asmį- 
jiiškai sueiti su prezidentu 
Trumanu ir derybomis iš
spręsti ginčijamus klausi
mus. Taip sakę Maskvos ko
munistų organizącijos sek
retorius G. M. Popovas.

Kartu Pravda, Izviestija 
ir kiti sovietiniai laikraščiai 
peikė prez. Trumano atsisa
kymą nuo derybų su Stalinu 
Europoje.

Parti jimame susirinkime 
Popovas pareiškė:

— Jungtinių'v Valstijų ir 
Anglijos, valdovai ruošiasi 
užpuolimo karui. Jie laužo 
savo sutartis sų Sovietų Są
junga. Jie bijo susitarimo ir 
bendradarbiavimo su Sovie
tais*. Nes taikus ginčų iš
sprendimas pakirstų pa-

D. FEDERACIJA SUTINKA 
DARKYT WAGNERIO ĮSTATĄ

Miami, Fla.-'M•• Datbd Fe
deracijos vykdomasis komi
tetas užgiria . prezidento 
Trumano pasįūlymą Kong
resui —vienu sykiu panai
kint prįešunijinį Tafto-Har- 
tley’o įstatymą, o “page
rint” ir sugrąžint- senąjį li
nijinį Wagnerio įstatymą, h

Trumano siūlomi “page
rinimai” Wagnerio įstaty
mui reikalauja. suvaržyt 
streiko teisę didžiosiose 
pramonėse. • •

Reporteriai užklausė Da 
Federacijos pirmininką Wil- 
liamą Greeną, ar Wagnerio
įstatymas turėtų būti taip ninkus prieš unijas).

Indžionkšinais Galima Esą Ardyt Streikus 
Be Kongreso Nutarimo, Pareiškė Truman

Washington. — Prezid. 
Trumanas, besikalbėdamas 
su laikraščių atstovais, pa
reiškė, jog nereikia įrašyti 
teismų indžionkšinų į “tai
somąjį” unijinį Wagnerio į- 
statymą. Trumanas sakė*, 
kad pati Jungtinių Valstijų 
Konstitucija duoda prezi
dentui teisę vartoti teismi-

Nainy Savininkę Agen
tai Sušilę Darbuojasi

t, --------
Washington. — Didieji 

gyvenamųjų namų savinin
kai išsijuosę darbuojasi, 
kad Kongresas \ ^atmestų (_______ ,,
prez. Trumano siūlymą sta- draus toliau kvosti poniškas 
tyti pigiai parsamdomus na
mus šu valdžios parama. 
Savininkų pasamdyti agen
tai nuolat landžioja pas se
natorius ir kongresmanus, 
“fundydami” jiems ir įkal
binėdami balsuot prieš tą 
pasiūlymą.

Namų savininkų agentai 
taip pat agituoja kongres
manus ir senatorius atmest

M

Marshallo Pensionieriai 
prieš Taikos Sueigą

London. — Ministrai An
glijos ir vienuolikos kitų 
vakarinės Europos kraštų 
visaip niekino Stalino siū
lymą dėl sueigos su prez. 
Trumanu; jie gyrė Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Deano Achesono, piktą ir 
pašiepiantį atsakymą į pa
kvietimą iŠ Stalino pusės.

Anglijos valstybės minis
tras, ‘/socialistas” Hector 
McNeil tiek nusišnekėjo, 
kad Stalino pasiūlymą ly
gino Hitlerio propagandai.

Taip atsiliepė amerikinio 
Marshallo plano pensionie
riai.

“pataisytas”',' kad įsakytų- 
unijų vadams prisiekt, jog 
jie ne komunistai ir atme
ta ryšius su komunistiniu 
judėjimu.

Remia Priesaikas prieš 
Komunistus

Greenas atsakė, kad Fe
deracijos vadai sutinka- su 
priesaikomis prieš komunis^ 
tus; taip pat sutinka su tais 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
posmais, kurie reikalauja, 
kad unijos duotų finansines 
atskaitas valdžiai ir kad 
pripažintų samdytojam “žo
džio laisvę” (kurstyt darbi

nius indžionkšinus prieš 
tokius streikus, kurie ken
kia žmonių sveikatai ir ša
lies saugumui.
z Taftas ir kiti republiko- 
nai senatoriau būtinai rei
kalauja įdėti į nevą gęrina- 
mąjį Wagnerio įstatymą 
indžionkšinus pries strei
kus. '

Teisėjas Globoja 
Ponus Džiūrimenus 

' \ *•

“asabas”, iš kurių bus'pa
rinkta džiūrė tiems komuni- t
stams teisti.

London. — Sovietai grą
žina Anglijai laivus, pasko
lintus karo metu., 

reikalavimą pratęsti rendų 
kontrolę gyvenamiems na
mams.

KARDINOLAS LIUDIJA, 
KAD NIEKAS NEVERTE
JĮ PRISIPAŽINTI
Vengrų Kardinolas Mindszenty Prisipažino Šnipavęs Prieš 
Vengrijos Respubliką ir Kitais Būdais Nusikaltęs Jai

Budapest, Vengrija, vas.
4. — Teisiamas kardinolas 
Mindszenty liudijo, kad val
džia nevertė jį prisipažinti, 
jog jis vadovavo sąmokslui 
nugriaut Vengrijos respub
liką ir užsodint šaliai kara
lių Otto Hapsburgą iš aus
trų karališkos veislės.

Dieną pirmiau buvo per
skaitytas kardinolo laiškas 
teismui. Tame laiške jis pri
sipažino sunkiai nusikaltęs 
prieš vengrų respubliką.

Bet paskui kardinolas 
Mindszenty pradėjo mažinti 
savo nusidėjimus; sakė, kad 
jis nusižengė “pamatiniai ir 
smulkmeniškai” taip, kaip 
valdžia jį kaltina, bet jis, 
girdi, nevadovavęs suokal
biui nuverst respubliką ir į-

Churchillas Garbina 
Rolandus Užpuolikus

London. — Buvęs Angli
jos premjeras^ Winstonas 
Churchillas garbino holan- 
dus- už tai, kad jie karu už
puolė naikint Indonezijos 
respubliką.

Holandijos atstovu su
ruoštame bankiete Church
illas deklamavo:

— ‘ Holandai šiandien ko
voja, kad išgelbėtų tikrąjį 
progresą Indonezijoj nuo, a- 
narchijos ir komunizmo.

Holandijos atstovai apdo
vanojo ’Churchillą dideliu 
medaliu.

Marshallo Plano Mokiniai 
Pas Prez. Trumaną

Washington. — Pas prez. 
Trumaną atsilankė •_ moki
niai - studentai iš 17 Euro
pos kraštų, kuriuos ameri-. 
kinis Marshallo fondas sti
prina bilionais dolerių prieš 
komunizmą.

Prezidentas maloniai pri-

Dideli Amerikonų Manevrai 
Aleutu Salose

Washington. — Ameri
konai įvedė karo stovį Aleu- 
tų salose,, netoli sovietinio 
Sibiro. Jankių armija, kari
niai laivai ir lėktuvai daro 
plačius pratimus tose salose 
ir aplink jas. Aleutai 
atimti-iš Japonijos.,

Popiežius Ekskomunikavo 
Kardinolo Teisėjus *

Roma. — Popiežius eks
komunikavo (išbraukė iš 
bažnyčios) visus kardinolo 
Mindszenty’o teisėjus, kal
tintojus iir liudytojus prieš 
jį. Pirmiau jis ekskomuni
kavo visus. asmenis, kurie 
prisidėjo prie kardinolo a- 
rešto'.

steigt monarchiją.
Kodėl jis parašė tą prisi

pažinimo laišką? Šį klausi
mą kūrdinolas atsakė taip: 
“Kūno silpnybė paveikė 
mane,”-nors valdininkai ne
vertė atlikti šią raštišką iš
pažintį. ' \

Kardinolas Mindszenty y- y 
ra kaltinamas tokiais nusi
žengimais prieš respubliką:

Jis vadovavo suokalbiui 
nuversti vengrų respubliką 
ir užkarti šaliai karalių. Jis 
šnipiškai rankiojo karines 
ir kitokias slaptas respubli
kos žinias ir perdavinėjo 
jas Amerikos agentams. Jis 
mekleriavo Amerikos dole
riais juodojoje rinkoje, kad 
gautų daugiau lėšų veiklai 
prieš respubliką ir karąliš- 
kos valdžios įvedimui. Tam 
planui Mindszenty gavo pi
nigų nuo New Yorko kar
dinolo Spellmano.

Mindszenty bandė išsigin
ti doleriu verslo juodojoj 
rinkoj. Bet kad - jis tokiu 
verslu Užsimėmė, tatai pa
liudijo ir’du teisiamieji jo 
bičiuliai, ponai - kunigaikš
čiai. Per juos Mindszenty 
siuntė dolerius į juodąją 
rinka, v

'Teisme buvo iškeltas aik
štėn dar naujas dalykas. 
Kardinol. Mindszenty prieš 
11 dienų parašė laišką A- 
merikos atstovui Seldenui 
Chapinui, prašydamas pa
dėt jam pabėgti iš Vengri
jos. Kardinolas tuo laišku 
prašė, kad Chapinas duotų 
jam automobilį ir lėktuvą ir 
$4,000 apmokėti lakūnui, 
kuris lękdins kardinolą į 
užsienį.

Kinų Komunistai Pertvarko 
Jėgas Naujam Ofensyvui

prieš tauininkus 
ir kitur į pietus nuo tos u- 
pės.

Persitvarkau t, 
kai ištraukia savo kariuo
menę iš kai kurių vietų ir 
telkia ją kitur. Tautininkai 
gi skelbia, kad komunistai, 
“nežinia kodėl, traukiusi at
gal.” . *

Kariniai tautininkų laivu- 
kai Yangtze upėje apšaudė 
tūlas komunistų pozicijas.

------------r:,

Amerikonai Bando Robot- 
Bombas Alaskoje

Fairbanks, Alaska.—Jan
kių kariuomenė Alaskoje 
pradėjo bandyti pagrobtas 
iš * vokiečių . lekiančiąsias 
bombas V-l. Pirmoji bomba 
nuskrido 15 mylių. Našiai 
iš Francijos laidydavo tas 
robot-bombas į Londoną.

u

ORAS.—Busią* šalčiau
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Brooklyn,-N. Y„ under the Act of March 3, 1879. /

Kur Patogiausia Būtų Tramanui 
Sutikti Stalinę?

Istorija viso to yra tokia: prezidentas Trumanas keletu i 
s atvejų prisiminė, kad, jei premjeras Stalinas norėtų su 

juo pasikalbėti, tegu jis atvyksta į Washingtona.
Stalinas Jaltos konferencijos metu, mat, yra pasakęs 

’ prezidentui Rooseveltui, kad jis labai norėtų Washingto
na aplankyti, norėtų Ameriką pamatyti.

Amerikinis korespondentas neseniai paklausė Staliną, 
ar jis norėtų tartis su Trumanu dėl Tarybų Sąjungos- 
Amerikos nesusipratimų išlyginimo, dėl abiejų kraštų 
laipsrliško nusiginklavimo, dėl šaltojo karo politikos (A? 
merikoje) nutraukimo? Stalinas atsakė: jis norėtų, kad 
tai įvyktų.

Tuomet tas pats korespondentas paklausė Staliną, kur, 
jo nuūmone, praktiškiausia būtų jam ir Trumanui su
sitikti? •

Atsakydamas į tai, Stalinas priminė, jog yrą nemažai 
vietų, kur būtų galima abiem susitikti, tik Amerikon jis, 
Stalinas, negalįs vykti, nes jam to padaryti sveikata ne
leidžia: gydytojai nepataria jam laivu per jūrą vykti, 
neigi ilgą kelionę lėktuvu daryti. Stalinas priminė, jog 
jis mielai norėtų susitikti su Trumanu, sakysime, Tarybų 
Sąjungoje, arba Lenkijoje bei čechoslovakijoje.

Į tai mūsų vyriausybė atsakė: ne; negalima to daryti,

n

. Tįkru 
i klerikališku įtūžimu jis nie
kina Azijos pabundančių 
liaudį: Jinai jam “geltonieji, 

i azijatai” ir daugiau niekas,’ 
kurie turėtų amžinai tylėti 
ir pasitenkinti pavergimu ir 
alkiu.

Kad geriau paniekinti

Japonijos rinkimuose ko
munistai laimėjo parlamente 
35 balsus vieton 4, kuriuos 
pirmiau turėjo. Laimėjimas, 1 
tiesa, nereikšmingas, nes Ja-i tuos ž-mones, jis net “pasi- 
ponijos parlamente (žemes-i gaili” Maskvos ir visų ko- 
niuose rūmuose) yra 466 at- Į 
stovai, bet vis dėlto toks žy-1 riestai 
mus 
verčia 
taip įvyko?—klausia vienas1

nes prezidentas Trumanas atsisakąs vykti į Stalino nu
rodomas vietas. Trumanas, girdi, nenorįs vykti už “gele
žinės uždangos.” 1

Nejaugi dabar šis taip svarbus klausimas šitaip tik 
ir pasiliks? Mums rodosi, jog, “kas turi noro, suranda 
kelią” — Where there is a will — there is a way!

Trumanas pasiūlė Washingtona, Stalinas pasiūlė net 
keletą vietų: Leningradą, Maskvą, Odessą, Jaltą, Varša- 
vą, Pragą.

Jeigu prezidentui Trumanui nepriimtinos paminėto
sios vietos, o Stalinui, kaip jau jis pareiškė, nepriimtinas 
Washingtonas, tai kodėl nepasiūlyti, sakysime, Pary
žiaus, Amsterdamo, Brusselio bei Stockholmo? Gal gi vie
nas šių miestų būtų abiem priimtinas? t

Tiesa, valstybės seki-etorius Acheson spaudos korės- karjaujahčio, vis tiek kalta
■ Maskva. Taip prisimygęs ir 
: išsigandęs tvirtina prela
tas.

Tik tiek gerai, kad prela
tas bijo to Azijos milžino, 
beprasitrinančio savo akis. 
Taip pat juk to pabundan
čio milžino bijo visi impe
rialistiniai plėšikai. O So. 
Bostono Darbininko redak
torius yra seniai mums pa
žįstamas imperialistų užta
rėjas. Niekados ir niekuo
met jis nėra pasakęs pa
guodos žodelio tiems žmo
nėms, kuriuos engia ir plė
šia kapitalistiniai imperia-, 
listai. Jis juos visuomet 
garbina, ir sveikina kaipo 
šios mūsų vargingos žemės 
druską. ' ' s

Kas gi Azijos, milžinui, 
prakrapšto akis? Komuniz
mas. Tai turėtų būti geriau
siu įrodymu, jog komunisti
nis sąjūdis atstovauja pa
prastos, pavergtos ir išnau
dotos liaudies interesus. Už 
tą sąjūdį reikėtų tik karš
tai pasveikinti. Bet jo ne
sveikina “dievo malonėmis”, 
o parapijonų kaštais gyven
damas ’ Dievo tarnhs. Argi 
jam svarbu, kad šimtai mi
lijonų žmonių Azijoje pa
vergti ir badu marinami 
Anglijos, Amerikos, Fran-. 
cūzijos, Holandijos imperia
listų ! Argi jis nčšotus ir ne
aprengtas! Argi jarh užjau
sti alkanuosius ir prispaus
tuosius!

pondentams priminė, jog, girdi, Amerikai kalbėtis su 
Tarybų Sąjunga neišpuola; jei tartis, tai reikią tartis 
drauge ir su Francūzija ir su Anglija. Prezidentas su ta 
nuomone sutinka.

Tačiau, giliau galvojąs, žmogus prieis tokios išvados: 
Anglija' ir Francūzija tokiame pasitarime kuomažiausiai 
reikalingos. Ka’s gi Anglija ir Francūzija? Niekas dau
giau, kaip mūsų krašto, Amerikos, satelitai. Kiekvienu 
svarbesniu klausimu tos dvi šalys lenkiasi Amerikai, ka
dangi ši turi dolerių ir ši turi tikrą pajėgą. Todėl pasi
tarimas, be abejojimo, naudingiausias būtų toks, kuriame 
tartųsi tik Amerikos ir T. Sąjungos vyriausybių didžio
sios galvos.

Šitaip mes žiūrime į tuos reikalus.
Bet mums neatrodo, kad mūsų krašto vyriausybė iš 

viso norėtų tokio susitikimo ir pasitarimo. Mūsų krąšto 
politika, mat, yra šaltojo karo politika, — ruošimosi 
“karštajam karui” politika. Mūsų vyriausybė, kaip atro
do, bijosi ir kalbėti apie laipsnišką nusiginklavimą, ka
dangi jis gali įnešti didesnę krizę mūsų ekonomijom

Dėl to dabar, Luomet Stalinas siūlo projektus taikai, 
pastoviai, ilgai taigai, visoki mūsų pareigūnai tolydžio 
didžiuojasi, kiek daug Amerika turi atominių bombų, ko- 
kioS- tos bombos yra galingos — viena bomba galinti su
naikinti vienu ypu pusę milijono ar daugiau žmonių t

Kas neskaitė apie Lilienthal’o didžiavimąsi Kongreso 
nariams?

Prie tokių sąlygų, prie tokios politikos taikos reikalui 
labai sunku susirasti vietelę mūsų vyriausybės pastogė
je. t J

Prie tokių sąlygų, kaip atrodo, negalės dabar įvykti nei 
Stalino su Trumanu sueiga, — “sueigai vietos stoka.”

O sueiga būtų labai, labai naudinga ne tik mūsų kraš
tui, bet ir visam pasauliui! Atsiminkime: liaudis trokšta 
pastovios, ilgos taikos. ,

bangiau Protesto Balsą
,Vienuolikos.komunistų vadų byla, besitęsianti federa- 

liniamė tedsme, New Yorke, iškėlė aikštėn tokius faktus, 
liečiančius piliečio teises šiame fedefaliniame •distrikte,' 
kokių Visuomenės dauguma nežinojo. '

Mes'kalbame apie tai, kaip kaltinamųjų gynėjai ap
nuogino, tą sistemą, pagal kurią šiame distrikte džiūrei 
kandjdatai buvo renkami tik iš turtingų, tik iš “^rink
tųjų”, paneigiant pagrindinius 'eilinius piliečio teisės 
principus. •/
. Dėka tam, kas jau buvo ligi šiol iškelta, kyla protesto 
balsai, reikalaujant tą sistemą tuojau pašalinti.

Štai darbo unijištų (CIO) delegacija kreipėsi pas tei
sėją Mediną, reikalaudama, kad jis išmestų vienuolikos 

. .komunistų, bylą, peš ji buvo sudaryta nelegaliai parink
to? džiūrės. ,

O tuo pačiu sykiu kongresmanas Emanuel 'Celler (is 
N. Y.) pareiškė, kad jis ruošia Kongresui bilių, reikalau
jantį. suderinti federąlinę džiūrės sistemą visuose fedeL 
ratiniuose distriktuose, tame tarpe ir New Yorke.

..-. .. .
---------

i munistų. Jiems irgi būsią 
nuo tų “geltonųjų 

komunistų prieauglis i azijatų”. Prelatas tiesiog 
susimąstyti. Dėlko ; šaukia'

• i
v,. “Juk tai plačiai žinomasamerik.ee.ų laikrast.s, n- ai- j fa kiniečiai ... kitj

patiekia keletą spėliojimų: a.z>Jatal _n^k.®nCIa ba,.t0' 
gal dėl komunistų laimėjimo j rases. Azija azija- 
Kiniioj gal dėl suteikimo i tai jy sukis, Komu-
valdžii® tarnautojams 48 va- n^mas .11 nuotaikos nepa
laimų darbo savaitėje, o gal keis. Susibūrę j vieningą 
dėl kurios kitos svarbesnės niasę, užsidegę no- 
priežasties. “Aliarmistai,” 
kurie sielojasi dėl laistančio 
Azijoj sąjūdžio, tur būt ži
no ką šneka.

Taip, “a liauni štai” gerai 
supranta, ką reiškia Azijos 
sąbruzdis. Būtų labai pagei
dautina, • kad if Amerikos 
valdžia bei visuomenė tai su
prastų. Juk Azija tik laiki
nai snaudžiąs milžinas. Ka’ 
jis pratrins akis ir atistos 
ant kojų, kas prieš j j atsilai
kys? Ir žmonių skaičiumi, 
ir žemės turtais Azija visa 
galva viršyja kitus pasaulio 
žemynus. O jeigu ji save 
kultūrą, ideologiją ir religi
ją išlaikys dabartiniam sto
vyje, koks likimas laukia 
baltąją rasę, kai susikirs su

ateityje teks atsiskaityti” 
('Darb., vas. 1 d.).

Vargu būtų begalima įsi
vaizduoti piktesnis tų žmo
nių išniekinimas ir pasmer
kimas. Ir taip rašo dvide
šimtame šimtmetyje aukš
tas katalikų bažnyčios dva
sininkas. Nė krislelio jame 
nebėra likę nei padorumo, 
nei žmoniškumo. Ir vis tik 
todėl, kad pavergti žmonės 
atbunda ir pradeda kovotu 
už geresnį ir šviesesnį gy
venimą.

Kodėl gi jau toks baisus 
tasai jų šūkis “Azija—azija
tams”, kuomet Darbininko 
redaktorius neturi nė žode
lio prieš šūkį — “Amerika— 
amerikiečiams”, “Lietuva — 
lietuviams” ?

Reikalais

Vis, žinoma, kalta toji ne
laboji Maskva. Nors visoje 
Kinijoje nesiranda nė vieno 
Tarybų Sąjungos piliečio.

Labai įdomu dar štai kas. 
Prelatas Urbonavičius be
gėdiškai atvirai pasirodo 
pikčiausiu šovinistu. Jis vi
siškai padeda šalin visokią 
artimo meilę ir nusispjauna

iti paveikti pasaulį... geL 
tonieji pirmiausiai žygiuos 
per Sibirą. į Rusiją.

Tad akli yra baltosios ra
ses vadai ir kartu su jais 
Maskva, jei nesupranta, 
kad su azijatais netolimoje

MAŽĖJĄS SIFILIS
Washington. — Valdine 

Viešosios Sveikatos Įstaiga 
skelbia, jog per porą metų 
sirgiųiai sifiliu visoj šalyj 
sumažėjo vienu penktada
liu ; bet nepaduoda; kiek da
bar yra sifilio ligonių. Svei
katos Įstaiga sako, naujieji 
vaistai padeda greičiau sifi- 
litikus gydyti.

Lietuvių. Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Lietuvių Namo Bendroves 
Suvažiavimą sveikino su 
komis dar sekami, (šį 
nepaduosime miestų, iš 
aukotojai pareina, nes 
daugelis aukojo sesijos 
renkant aukas ir, tuo
nebuvo galima aukotojų mies
tus sužymėti. Už tai atleisi-

au-

lai i 
labai 
metu 
būdu.

J. ir M. Beynett .... $2.00
P. Krikščiūnas ............ 2.00

J. Sperskis................
S. Martiniais .........
Ch. W. Shukys . . .
C. Stash insky ....
M. Stashinskienė .... 1.00
K. Tamošiūnienė . .’.
A.

1.00 
1.00 
1.01' 
1.00

10.00
•10.00

5.00
1.50
2.00
5.00

5.00
5.00

. . 5.00
10.00

50 
Simonavičienė . . 25.00 
\ Mineikis ............ 2.00

Ona ir J. Deltuvai .. 5.00 
P. Kapris ................... 2.50
F. ir P. Walantai . . . 2.00 
J. Marcinkevičius . . . 10.00 
A. Labanauskienė . . . 
LLD 7 Apskritis .... 
LLD ,6 kuopa ..........-..
P. Mickevičiene ..... 
Geo. Shimailis ............
Frank čereška .....

••Ę. Cvirka ir
M. Laudansky .... 

• P. Puodis ................
% Peter Sedar .........
J. ir M. Strižauskai
LLD 28 kuopa ............ 5.00
LDS 49 kuopa .......... 5.00
J. Beržinis ................... 2.00
Ona ir Jurgis Šilkai . . 5.00 
Scrantono lietuviai . . . 8.25 
F. ir Mary 1 brasai ... 5.00 
Sveikatos ir Apšvietos

Klubas.....................* 4

Moterų Apšvietos
Klubas ...................

LLD 138 kuopa .... 
LDS 14 kuopa .........
Cedronai ir Kauliniai 
LLD 185 kuopa . • 
LLD 1. kuopa .... 
T. Sherry ...........   .
M. Kreivėnienė . . 
A. ZaVeckas .........
St. Meison ... . /. 
LLD 55 kuopa ... 
LDS 103 kuopa . . 
V.’ Kvasnitskas . . 
V. Jakubonis .... 
:Ed. Santra ......... ..
K. Danisevičius ...
J. Heroika ............
Ant. Gabrėnas . . . 
Frank Bepirštis. . . .

K.

Al

5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

t 10.00 
’ 10'. 00 
. 5.00 
. 2.00 

:.. i.oo 
. . . 5.00 
. . . 5.00 
. . . 5.00 
.... 2.00 
.... 5.00 
. . . 5.00 
. . . 3.00 
. . . 5.00 

5.00 
5.00

M. B. Lukshys ............ 2.00

Šįo biliaus nagrinęjimo eigoje, sakė kongresmanas 
Celler,*bus iškelta aikštėn visos nedorybės, susijusios su 
džiūrės rinkimų sistema New Ybrke. ' t .

Be to, kyla daugiau ir daugiau garsių balsų, protes
tuojančių prieš vienuolikos komunistų bylą, reikalaujan
čių, kad ji būtų iš teismo išmesta.

Mes, “Laisvės” dienraščio 
akcininkai, 1949 m. sausio 
mėn. 30 d. susibūrę j savo 
metinį suvažiavimą Kultū
riniam name, . Richmond 
Hill, N. Y., išklausę redak
cijos ir administracijos pra
nešimų ir juos nuodugniai 
apsvarstę, skelbiame šį ben
drą pranešimą. —

Mūsų “Laisvės” dienraš
tis visuomet ėjo pažangos 
keliu, buvo mums vadovu ir 
patarėju kebliuose ir pai
niuose gyvenimo klausimuo
se. Mūsų šalies prezidentas 
Trumanas tapo išrinktas už 
savo pažangius pasižadėji
mus — remti ir įgyvendinti 
“pilietinių teisių kongresą,” 
atmesti ir panaikinti darbo 
unijas ir organizacijas var
žomuosius įstatymus, ge
rinti šalies gyvenimo lygį, 
žeminti kainas, įvesti dau
giau laisvės, teisių ir lygy
bės negrams ir mažumų at
stovams. “Laisvė” remia ši
tokią politiką ir pabrėžia 
būtiną reikalą ją gyveni- 
man pravesti. “Laisvė” ra
gina šalies piliečius visaip 
reikalauti, kad valdžios or
ganai, žmonių atstovai ir į- 
s ta tymų gamintojai pildytų 
prezidento Trumano užma
nymus teisių ir laisvių ke
liais. Prieš Trumaną ėjo vi
sos šalies reakcinės' jėgos, 
kurios grėsė dar labiau 'slo
pinti pilietines teises ir sun- 
kiariškovotas organizacijų 
laisves.

Prieš reakcijos siautėji
mą išstojo 'plačiosios žmo
nių masės, susidarė apsigi
namosios organizacijos, mi
tingai, protestai, demons
tracijos.

Ir bendrai visose kovose 
už teises ir laisvę daugiau
sia padėjo mūsų šalies liau
džiai1 pažangioji spauda. 
“Laisvės” dienraštis nuo
sekliai ir nuolatai aiškino 
gresiantį mūsų šaliai ir vi
sai žmonijai pavojų iš re
akcinės politikos pusės. 
“Laisvė” kėlė aikštėn viso
kius reakcijos posūkius,- vi
sokių .fašistinių elementų 
užmačias — ir aiškino ko
vos būdus už konstitucinių 
teisių ir laįsvių apgynimą,, 
už sveturgimių teisių apgy
nimą, už taiką ir pažangą,

už šviesesnį gyvenimą. 
“Laisvė” daug mums padė
jo orientuotis rinkiminėje 
kampanijoje, pabrėždama 
svarbą naujosios progresy
vių partijos, jos veiklą, jos 
programą. *

“Laisvė” mums yra gau
sus žinių, mokslo ir švieti
mo šaltinis, kur kruopščiai 
ir nuoširdžiai, diena die
non, surankiojamos naudin
gos ir įdomios žinios, trum
poj ir sklandžioj formoj. 
Mes pareiškiame savo įver
tinimą ir padėką visiems 
“Laisvės” bendradarbiams, 
spaudos technikams, redak7 . 
toriams ir vedėjams — už 
jų nuolatinį, pasišventusį ir 
nuoširdi! darba. 4- V

Savingos vertės ir įsvaros 
turi vedamieji “Laisvėje” 
skyriai: įvairumų puslapis/ 
literatūros ir meno skyrius, 
'moterų .žinios, paskirų mie
stų pranešimai, taiklūs re
porterio atžymėjimai, pas
tabos, krislai. Didžiulės kal
binės, rašybinės ii? literatū
rinės vertės turi per ”Lais- 
vės” kolonas einamos apy
sakos, įžymiųjų rašytojų ir 
poetų kūriniai.

Ir iš viso, '“Laisvė” yra 
nepavaduojamas, • kiekvie- * 
nam Amerikos lietuviui bū
tinas dienraštis. Mes užgi
riam “Laisvės” vedėjų, re
dakcijos ir administracijos 
taktiką ir veiklą. Užgiriam 
“Laisvės” turinį ir nusista
tymą visokiais gyvenimo iš
keliamais reikalais. Mus vi-, 
suomet gyvai domina mūsų 
tėvų gimtosios šalies daly
kai ir paguodžiamos žinios 
apie jos atgijimą, atkūrimą 
ir suklestėjimą. Mes godžiai 
gaudom tokias “Laisvės” . 
patiękiamas žinias. Jos . 
mums gaivina nuotaiką ir 4 
įkvepia energijos ir pasiry
žimo veikti, krutėti,z atsilai
kyti prieš klastingus reak
cijos užmojus, nepulti dva
sioj, nepasiduoti pesimiz
mui ir nusivylimui. Mus 
žadina mūsų pažangiųjų, 
“Laisvės” ugdomųjų meni
nių ir kultūrinių grupių iš
stojimai, mūsų .Liaudies te
atro pastatymai, mūsų cho
rų ir jų išauklčtųjįį daini
ninkų ir aktorių, muzikų, 
šokikų ir artistų pasirody
mai. Mums ypač yra bran
gios ir svarbios “Laisvės” 
proteguojamos lietuvių kal
bos mokyklėlės, kurios 
mums prirengia naujų, ga
jų ir patvarių kultūrinių 
pajėgumų, kurie padės to
liau varyti mūsų visų bend
ras pastangas ir darbus vi
sos šalies labui.
Dabartiniais kritiškais lai

kais nepasakomai svarbu 
tvirtai palaikyti mūsų spau
dą. Todėl mes ir esame la
bai dėkingi vtsiems “Lais
vės” va j įninka m s 
už j, ų įn e n u a 1 s ų, pa
sišventusį darbą. Tegul 
mūsų dienraštis dar plačiau 
paplinta po visus lietuvių 
naujokynus, ir čia yra mūsų 4 
visų didžiulė pareiga —gau- . 
ti naujų “Laisvei/” skaityto
jų. Mūsų visų didžiulė pa
reiga sukelti “Laisvės” gy
vavimui reikalingą fondą, 
padėti jai per šį kylančio 
brangumo ir inflia c i j o s 
sunkmetį, — padėti mūsų 
šitam Kultūriniam namui 
tvirtai ir pastoviai atsistoti 
ant pritinkamos aukštumos.

Su pakilia dvasia, su ryž
tinga nuotaika, su kruopš
čia, nuoširdžia veikla mes 
blaivai ir drąsiai žiūrime į

Dzevecko .............. $5.00
Lapikaitis......... ..  5.00

. . . 5.00 
. . . 5.00 
. . . 5.00 
. . . 5,00 
. . . LOO 
... 1.00 
. . . 1.00 

. . . 5.00 
... 2.00 
. . . 2.00 

’?. . 5.00’ 
. . . 2.00 
. . / 3.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
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B..........................
S. Levanai . . .
Valinčius . . . .

M. Jokubauskas . . 
C. Neeiunskas . . .
K. Balčiūnas.........

K.

K. Yotauta .........
Velička. . .

C. ir J. Apskiai .
S. Pen kalikas . .
J. Blažionis . . . . a
J. Bukaitis............
G. Diržulaitis . . .
,J. Kanopa ......
M. Grigas .........
J. Vaznys ............
D. Mažilis ...... 

Urbonas ............
W. Lukmanas . . . 
F. Krunglis.........
V. Mikulėnas . . . 

♦P. Pa jie vis ............
J. Baluksnis .........
A. Rainienė.........
Sasna .....................
Pakalniškis ............
S. Brusokas .........
Rauduvė ................
Bunkus . . . .........
Benderis ................
Si urba ...................
Lisa j us ...................
A. Balčiūnas.........
Karlonas . .........
Skuodis ................ .
A. Briedis ............
P. Janiūnas............
K. čiurlis ..............
Višnianskas .........
P. Višnianskas . .
C. Briedis ...........
M. Tankus .........
Varison' ................
D. Jusius ..............
A. Bartašiūnas ... 
A.Masage 
P. Yuocunas .... 
Mrs. Tilenius . (. . 
Mrs Yakštienė . . .
J. Mockaitis .....
Taras................ - . .
Verkutis ................
K. Juknis7..............
F. Vaitkus ............
Sch 1 a ties ................
Weiss .....................
Mrs. Tamm .........
J. W. Thomsonas . 
V. šibeika ...... 
M. Kulikienė.........
M. Liepa................
J. ir M. Kalvaičiai . . 
A. Kaluzevičius .........
J. Marčiulionis .'. . . . 
J. Šimkienė.........
A. Bunkienė ............ ..

Šmagorienė ...........
Gabalis ...................

M

F.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00

J. Leamy .....................
J. Gailiūnas . . ............

J. Klastow ............
O. Lukauskienė .........
Ml žvirblienė ..............
J. Bernotas ................
J. Bartašius ..z.........
D. Barkauskas ............
Laisvės Mylėtojas . . .
J, Kalvaitis ................
D. M. šolomskas.........
V. Venckūnas ............
J. Dainius .............. s. . .
Marcinkevičienė . ... : 1.00

* P. Bėčis .....................
Ku clack i ..................   .
Ruth Gasper-Bell,. ..
J. Bondži, ...................
A. Globičius ............
V. Danelis ................
St. Yurkmr................
J. Balčiūnas .
M. Misevich ..............
J. Sadauskienė
K. Jankaitis ..............
P. Petraitiš ..............
N. Kisielius.............. .

.. 1.00

.. 1.00

.. . 5.00
. . 1.00
. . 5.00
. . 5.00
. . 5.00
. .' 1.0,0
. . 1.00
. . 1.00
.. 1.00

. 1.00
. . 1.00

s. v................ .................. 1.00
Širdingai ačiū visiems, ku-i 

rie parėmė mūsų Kultūros 
Centrą. Tikimės ir ateityje 
susilaukti gausios paramos.

Visais Lietuvių Kultūros 
Centro reikalais rašykite se
kamai :

LITHUANIAN BUILDING 
CORPORATION

110-06 Atlantic. Avenue
Richmond Hill 19 (Rezoliucija priimta vien

balsiai.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest., Vasarį© >5, 1949
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Apie Mūsų Menininkų Veiklą Chicagoje
Šią savaitę Brooklyne buvojo du 

chicagiečiai veikėjai: Leonas Pruseika 
ir Koste Abekienė. Pastaroji yra ne tik 
dainininkė, bet ir visuomenininke.

Man rūpėjo iš K. Abekienės smulkiau 
patirti apie progresyvių lietuvių meni
ninkų veiklą tame didmiestyj, kur lietu
vių gyvena apie šimtas tūkstančių.

— Kiek dabar iš viso Chicagoje pro
gresyviai lietuviai išlaiko liaudies cho
rų? — klausiau viešnios. •

— Daugiau, negu bet kuriame kitame 
mieste pasaulyje, nusijuokė ji. — Pa
laukit, pagalvosiu . . .

Ir ji pradėjo skaičiuoti.
— Seniausias chicagiečių liaudies cho

rds yra Laisvės Karklių Choras, kuriam 
šiemet, rodosi, sukaks 30 metų. Jį moko, 
jam vadovauja Juozas Kenstavičius. Šio 
choro būstinė — Bridgeporte. "Savo su
kakčiai atžymėti choras ruošia didžiulį 
koncertą.

— Daugiau? ✓
— Aido Choras gyvuoja Roselande, 

lyg ir Chicagos priemieštyj, kur gyvena . 
daug lietuvių. Šį chorą moko, jam vado
vauja Daratėlė Yuden. Praėjusį rudenį 
Aido Choras pastatė operetę “Sari.”

— Ciceros miet., kuris yra lyg ir Chi
cagos priemiestis, gyvuoja Motery Cho
ras, palaikomas Lietuvių Moterų Klubo. 
Per tūlą laiką šis choras neturėjo mo
kytojo, bet dabar ir vėl jam ėmėsi va
dovauti Daratėlė Yuden ...

— Vadinasi, net tiys chorai? — įsi
terpiau.

— Ne, palaukit: gyvuoja dar vienas 
didelis progresyvių lietuvių choras — 
Ex-Mainierių Choras, kurį moko Nancy 
Roman.

— Kas gi tie ex-mainieriai? — klau- . 
siau. — Mačiau apie juos ne kartą Vil
nies skiltyse, bet vis negavau aiškaus su
pratimo.

— Ex-mainieriai?! — stebėjosi vieš
nia. — 'Nagi, buvę angliakasiai, netekę 
darbų kasyklose ar dėl kitokių priežas
čių iš kasyklų pasitraukę, suvyko į Chi- 
cagą, čia apsigyveno ir- sukūrė savo klu
bą — Ex-Mainierių Khtbą. Klubo nariai 
panorėjo dainuoti. Na, tai ir susikūrė 
chorą, — mišru chorą. Kad matytumėt, x 
koks jis didelis! Dainuoja sau liaudiškas 
dainas ir tiek! Jau turėjo ir savo kon
certą.

Be šitų, taip sakant, aiškiai progresy
vių chorų, gyvuoja Chicagoje dar du 
“svietiški” (ne bažnytiniai) chorai: Pir
myn Choras, mokomas Kazio Steponavi
čiaus, ir Keistučio Klubo, (pašalpinio) ’ 
Choras, vadovaujamas Alice’s Stepona
vičienės. *

— Iš tikrųjų, jau tik'ši tiekos chorų 
gyvavimas parodo, kad lietuvių kilmės 
žmonės mėgsta dainą, nori dainuoti.-

— Tiesa, — patvirtino K. Abekienė.
— Bet dar ne viskas. Bridgeporte gy
vuoja Ateities Žiedo Vaikiį Draugijėlės 
choras, kuriam vadovauja Onutė Petru- 
tienė. Kad jūs matytumėt, koks įdomus, 
koks gražus šis choras. Andai jis buvo

^surengęs savo koncertą: sustoja estra
doje didesnio ir mažesnio amžiaus vai
kučiai — daug jų, — kad jie traukia lie
tuviškas dainas. Publika, iš tikrųjų, tuo 
labai gėrėjosi!

• — Vadinasi, šitie vaikučiai jau yra 
antroji čia gimusių lietuvių gentkartė?

— Taip, taip. Antroji čia gimusių lie
tuvių gentkartė!

— Įdomu!
— Bet tai nėra dar viskas. Roselande 

taipgi gyvuoja vaikučių choras, vadina
mas Aido Žiedai,, gal dėl to, kad Aido 
Choras juos globoja. Šį chorą moko Da- 
ratėlė Yuden.

— Na, o kaip gi draminio meno rei
kalai stovi Chicagoje?

— Ši sritis truputėlį veikia silpniau,
— atsakė viešnia. — Liaudies Teatras 
pastatė Zolpio dramą “Du Broliu,” da
bar gi rengiasi, man rodosi, statyti Ši
lerio “Klasta ir Meilė.” Laisvės Kanklių 
Choro aktoriai pastatė Rojaus Mizaros

komediją “Ponas Amerikonas,” kuri tu
rėjo didžiulio pasisekimo. Komedija bu
vo vaidinta Bridgeporte ir Roselande, o 
vasario 5 dieną aktoriai vyks su kome
dija į Rockfordą. Aš pati taipgi ten žadu 
važiuoti, todėl turi skubėti namo, atsi
dusti, ir tuomet drauge su “Ponu Ame
rikonu” vykti Rockfordan.

Baigęs su viešnia pokalbį, pradėjau 
sau galvoti: iš tikrųjų, Chicaga — di
džiulė Amerikos lietuvių tvirtuma! Ir 

/ko ten nėra! ... Nei jokia kita Amerikos -program will follow. The LMS invites 
.lietuvių kolonija negali Chicagai prilyg
ti.

Chicagoje, beje, yra Lietuvių Meno 
Sąjungos centras. Neretai jo sekretorius 
Levukas Jonikas skundžiasi, kad jam 
sunku sekretoriaus pareigos eiti, nėra 
lengva centrą veikliu padaryti, stoRuoja 
talkos. Man rodėsi, jog Chicagoje ir tik 
Chicagoje Meno Sąjungos Centras turė
tų būti todėl, kad ten yra mūsų meninių 
veiksmu centras, c

My Dear Critic:
It seems that my column of Dec. 17 

has caused a sharp rebuke from some of 
the people in Boston. Although I think 
you were unnecessarily aroused, a good 
healthy airing of views never did any
one any harm. Fortunately, there are 
some good points in both sides of a con
troversy and therefore we can all profit 
by the suggestions brought out. In the 
future’ 1 will try to temper my personal 
views, but, at the same time I will con
tinue to offer criticism and help to the 
betterment of our Lithuanian-American 
cultural activity as it is in my power to 
do so.

To clarify a few misunderstandings, 
my column of Dec. 17 was not intended 
as a review or a report of the Boston 
Festival, 
it would 
manner, 
what he 
a report would have to be very lengthy 
and repetitious. So, instead, judged the 
Festival in general.

Of course, there were some very good 
performances. The law of averages 
proves that. But what struA me was the 

; lack of festive spirit that was so much 
a part of the Chicago Festival. In Chi
cago the artists were not the greatest, 
but one got the feeling that the people 
on the stage were happy because they 
had a chance to entertain ’ us, the audi
ence. One felt that each was giving his 
all to stir our emotions to the highest 
level of appreciation of Lith. art. This 
spirit was not generally apparent in Bos
ton and the only good reason that I can 
attribute it to is the appearance of care
lessness of many of the1 acts.

Has the praise we’ve bestowed on our 
artists so generously these many years 
created the best results? Have some of 
them grown too sure, of themselves? 
Have we given the impression that our 
Lith. public is culturally \ ignorant and 
anything a performer does on the stage 
is ab/)ve the artistic conception of the 
audience?
z That, above all, is the point I was 
trying to bring out. The artist has it in 
his pow*er to create or to break down 
beauty. In order to bring »his conception 
of the beauty of his art beyond the foot
lights, he must dress up and dramatize 
that art.

By no means were the artists at the 
Boston Festival ^hę only ones guilty of 
this seeming carelessness. I had noted it 
on many other occasions, yes, including 
the Brooklyn Festival, and had long ago 
intended to voice my protests. It just so 
happened that the events at Boston pre
cipitated my action.

And in the same way, I intended to 
cast no aspersions on the people of Mass. 
Many I know personally have worked 
hard to be able to sponsor .the show., But 
when one finds this hard work bogging 
down because of lack of interest in the, 
achievement and progress of good thea
ter, then it is the turn of the listening 

, public to cry*out. «> \
________________Yours for a better understanding and 

logijoj “Tke White P&ny,” išleistoje John a more modern approach to our artistic 
Dav leidvklos New Yorke i____________ endeavors. Your columnist.

Mao Tse-tung --«• Poetas

jut

Žymusis Kinijos liaudies vadas, Mdo 
lėse-tung, yra ne tik žymus marksistas- 
leninistas, teoretikas, politikas ir strate
gas. Jis yra ir poetas, grožinės literatū
ros mėgėjas ir kūrėjas.

Žemiau talpiname jo vieną neilgą eilė
raštį, išverstą į anglų kalbą. Gal atsiras 
tokių, kurie išvers jį į lietuvių kalbą.

Gaila, kad nėra tarp mūs mokančių 
kiniečių kalbos, — kaip šiandien būtų 
naudinga'pasisemti iš kinų liaudies kul
tūrinio lobyno medžiagos !

THE SNOW 
by Mao 'Tse-tung

AJ1 the scenery in the north 
is closed in a thousand li of ice, 
And ten thousand li of whirling snow. 
Behold both sides of the Great Wall— 
There is only a vast concussion left.
On the upper and lower reaches of the

You can no longer see the flowing water.
The mountains are dancing silver 

serpents,
The hills on the plains are shining 

elephants.
I desire to compare our height with the ■ 

skies.
In clear weather ' /
Like a red-faced girl clothed in white.
Such is the charm of these rivers and 

mountains,
Calling innumerable heroes to vie with 

each other in pursuing her.
The emperors Shih Huang and Wu Ti 

were barely cultured,
The emperors Tai Tsung and Tai Tsu 

were lacking in feeling, y
Genghis Khan knew only how to bend his 

bow at the eagles.
These all belong to the past — only today 

are there men of feeling!

(Šis eilėraštis buvo parašytas 1945 
metais. Jis tilpo Kinijos poezijos antho-

Day leidyklos New Yorke.)

Sidney Finkelstein 
Is Back

By popular demand the famous art 
critic and teacher, Sidney Finkelstein, 
will lecture again at the Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

This Sunday, February 6, Mr. Fin
kelstein will talk on a very important 
subject The Role of Minority Groups in 
the Culture of America. This question 
was brought up at the last lecture, but' 
since it was of such wide scope, the lect-
urer was persuaded to make it the sub
ject of a future lecture.

Mr. Finkelstein’s lecture is in English, 
but he speaks so well and so clearly that 
the average laymen can gain much 
knowledge and guidance from attending 
and listenings Those attending will have 
the priviledge of purchasing a book by 
this author-lecturer and havings it auto
graphed personally.

■ The lecture will start at 3 P.M. By re
quest of the. lecturer, a short musical

one and all to an interesting informative 
afternoo/r. TAc Comm.

LMS News and Views

If it had beehmptended as such, 
have been givenyin the usual 
including 
or she did and ho

the artist’s name, 
well. Such

endeavors.

baulelėidis Laiškas iš Lietuvos
Rašytas Cliffsidiečiui 
K. Steponavičiui

Mielas Broli ir broliene T
Sveikinu ir linkiu jums lai

mių, o labiausia sveikatos. 
Šią j a proga sveikina mano na- 
bašninkės dukters siračiukės 
mergaitės Teresėlė ir Airin li
ke. Jos labai norėtų tave pa
žinti, brolau Kaziuk. Jei bū- 

Tų galimybė, tai prisiųsk savo 
nuotrauką.

I I

Saulėleidžio žaras išpuošė padangę
Vaizduote žavėtinos grožės, ' 

Vienam bekeliaujant pro vietovę 
brangią:

Vaidenas’ žydėjusios rožės.

Saulėleidis degė tokis pat liepsnotas:
Vakarai gausingai žėrėjo.

Mūs širdys dainavo gražias meilės notas: 
Amžinai- gyventi norėjo ...

Vakarui Išgaubiant, baltavo lelijos,
Ir vyšnios žiedais apsipylė.

Iš širdžių plakimo pasikėlė gijos 
Ir žiežirbas meilės įskylė. '

Dėl mudviejų kilo toks gražus rytojus, 
Vaivorykštės spalvos mus lietė.

Širdis nesiliovė padėkas kartojus, 
Kad džiaugsmas įstabiai mus spietė.

...Kai tave turėjau arti prje krūtinės:
Nejutau, kas yr’ nuobodumas,

• Tik kilo svajonės žibančios, ugninės, 
Liepsnojantis meilės didumas ...

Po to drebulinga naktis mums atėjo: 
Tamsumoj išnyko pažaras,

Debesiui iškilus, audros'sutratėjo 
Ir trenkė į mus buities baras.

Taip žiauriai man tave nuo širdies
atlupo

Ir amžiams taip mudu atskyrė.
Tuomet mano laimė pažeista suklupo, 

Nes kančių didybę patyrė.

Dabar didingoji saulėleidžio grožė, 
Kai peilis man širdį suvarsto —K

Suvyto lelijos ir nudžiūvo rožės, 
Padėtos sale tavo karsto'.

( 'A. Dagilis.

Šešėliai
Matome ir jaučiam, kai juodi šešėliai 
Vėl kyla iš dugno,, kad saulę užstot. .. 
Daug kančių pakėlus, ar liaudis vėlei 
Privalės dėl labo turčių suvaitot?!

' Jaučiasi, kai oras, pagieža pritvinkęs, 
Plėšrūnai vėl laukia aukų kruvinų, 
Kuomet ramaus žmogaus kūnas yr’ pa-

. linkęs, %
Kad apsivalyt, karo pelenų.
Iš ašarų, kraujo turtais apsipylę 
Jie vėl bando gaisrą iš naujo sukurt. 
Nuolatos jie staugia, kad liaudį suvylę 
Ir vėla galėtų žudynes atkurt. ■
Bet liaudis tvirtoji privalo budėti, 
Kad godišių norai liktų partrenkti, 
Dėlei to ji turi visas spėkas dėti — 
Karai turčių naudai nebus surengti.

A. Dagilis.

Daina

Maisto turime pa-‘ 
Buvo trūkumo su 
bet dabar ir tas 

Mat, kiek

Skambus balsas, kaip varpelis, 
Suaidėj lyg paslapčia.
Tai mano buities takelis 
Taip nusišvietė nakčia.
Vai smagumas pasipylė, 
Taip, kaip ant gėlių rasa. 
Jausmai džiaugsmo ugnį skylė 
Atsirado ir drąsa.
Rodos, matau erdvių plotą 
Besiblaivant nejučiom, 
Mano širdį sužalotą 
Neapipila kančiom.
Taip apgaubė mane dyvas: 
Garsas plaukia toks dabus ... 
Vai, buvimas tokis gyvas, 
Toks puikus, toks įstabus!...

A. Dagilis.

Suviltas

Labai ačiū už laišką ir ži
nias apie mano sūnų Alfonsą. 
Linkiu jam daug laimių ir pa
sisekimo naujai pradėtam 
ženybiniam gyvenime.

Kaip jau pirmiau buvau pri
minusi, kad praeito karo lieps
na nušlavė ne tik kaimus, bet 
ir miestus. Vilkaviškis suvis 
buvo sunaikintas. Taip pat 
Alvitas, Virbalis ir Kybartai 
daug nukentėjo. Iš mūs čyč- 
kų kaimo pasiliko pūstynė su 
krūvomis degėsių. Galite da- 
siprotėti, koks vargas ir su<iy 
kenybės mus patiko! Dabar 
jau daugelis ūkininkų reika
lingus triobėsius atsibudavoja 
ir pradeda gyventi n# seno
vei. Kitur susibūrę j taip va
dinamus “kolektyvus” apdir
binėju laukus ir atsistato trio- 
bas.

Mūs namai ir visa manta 
buvo sunaikinta. Mes buvome 
nuo karo fronto pasitraukę į 
Vokietiją, bet kai karo fron
tas praėjo pro mus, tai vėl su
grįžom į Lietuvą.

Aš prisiglaudžiau prie žen
to Naujoko. Mūs triobos su
degė, tai žentas rūpinasi savo 
ir mūs žemės apdirbimu.

Kadangi aš senatvėje likau 
vienų viena, tai mano dabar 
didžiausia patieka ir susira
minimu yra nabašninkės Ur
šulės mergaitės... Jodvi lan
ko mokyklą ir sudarom kaip 
atskirą šeimą. Mat, žentas 
apsivedė su našle, kuri turi 
du sūnus ir dukterį. Dėlei 
to pasidarė kaip kad dvi šei
mynos; .

. ? ;. Kaip rašei, Kaziuk, kad no
rėtum kuom nors man pagel
bėti, tai didelių trūkumų da
bar nėra, 
kankamai. 
drapanom, 
trūkumas mažėja.
mums žinoma, tai už daiktus, ■ 
prisiųstus iš užsienio, reikia 
didelius mokesčius mokėti, 
taip kad 'už tiek pinigų gali
ma ir čia tų daiktų nusipirk
ti. Abelnai gyvenimas nor- 
malėja, nors nedateklių dar 
vis yra šiek-tiek.

Mane labiausia vargina tas 
didelis ilgesys, pasilikus vienų 
vienai. Aš dieną ir naktį mis- 
linu apie savo sūnų ir nabaš- 
ninkę dukterį. .Didžiausias 
mano susiraminimas, tai tavo, 
Kaziuk, laiškai. Aš skaitau 
po keliolika sykių ir duodu 
mergaitėms skaityti. Rašyk 
tankiai ir patiešyk mane se
natvėje, 
laukiu.

Sudie, 
broliene.

Aš su nekantrumu

mylimas brolau ir

(Pagal anglišką) 
'Į’as, kuris mylėjo 
Ir .liko suviltas, 
Ir jeigu dėlei to 
Sau mirtį padarė, • 
Tai palaikams tokio 
Tik kapas supiltas, 
Tokiam “Myliu Tave!” 
Niekas nebetarė. . *
Bet tas, kuris meilėj, 
Kad ir nusivylė, 
Bet tąjį sunkumą 
Pernešt išgalėjo, 
Nors jį “meilės bitė” 
Ir skaudžiai įgylė, 
Beti tokis nekartą z. 
Ir po tam mylėjo.

] A. Dagilis.

Marijona Samušicnė. 
čyčkų kaimas, 1-16-49.

Katherine Hepburn, scenos, 
filmų ir radijo žvaigžde ak
torė, šventėmis buvo girdėta 

per radiją ABC ryšiais.

3 pusi.— Laisvė (Liberty, 1
Lithuanian Daily)
Šešt., Vasario 5, 1949



I

i.

Leyas Tolstojus KAZOKAI Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis
—14— Kaukazo Apysaka 1-21-49

Ką Galvoja, Planuoja Ir Veikia 
Jaunieji Tarybų Lietuv. Rašyto jai

, (Tąsa)
. — Ir nenaudėlis tas Mosevas.

— Pasakoja, Lukaška parvykęs, — 
tarė viena mergina.

— Pas Jamką (Jamka buvo netekėju
si ištvirkusi kazokaitė, laikiusi smuklę) 
su Nazarka ūžia. Sako, puskibirį išgėrę.

— Tai laimės Narsuoliui! — tarė ka
žin kas. — Tikras narsuolis! Ką sakysi! 
Vyras tai vyras. Tai bent vikruolis! Tei
singas vaikinas. Ir tėvas toks pat buvo, 
senis Kirjakas; visas į tėvą. Kai jį nu
šovė, visa stanica dėl jo žliumbė .. . Ana, 
ar tik ne jie eina, — traukė kalbėjusio
ji, rodydama einančius jų link per gat
vę kazokus. — Ir Jergušovas jau prie jų 
prisiplakė! Tai girtuoklis!

Lukaška su Nazarka ir Jergušovu, iš
metę puskibirį, ėjo prie merginų. Jie vi- 

‘si trys, ypač senis kazokas, buvo labiau 
nei visuomet išraudę. Jergušovas svyra
vo ir nuolat garsiai kvatodamas kumšėjo 
Nazarką pašonėn.

— Ko, blezdingos, nepadainuojat? — 
šūktelėjo jis merginoms. — Sakau gi 
dainuokit, kai mes linksminamės.

— Sveiki gyvi! Sveiki gyvi! — pasi
girdo sveikinimai.

— Ką čia dainuosi? bene šventė? — 
tarė boba. — Tu prisilakei ir dainuok.

Jergušovas nusikvatojo ir kumštelėjo 
Nazarką.

— Padainuok tu, klausyk, a? Ir aš pa
dėsiu, aš moku, aš tau sakau.

— Ko, gražuolės, užsnūdot? — tarė 
Nazarka. — Mes iš kordono pašventint 
(žodžiu pašventint kazokai pažymi užge
riamą pasveikinimą ir laimės palinkėji
mą. Iš viso tai, reiškia išgerti) parėjom. 
Šit Lukaška pašventinom.

Priėjęs prie būrio, Lukaška iš lėto 
kilstelėjo papachą ir sustojo ties mergi
nomis. Platūs jo žandai ir sprandas bu
vo raudoni. Jis stovėjo ir kalbėjo tyliai, 
rimtai; bet šiame ramume ir lėtume bu
vę daugiau gyvumo ir stiprumo, negu 
Nazarkos plepėjime ir skubrume. Jis 
priminė įsismaginusį eržilą, kurs išpu

rtęs uodegą ir prunkštelėjęs, sustoja lyg 
įdiegtas visomis keturiomis. Lukaška ra
miai stovėjo prie merginų; jo akys juo
kėsi; jis mažai kalbėjo, žvilgčiodamas čia 
į girtuosius draugus, čia į merginas. Kai 
Marjana išėjo į gatvę, jis ramiai, ne
skubėdamas, kilstelėjo kepurę, pasitrau
kė ir vėl atsistojo šalia jos, truputį at
statęs koją, užkišęs nykščius už diržo ir 
žaisdamas durklu. Atsakydama į jo pa
sveikinimą, Marjana lėtai linktelėjo gal
va, atsisėdo ant priemūrio ir išsitraukė 
iš užančio saulažolių. Lukaška, nenuleis
damas akių, žiūrėjo į Marjaną ir, lukš
tendamas saulažoles, spiaudė lukštus. 
Visi nutilo, kai Marjana prisiartinę.

— Ką? ilgai būsit? — paklausė ka
zokaitė, nutraukdama tylėjimą.

— Ligi ryto, — rimtai atsakė Lukaš
ka.

— Na* ką gi, dieve duok, tau gero pa
sisekimo, — tarė kazokas; — aš džiau
giuos, — tuojau taip pasakiau.

— Ir aš taip sakau, — prišoko juok
damasis girtas Jergušovas. — O kiek 
svečių! — pridūrė jis, rodydamas į pra
einantį kareivį. — Puiki kareiviška deg
tinė, mėgstu!

— Tris velnius ir pas mus atvarė, — 
tarė viena kazokaitė. — Senelis ir sta- 
nicos valdybon ėjo, bet, sako, nieko ne
galima padaryti.

Aha! Ar bėdos susilaukei? — tarė 
Jergušovas.

— Tur būt, viską užsmardins taba
ku? — paklausė kita kazokė. — Kad 
kieme — terūko sau kiek nori, bet tro
bon neleisiu. Nors uriadnikas ateitų — 
neleisiu. Dar apvogs. Dėlto pas save jis, 
velnio vaikas, nieko neapgyvendino.

— Nepatinka! — vėl tarė Jergušovas.
— O dar aš girdėjau, įsakyta, kad 

mergos kareiviams lovas klotų ir čichi- 
riu su medum girdytų, — tarė Nazarka, 
atstatydamas koją taip pat kaip Lukaš
ka ir kaip jis nusmaukdamas ant pa
kaušio papachą. . .

Jergušoyas pratrūko juokais ir nutvė
ręs apkabino į glėbį arčiausiai sėdėjusią 
mergą. — Tikra teisybė.

— Na, degute?— suspiegė merga. — 
.Bobai pasakysiu.

— Sakyk! — sušuko jis. — Iš tiesų, 
Nazarka teisybę sako; aplinkraštis bu
vo, juk jis skaityti moka. Teisybė. — Ir

jis čiupo į glėbį*antrą mergą iš eilės.
— Ko prikibai, pasiutėli? — pro juo

kus1 spiegė raudona apskritaveidė Usten- 
ka, besigindama nuo jo.

Kazokas pašlijo -ir vos neparvirto.
— Matai, sako, mergos sveikatos ne

turi : ko tik neužmušė.
— Na, smala, kipšas tave atnešė iš 

kordono! — tarė Ustenka ir, nusigręžusi 
nuo jo; vėl prunkštelėjo juokais. — Juk 
ko tik nepramiegojai abreko? Va jis bū
tų paplovęs tave, ir geriau būtų buvę. '

— Ir būtum bežliumbusi! — juokėsi 
Nazarka.

„ — Kad tu nesulauktum!
— Matai, jai nė kiek negaila. Juk 

žliumbtų? Nazarka, a? — kalbėjo Jer
gušovas.

Lukaška visą laiką tylėdamas žiūrėjo 
į Marjanką. Jo žvilgsnis, matyt, drums
tė merginą.

— Girdėjau, Marjanka, pas jus virši
ninką pastatė, — tarė jis, pasislinkda- 
mas prie jos.

Kaip visuomet, Marjanka ne iš įkarto 
atsakė ir iš lėto pakėlė akis į kazokus. 
Lukaška juokėsi akimis, lyg kažkas ypa
tinga, atsiję nuo šnekos, vyko tuo metu 
tarp jojr merginos.

— Taip, jiems bepigu, kad dvi trobas 
turi, — įsikišo už Marjaną senė: — o 
štai, kai pas Tomuškinus atvedė jų vir
šininką, tai, sako, jis visą kampą manta 
užvertęs, o savo žmonėms nė vietos ne
beliko. Ar tai kur girdėta, visą ordą 
stanicon atgrūdo! Kurgi žmogus‘dėsies! 
— tarė ji. —-Ir kurį galą jie čia veiks?

— Sako, tiltą per Tereką statysią, —
tarė viena merga.

— O aš girdėjau, — pradėjo Nazarka, 
prislinkdamas prie Ustenkos, — duobę 
kasią, mergas į ją versią, kam jaunų 
bernų nemylinčios. — Ir vėl jis iškirto 
savo mėgstamą pokštą, po kurio visi pra
pliupo juokais, o Jergušovas tuojau čiu
po į glėbį seną kazokę, praleisdamas 
Marjanką, kuri sekė iš eilės.

— Ko Marjankos nepamyluoji? Jei vi
sas, tai visas iš eilės, — tarė Nazarka.

— Nė-ė, mano senė saldesnė, — šau
kė kazokas, bučiuodamas besiginančią 
senę.

<— Pasmaugs,,.oi, — šaukė ji pro juo
kus.

Ritmingas kojų taukšėjimas gale gat
vės nutraukė kvatojimą. Trys milinėmis 
apsivilkę kareiviai su šautuvais ant pe- 
čįių rikiuotėje ėjo pakeisti sargybos prie 
kuopos kasos. Vyresnysis, senas kryžiaus', 
kavalierius, metęs piktą žvilgsnį į ka
zokus, pasuko kareivius taip, kad stovė
jusieji ant pat kelio Lukaška su Na
zarka turėjo pasitraukti į šalį. Nazarka 
pasitraukė, bet Lukaška, tiktai .primer
kęs akis, pakreipė galvą ir plačią nu
garą ir nepasijudino iš vietos.

— Žmonės, stovi, sukit pro šalį, — 
tarė jis, tik šnairoms ir niekinamai pa
žvelgęs į kareivius.

Kareiviai tylėdami nuėjo pro šalį, 
žengdami koja į koją dulkėtu keliu.'

Marjana nusijuokė, o paskui ją ir ki
tos mergos.

— Kokie gašnūs vyrai, — tarė Nazar
ka. — Lyg popai ilgaskverniai, — ir 
juos mėgdžiodamas, jis ėmė žingsniuoti 

■ keliu-. , >
Vėl visi pratrūko juokais.
Lukaška palengva priėjo prie Marja- 

nos.
— O viršininkas pas jus kur stovi? — 

paklausė jis.
Marjana pagalvojo.
— Į naująjį galą įleidom, — tarė ji.
— Koks jisf senas ar jaunas? — pa

klausė Lukaška, atsisėsdamas šalia mer
ginos.

— O bene aš klausiau, — atsakė mer
gina. — Jaųi čichirio ėjau atnešti, ma
čiau, su dėde Jeroška prie lango sėdi, 
kažkoks rudas. O daiktų tai visą arbą 
atvežė.

Ir ji nuleido akis.
— Aš taip džiaugiuos, kad pavyko iš 

kordono išsiprašyti! — tarė Lukaška, 
priemūryje arčiau prislinkdamas prie 
merginos ir vis žiūrėdamas jai į akis.

— Ar ilgai būsi? — paklausė Marja
na, truputį šypsodama. ' *’

— Ligi ryto. Duok saulažolių, — pri
dūrė jis, tiesdamas ranką.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Sparčiai auga visai dar 

neseniai pradėjęs reikštis 
jaunas pradedantis poetas
Vladas Grybas. Tvirtas par
tinis požiūris į žmones, įvy
kius ir reiškinius, poetinio 
vaizdo konkretumas, realu
mas, siekiamo tikslo aišku
mas iškelia šį jauną kūrėją 
j pirmąsias pradedančiųjų 
poetų gretas.

Iš jaunųjų poetų atžymė- 
tini taip pat Juozas Mace
vičius, J. Lapašinskas, P. 
Gaulė, T. Rostovaitė, F. 
Vaitiekūnas, V. Rudokas, 
klaipėdiečiai V. Butrimas, 
A. Daukšytė, E. Lazauskai
tė, panevėžietė L. Barisaite, 
pasirašinėjanti A. Žiliony-' 
tės slapyvardžiu, jauna Pa
gėgių poetė’ D. Greičiūtė, 
rokiškietis P. Širvys,‘J. Kal
vaitis ir eilė kitų.

Vertinant jaunųjų prade
dančiųjų rašytojų kūrybą 
tematiniu atžvilgiu, tenka 
visų pirma pasakyti, kad 
tiek prozoje, tiek poezijoje 
vyrauja nūdienė aktuali te
matika. Liaudies ūkio at
kūrimas, žemės ųkio per
tvarkymas socialistini a i s 
pagrindais, socialistinio že
mės sektoriaus tvirtėjimas 
respublikos kairųe, nauji 
žmonių tarpusavio santy
kiai, naujas ^požiūris į dar
bą ir pareigas, rūsti klasinė 
kova, žmonių politinio są-

didelį ir reikšmingą darbą 
naujų literatūros jėgų ug
dymo srityje. Tačiau šalia 
gerųjų savo darbo pusių li- 
teratūrin. konsultantai da
rė nemaža ir klaidų. Buvo 
nemažai atsitikimų, kada 
konsultantai prieidavo prie 
jaunųjų rašytoju su oficiali- 
niu šaltumu, ilgą laiką neat
sakydavo į jų laiškus, , už
klausimu, prašymus įvertin
ti jų kūrybą, arba atsakyda
vo lakoniškai: “Netinka”, 
“Silpnas”, “Nevykęs”. Aiš
ku, kad iš tokio atsakymo 
jauniesiems rašytojams ne 
tik nebūdavo jokios nau
dos, bet atnešdavo jiems dar 
daug kartaus nusivylimo.

Kalbant ■ apie Vilniaus ir 
Kauno Jaunųjų Pradedan
čiųjų Rašytojų Sekcijų dar
bą, tenka pasakyti, kad Vil
niaus jaunųjų rašytojų sek
cija sudaro viso jaunųjų 
pradedančiųjų rašytojų bū
rio aktyvą, jo avangardą, 
bet ir ji negali pasigirti sa
vo visiškai geru darbu. Sek
cija veikia jau trejus metus, 
bet jos darbe vis dar tebe
jaučiamos “organizacinio” 
periodo nuotaikos, nesuge
bėjimas pereiti prie plačių, 
drąsių kūrybinių užmojų į- 
gyvendinimo, prie plataus 
kūrybinio darbo. Ištisus me-

tus sekcijos pirmininku bu
vo Adolfas Sprindys, kuris 
nepateisino jam patikėtų 
pareigų ir ideologiškai ne- 
subrendo. Kubilinskas, 
Skinkys taip pat padarė ide.- 
ologinių klaidų. Bet ir da
bar sekcijos darbas dar la
bai sunkiai juda į priekį. 
Veik visuose sekcijos susi
rinkimuose matai vieną ir 
tą pačią veikimo priemonę 
— tai sekcijos narių kūry
bos svarstymas. Svarstyti 
savo narių kūrybą, duoti 
kritišką jos įvertinimą, ži
noma, yra reikalinga ik net 
būtina. Bet tenka pasakyti, 
kad ir šitie svarstymai kelia 
labai didelių abejonių dėl 
savo idėjinio lygmens ir sa
vo veiksmingumo. Mūsų 
sekcijos narys prozaikas 
Antanas Pakalnis parašė 
apsakymą “Kitame fron
te”. Šis apsakymas atspau
sdintas “Jaunimo Gretų” 7- 
me š. m. numeryje ir kas jį 
skaitė, tas buvo nuvo nuste
bintas apsakymo temos ir 
personažų schematiškumu, 
pasenusiom formalistinėm 
vaizdavimo priemonėm ir 
dekadentiniu stiliumi, kuris 
vietomis pereina tiesiog į 
vulgarų natūralizmą. Sun
ku įtikėti, kad mūsų tarybi
nėj Tėvynėj galėtų gyventi

I ir dirbti tokie žmonės, ko
kius vaizduoja A. Pakalnis.

Aišku, jei Vilniaus Jau
nųjų Rašytojų Sekcijos na
riai būtų atidžiai apsvarstę 
drg. A. Pakalnio kūrybą; jo 
apsakyme nebūtų Jokio ne
vykusio šviesaus komjauni
mo atstovų vaizdavimo.

Sekcijoje gerokai apleis
tas politinis narių lavini
mas. Čia neruošiama jokių 
referatų politin. ir litera
tūriniais klausimais, nedis- 
kusubjama, nesvarstoma ak
tualiosios nūdienės proble
mos.

(Daugiau bus)

Camden, N. J.
SERGA

Jau trečias metas, kaip ser
ga drg. Plesčiauskienė. « Jau 
trečiu kartu turėjo operaciją. 
Iš ligoninės jau grįžo į namus, 
ir ’randasi 1807 Fillmore St.

Draugės ir draugai, kuriems 
laikas leidžia, taai aplankyki
te ją ir pasikalbėkite. Ligo
nė ne vien kenčia nuo ligos, 
bet dar turi širdjje skausmą, 
nes jos sūnus žuvo pereitame 
kare.

Plesčiauskai yra seni darbi
ninkiško judėjimo rėmėjai. 
Nuo s)ivęS| ir LLD 133 kuo
pos linkiu draugei greitai pa
sveikti.

B. Navalinskienė.

Boston. — Valdinis tarpi
ninkas Raymondas F. O’
Connell atmetė reikalavimą 
10 centų pakelti valandinę 
algą vilnonų .audėjais.

F
! moningumo pakilimas, pir- 
’mieji kolektyviniai ūkiai — 
tai vis klausimai, kurie sto
vi kiekvieno pradedančio 
rašytojo dėmesio centre. Vi
sa tai rodo, 4<ad daugumas 
jaunųjų pradedančiųjų ra- 

! šytojų stovi ant teisingo ke
lio, imasi vaizduoti tai, ką 
patys matė, pergyveno, ką 
gerai pažįsta ir žino. Ir rei
kia pasakyti, kad jaunųjų 
poezija šiuo metu įneša ne- 
maža gyvumo ir įvairumo į 
mūsų literatūrą, praturtina 
ją šviežiais > vaizdais, nu
skaidrina aktualiu, kovingu 
žodžiu.

MŪSŲ DARBO 
TRŪKUMAI

Visų pirma tenka pasaky
ti, kad Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Valdybos pagelba 
ir dėmesys jauniesiems pra
dedantiesiems rašytojams ! 
buvo nepakankamas. Valdy
ba, tiesa, domėjosi jaunųjų 
rašytojų reikalais, palaikė 
ryšius su Vilniaus ir Kauno 
pradedančiųjų rašytojų sek
cijomis. Tačiau trūko tikro 
idėjinio vadovavimo jau
niesiems iš Valdybos pusės. 
Valdyba nekontroliavo sek
cijų veiklos, nenagrinėjo jų 
darbo planų ir nė vieno kar
to neišklausė savo posė" 
džiuose sekcijos vadovų at
askaitų.

Visiškai neleistinai blogai 
dirbo Komisija darbui su 
Jaunaisiais pradedančiai- 
siais rašytojais. Jos paskir
tis buvo teikti visokeriopą 
paramą jauniesiems prade- ■
dantiesiems rašytojams ir, 
kas svarbiausia, dirbti indi
vidualiai -su kiekvienu >jau
nuoju pradedančiu rašyto
ju. Šitų savo uždavinių Ko
misija neįvykdė. Pradžioje 
dar išvysčiusi šiokią tokią 
veiklą, užmezgusi ryšius su 

' literatais ir būreliais, Ko
misija greitai apsnūdo ir 
pagaliau • visiškai nustojo 
veikusi. Jaunieji pradedan
tieji rašytojai negaudavo 
čia ne tik jokios paramos, 
bet nesulaukdavo net atsa
kymo į savo laiškus.

Keletas žodžių apie Tary
binių Rašytojų Sąjungos 
literatūrinius konsultantus. 
Nėra abejonės ,kad literatū
riniai konsultantai nudirbo

Hartford, Conn.

ĮVAIRUS KONCERTAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Vasario 13 February, 1949
Lietuviu Amerikos PiliečiŲ Klubo Salėj e

s

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.

Programa bus didele ir įvairi — iš dainų ir šokių

LAISVES CHORAS PO VADOVYSTE WILMA HOLLIS.
Programą išpildys vietinis laisvės Choras po vadovyste WILMA HOLLIS. 

Choras dainuos naujas dainas. Bus ir gerų solistų. Dainuos gerai atsižymėjus dai
nininkė AMELIA JESKEVIČIUTĖ-YOUNG, soprano iš Brooklyn, N. Y. Tenoras 
I. B. KUBILIŪNAS, komiškų dainų dainorius, iš Boston, Mass. Dvi jaunuolės šoks 
gražius šokius—tap dance. Jos yra Helen Mozeorčm ir Florence tyulerankaltė, vie
tinės. Kompozitorius pianistas Frank Balevicius-Balwood, skambins savo kompozi- 
cijo's kavalkus. Eiles deklamuos jauna lietuvaitė Elena Navajevaitė, iš E. Hartfordo.

Pirmu kartu pasirodys Laisvės Choro Oktetas su gražiomis dainomis.
Kviečiame visus dalyvauti ir pasilinksminti gražiomis lietuvių liaudies dainomis 

ir smagiai praleisti laiką. - j
Pradžia 2:30 po pietų. Įžanga $1 su taksais

, . RENGIMO KOMISIJA.
Y-...............  "

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeši., Vasario 5, 1949



Vinco Andrulio Prakalbų Maršrutas
ALDLD 7-tos Apskrities Ribose

Drg. V. Andrulis maršrū-1 Kovo 2!) d. 
tuos su prakalbomis mūsų ap- i Mass., prakalbos, 
skrityje sekančiose vietose 
sekamomis dienomis:

Worcestcr, i

Worcester, >

Kovo 20 d. South Boston, ’ 
Mass., po pietų.

Kovo 20 
Mass., vakare.

Kovo 21
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 22 d. Hudson, Mass., 
prakalbos.

Kovo 23 d. South Boston, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 21 ir 25 dd., Nor
wood, Mass.

Kovo 26 d. Montello, pasi
kalbėjimas.

Kovo 27 d. Montello, po 
pietų, prakalbos.

Kovo 27 d.
Mass., prakalbos

Kovo 28 d.,
M ass., p as i k a 1 be j i m as

pasikalbėjimas.
I. Lawrence, 
po pietų.
d. Lowell,

Stoughton, 
vakare.
Stoughton,

Kovo 3i) <1. Bridge water, 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 31 d. Lynn, Mass., 
prakalbos.

Balandžio 1 d., Cambridge, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 2 d. Lawrence,
Mass.,

Balandžio 3
Mass., prakalbos

Balandžio 3
Mass., prakalbos

Balandžio d
M ąss., p as įkalbėjimas.

Balandžio 5 d.*, Nashua, N.
11., prakalbos.

Balandžio 6 d., Nashua, N.
H., pasikalbę j jm as.

Balandžio 7 d. Haverhill, 
Mass., prakalbos.

Balandžio 10 d. Lewiston, 
Me., prakalbos po pietų.

a
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Balandžio 10 d., Rumford, 
Me., prakalbos vakare.

"■ Balandžio 13 d. Gardner, 
Mass., prakalbos.

Drg. V. Andrulis yra vienas 
iš geriausių lietuvių rašytojų 
ir kalbėtojų. Gerai garsinkite 
jo prakalbas ir, jeigu galima, 
turėkite programas, 
mes bus geros.

o pasek-

Gavime
vajų pa

liauju narių 
vasario ir

Vajus Naujų Narių 
ALDLD Centras 

skelbė įrašymui 
sux pirma diena
baigsis su pirma diena gegu
žės. Kuopom bei pavieniam, 
kurie įrašys daugiausiai naujų 
narių, Centras skiria dovanas. 
O 7-tos Apskrities komitetas, 
savo posėdyje nutarė 
$20 ir padalino Į tris 
Kuopos ar pavieniai, 
daugiau narių, dovanas 
sekančiai: pirmas prizas 
ii- du po $5. . 

! o

Todėl, 7-tos Apskrities 
buotojai, ALDLD 7-tos 
skrities komitetas prašo
visų : laimėki! ir pasiimkit šias 
mūsų skirtas dovanas, pasi
darbuodami įrašyme naujų 
narių. Apskrities komitetas 
nutarė kuopoms kvotų neskir
ti. paliko laisvai kuopom kon
kuruoti šiame vajuje. Drau
ges ir draugai yra prašomi pa- 
sid arbuoti.

Apskrities Sekretorė,
D. Lukienė.

skirti 
dalis, 
įrašę 
gaus 
$10,

dar- 
Ap- 
jūsų

PITTSBURGH, PA
TRUMPOS ŽINIOS

Sausio 30 d., LDS name, at
sibuvo LLD 87 kuopos susirin
kimas. Atsilankė visi komite
to nariai. Duoklių už 1949 
metus jau sumokėjo 23 nariai, 
dar 14 yra nepasimokėjusių. 
Nutarta iki sekamo susirinki
mo iš visų narių duokles iš
rinkti ir pasiųsti į centrą.

Skaitytas laiškas nuo dien
raščio Vilnies bazaro reikale. 
Nutarta iš iždo paaukoti $5 ir 
apie $5 nariai suaukavo.

Nutarta vasarą surengti iš
važiavimą. Taipgi'nutarta lai
kyti kuopos susirinkimą 27 d. 
kovo su užkandžiais.

J. K. Mažukna pranešė, kad 
į Pittsburghą atsilankys Leo
nas Prūseika, 6 d-, vasario.

Kuopos nltrys J. Parčiaus- 
kas serga ir yra ligoninėje.

West Carsone nuo sardinkd 
numirė du lietuviai — Petras 
Ruzgis ir J. Birbilienė. Abu 
paliko dideles šeimas.

docke ir kitur. Daugelis nu
ėjo dirbti į anglies kasyklas.

Kiek dabar lietuvių yra, tai 
tikrai negalima žinoti, tūli tą 
skaitlinę perdeda. Bendrai, 
manau, kad yra apie 2,000 
šeimų. Jie turi 7 lietuviškas 
bažnyčias, 6 kliubu's, gi prie
miesčiuose dar yra keturios 
lietuvių parapijos ir trys kliu- 
bai. Progresyviai lietuviai tu
ri savo kuopas, organizacijas 
ir darbuojasi dė| demokrati
jos labo. Stipresnis pažangių 
veikimas South Sidėje ir Mc
Kees Rocke. Veikia ir kitose 
kolonijose, kiek gali.

D. >P. Lekavičius.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas jvyks va

sario 9 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime, pasimokėkite 
duokles ir dalyvaukite visuose tari
muose. Su 1949 m. prasidėjo vajus 
gavimui naujų narių, tad prašome 
pasidarbuoti gavime naujų narių mū-, 
sų kuopon jrašyti.—P. VValantienė, 
Sėkr. (30-31)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 'kp. susirinkimas jvyks 

vasario 7 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. Pradžia 7:30 v. v. Visi na
riai prašomi dalyvauti, bus išduotas 
raportas iš Laisvės šėrininkų suva
žiavimo ir iš Lietuvių Namo B-vės 
suvažiavimo. - Geo. Shimaitis. 

(29-30)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kio sutvėrimo, kaip akademi
nė laisvė, nesiranda.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas BaUamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarv6ti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

---------- ------ ----- ,----------—----- ,---- - ----- --------------

Paul Gustas Funeral Home,
/INC. '

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
\ Skersa/gatvės nuo Armory

lietuvis/aisniuotas graborius
v^'pcfefonuokite 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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefon nokite:
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 351 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Detroit, Mich
TRUPINIAI

Homer Martin, kuris laiki
nai buvo suskaldęs UAW-C10 
uniją, kuris išdavinėjo Fordui 
slaptai suorganizuotus jo įmo
nėj darbininkus, gavo atlygi
nimą nuo Fordo — įsteigiant 
jam biznį.

Jis kalba būk tai už unijas, 
bet tik už tokias, kurias kon
troliuoja bosai.

Jo naujoj Įstaigoj nėra uni
jos, bet skubumo sistema, už 
kurią būk jis atidedąs $20 
pelno dėl darbininkų ijvjie to
dėl n esi rašo Į u'niją. Veid
mainis! /

Dabartinių laiku eis per
rinkimas daugelio unijų loka
lų valdybų — valdybų, kurios 
pereitais metais savo nusista
tyme buvo gan reakcingos.

Suskaldė Detroit ir Wayne 
County Tarybą ir darė kuodi- 
džiausius žygius persekiojimui 
tų, kurie stojo už trečią—Pro
gresyvių Partiją.

Būtų laikas eiliniams na
riams šluoti lauk tokius Thom- 
įsonus ir jam lygius.

Po lokalinių rinkimų bus 
sueiga visų progresyvių loka
lų valdybų narių, kad kaip 
galint palaužti sekančiame 
UAW-CIO suvažiavime W,. 
Reutherio reakcinę poziciją, 
kuri šiandien palaiko “speed
up,” metimo darbininkų1 iš 
darbo per tą skubumo sistemą 
ir sykiu algų mušimą. '

Norima, mat, apdailint 
kiti tai “security.”

Blogą pavyzdį parodė 
sų ir stryt karių unija AFL. 
Prisieis kokiems 200 darbinin
kų netekti darbo, nes kiti ne
sutiko savo didžiumoj suma- 
žint sau viršlaikio 
ko. '

Didžiuma, mat, 
naudoti ne tik savo ____ , —

44 valandų savaitė, bet ir 
viršlaikį dirbti, o kitLlai 
eina į bedarbių eiles, ku- 
ir taip jau baisiai didėja.

Riebiai apmokami unijų va
dai vistiek veda' peštynes, už 
tas riebiai apmokamas vietas.

Bandoma išėsti F. X. Mar
tel iš jo vietos. Mat, tymste- 
riu unijos vadams norisi *■ V 
ti didesnę kontrolę ant 
troito AFL.

čia noriu pateikti biskį ži
nių iš savo atsiminimų. Man 
atvykus 1899 metais, prezi
dentu buvo republikonas W. 
McKinley. Darbų buvo į va
lias, tiesiai darbininkus gau
dė nuo gatvių, bet užmokes- 
nis -baisi,di mažas. Už dolerį 
reikėjo dirbti iki 12 valand-ų 
j dieną, o kaip kur ir už 50 
centų. Bet ir pragyvenimas 
buvo pigus. Mėsos, rūkytas 
arba šviežias kumpis buvo 8 
centai už svarą, bulvių buše
lis — 50 centų, cukraus sva
ras — 3 centai, duonos kepa
liukas—5 centai. Gaspadinei 
už lovą, kambarį ir pagami
nimą valgio mokėdavome 3 
dolerius į mėnesį laiko.

žinoma, tada nebuvo elek
tros šviesos, šaldytuvų, karpe- 
tų ir kitų parankamų namuo-

Valgėme kopūstus, bul- 
ruginęs duonos, kiaulie- 

mėsos. Kiekvienas įnamis 
savjb 

cukrų,

Tūlas hartfordietis sako pa-' 
siuntęs mūsų korespondento i 
Jono Molio korespondenciją 
Vokietijon į Watenstedto sto
vyklą.’ Gavęs nuo stovyklos i 
komiteto pirmininko P. Stan
kevičiaus atsakymą. Atsaky
me skaitome: “Kad žinios 
yra paimtos iš mūsų stovyklos, 
tai yra aišku, bet kas jas ga
lėjo suteikti, tai sunku nusta
tyti...” Stankevičius pripažįs
ta, kad E. Drazdauskas buvo 
anglų teismo nuteistas pakori
mui. Stankevičius pripažįsta 
ir tą, kad tam Drazdauskui 
bei jo žmonai “trumpą laiką 
tų pakietėlių- atėjo perdaug.” 
(K., vas. 2d.) '

Vadinasi Jonas Molis rašė 
tiesa, v

ko-

bu-

darbo lai

nori p asi
lai k u kas

se. 
ves, 
uos 
(burdingierius) turėjo
“gaspadą” — duoną, 
valgė vienas nuo kito skyrium. 
Gaspadinėms buvo tikra bėda, 
ženklink kiekvieno mėsą, kad 
nesusimaišytų, kuri virė vie
name puode, kiekvienam pa
statyk jo cukrų, padėk duo
nos kepaliuką ir tt. Pittsbur- 
ghc pas lietuves gaspadines 
gyvendavo po 6 ir net daugiau 
įnamių.

Lietuvių dar buvo nedaug, 
South Sidėj gal apie 50 šei
mynų ir apie 
Jie jau turėjo 
ant Carson St. 
draugystes — 
Jėzuso širdies,
Vytauto Kareivių, 
va.vo. laisvamanių 
kurios narius kunigas Jonas 
Sutkaitis vadindavo “šliuptar- 
niais.“ 
apie 35 
kliubelį.

Solio' 
lietuvių
pavienių. Daugelis dirbo prie 
rynų išairbimo. North Sidė
je buvo apie 20 šeimų ir ke
letas singelių. McKees Roke 
buvo apie 20 šeimų ir keletas 
singelių.

Apie 1901 metus į Pitts- 
burghą atvyko daug lietuvių, 
kurie čia ir apsigyveno, vieni 
mieste, kiti priemiesčiuose, 
kaip tai Wilmerdinge, Brad-

Grigaitis rašo, kad jis bu
vęs net Washingtonan nulė
kęs pasitikti prelatą Krupavi
čių ir smetonininką Sidzi
kauską. Ir sako: “Monsinjo
ras Krupavičius sveikai atro
do, jis nešioja juodą barzdą, 
tuo tarpu aštuoneriais metais 
jaunesnis Sidzikauskas yra vi- 

sausio 31sai pražilęs. (N.,

ir visiems 
yra laba'i 
gei>-^prie

yra
dar
sau 
rios

gau-
Dą-

kadAr nebūtų geras žygis, 
eilipiai nariai gautų tą supra
timą, kad vadams nemokėti 
daugiau, negu jie gauna?

Michigan valstijos seimelis 
atsidūrė kėblion padėtim

Buvo surinkta parašai pe
ticijų pavidale valstijoj panai
kinti teisė diskriminuojant 
oleomiirgainą.

200 pavienių, 
savo bažnyčią 
Buvo keturios 
šv. Juozapo, 
Šv. Petro ir 

Taipgi gy- 
kuopelė,

Krupavičiui, kaip 
kunigams, Dievas 
geras. Jam buvo 
Smetonos Lietuvoje 
kro “dievo paukšte 
nimą gyveno pas Hitlerį atbė
gęs Vokietijon. Jam nereikia 
nei sėti, nei pjauti, bet ir duo
nos, ir sviesto, ir lašinių, ir 
kumpio iki valios!

Neveltui žmonės ’ sako : 
“Kunigo velnias nerenka.“

Ji buvo neskaitlinga, 
narių ir turėjo savo

pusėje buvo apie 25 
šeimynos ir apie 100

Iš ^Grigaičio sužinome dar 
ir štai ką. Tuodu aukštu 
“dievo paukšteliu,“ atskridu- 

isiu iš Vokietijos, lydi Mikas 
Vaidyla ir Jurgėla. Net ke
turiese važinėja! Kiek tų iš
laidų !

•Ar ilgai tesės Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Bendrojo 
Fondo iždai ?
4*4*4* 4* 4*4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

Egzaminuojam Akis, 
■■ Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius■■

Tel. TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
* PYRAGUS bei KEIKSUŠ

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės,
Į krautuves ir Į pavienius namiis; taipgi siunčiame 

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

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

$59.50

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled

Dėl dailių džiūlerių visokių

rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
x 2*121

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuve susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P TT O IV St., BrooklynJLj JL JI JL 1 i arti Graham Avenue

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

To republikonai nenori leis
ti, nes tas sukels daug demo
kratų balsų. Priimti—tai vėl 
prieš sviesto trustą turi išeiti.

Nei pakarti, nei paleisti!

Demokratas gubernatorius 
turės pasiaiškinti, kam jis pa-, 
kinkė arklių lenktynes į jau 
taip turtingas automobilių 
magnatų rankas. Atidavė 
arklių lenktyniavimo teisę 
žmonėms iš Fordo, Chryslerio 
ir tt. 100 tūkstančių pigiau, 
negu lenktyniavimo (bids) 
pasiūlymuose buvo teikta.

Tuom pat syk tas pats gu
bernatorius reikalauja naujo 
aptaksavimo įplaurkoms apie 
40 m i lion ų į metus!

Labai keisti
litikierių.

Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 ' -
4* 4*

Joseph Garszya
Undertaker & Embalmer

> Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

<6 w Jfe

231 Bedford Avenue
/ Brooklyn 11, N.“ Y.

darbai tų po- Tel. EVergreen 8-9770 *

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 1-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lopmer 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 
grąžus pasirinkimas.

4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4** •

I PEIST LANE
I DRUGS, Inc.
Į 405 SO. 4th ST.,
I Cor. Howes St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI. ’•

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

Tel. EVergreen 7-6288

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
«• 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

«Sa aZaiS* aS* ala aXa aXa aZaaZ* aZ»a3k -V- -V- aaBa
•i* -į- -j- -j* •j* (ji iji Ti T -4* • iii ij* Ta* ij* WW f

5 pud.—Laisve (Liberlyj Lith. Daily)- Šeši., Vasario 5, 1949
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NevvYorto^^ėžžfcTZInkn Apgavo, Surišo 
Ir Apiplėšė

Užstreikavo Vieną 
Duonkepyklą

Areštavo “Giminaitį”

4

Adeline Daužickas 
Baigė High School

Adeline yra duktė Povilo ir 
Onos Daužickų, kurie yra 
dirbtinių sąnarių (kojų ir ran
kų) išdirbimo biznyje. Jų 
įstaiga vadinasi International 
Artificial Limb Co., 152—4th 
Ave., New York City.

Šiomis dienomis Adeline 
baigė Washington Irving High 
School, vidurinės mokyklos, 
mokslą su gražiais pasižymė
jimais kaipo gera mokinė. Ji 
dabar įstojo į. New York Uni
versitetą ir ten mokysis aukš
tosios buhalterijos (account
ant). Ji nori būti Certified 
Accountant, 
ties, kodėl ji 
šios aukštos

ir nėra priežas- 
negalėtų atsiekti 
mokslo šakos.
dalykas su Adc- 
kad ji nori dirb-

Ypatingas 
line yra tas, 
ti. Tik baigusi High Schoolę, 
tuojau pasirūpino darbą rašti- 

Universi- 
Jai 
eiti

nėję ir jau dirba, 
tetą ji lankys vakarais, 
visai. nebuvo reikalo 
dirbti, nes tėvai pasiturinčiai
gyvena ir jai pragyvenimas 
galėjo nerūpėti. Tačiau ji 
pilna ambicijos dirbti ir mo
kytis.

Beje, Daužickai turi ir sūne
li, jau. 9 metų. Jis auga gra
žiai, fiziniai stiprus: 4 metų 
amžiaus jis pradėjo lankyti 
mokyklą, 6 metų amžiaus jis 
buvo pirmoje klasėje, veik kas 
metai jis po vieną klasę pra
šoko ir dabar, 9-tų metų, jau 
yra Junior High skyriuje, tai 
aukštesniame laipsnyje pradi
nės mokyklos.

Garbė tėvams, kurie moka 
vaikus ne tik gražiai užaugin
ti, bet užinteresuoti mokslu ir 
darbu. Papilietis.

Kiaušiniai po 45 c
Nesirūpinkite ^permokėjęs— 

tos kainos ne jums ir ne far- 
meriui.

New Yorko Mercantile Ex
change skelbia, kad daugme- 
niškai pardavimų turgus pra
dėjęs parduoti mažmeniškai 
parduodantiems kiaušinius 
krautuvininkams po 45 cen
tus tuziną. Bet. . . Kol kas 
tik viena kompaniškų krautu
vių firma paskelbė parduo
sianti vartotojams po 65' cen
tus tuziną, kitur kainos varto
tojui tebėra aukštesnėmis.

Neskelbiama, kiek daugme- 
• niškai supirkėjas kiaušinių 

mokėjo farmeriams. Tačiau 
daleistina, kad jeigu tarp jo ir 
vartotojo yra 20 centų skirtu
mas ant.tuzino kiaušinių, tad 
apie tiek pat galėjo būti ir 
tarpe supirkėjo ir farmerio.

*

Graži Dainų ir Prelekcijos 
Programa Šį Sekmadienį

šio sekmadienio popietį, va
sario 6-tą, turėsime tą, ko jau 
nuo seno neturėjome—dainų. 
Programoje dalyvaus:

Amelia Jeskevičiūtė-Young 
operose dainuoti pasiruošiant; 
solistė, veikianti su operos 
kompanija.

Grupė Newarko sietyniečių.
Ir bus prelekcija apie meną.

.Ją teiks Sidney Finkelstein, 
Jefferson Mokyklos lektorius,

Amelia Jeskevičiūtė-Young 
kartą jau davęs prelekcija ir 
lietuviams, kuria visi ją girdė- 
jusieji pasigrožėjo.

Ištikro labai gražus mūsų 
jaunų menininkų mostas atei-

Dviejų Queens Firmy 
Busmanai Nestreikuos

ti LMS 3 Apskrities Komite
tui talkon ir per'jį mums at
nešti dainos, kurios mes jau 
buvome labai' pasigedę, žmo
nės buvo pradėję klausinėti 
ir išmetinėti: “Kada vėl bus 
dainų? Kada vėl bus vaidi
nimu?” Girdi: “Iš rudens kas 
dieną buvo dainos ir vaidi
nimai, o dabar visai nutraukė
te. Dabar pas jus kas dieną 
pietūs ir pietūs.”

Pietų dar bus, Alkanais ne
liksime, 
n į jau 
nomis, 
meną.
ditoriją vasario 6-tą! įėjimas 
nemokamas. Pradžia lygiai 3 
vai. po pietų.
Kelrodis Liberty Auditorijon

Vasario 3-čią įvykusiame 
pcrbalsavime streikuoti ar, ne
streikuoti, Steinway Omnibus 
Corp, ir Queens-Nassau Bus 
Qo. darbininkai nubalsavę 
nestreikuoti. Balsai pasidali
nę beveik pusiau — 167 bal
savę nestreikuoti, 148—strei
kuoti, kaip skelbia CIO 
Transport Workers Lokalo 
100 viršininkai.

'Trys asmenys atėjo į Bad- 
nerių n^mus 1236 E. 12th St., 
Brooklyne, esant namie tik 12 
metų berniukui — Bad norių 
sūnui, ii- tarnaitei. J’irmasis 
įėjo pasisakęs esąs, jo tėvo 
pakviestas kokiu svarbiu rci-

Tačiau šį sekmadie- 
pasigrožėsime ir dai- 
taipgi prelekcija apie 
Tad visi į Liberty Au-

BMT 
tilth St. 
eiti.

BMT Fulton St. linija lig 
Greenwood Ave. (111th St.) 
stoties ir keturi blokai eiti.

Independent Jamaica lini
ja lig Union Turnpike - Kew 
Gardens stoties, iš ten Q-37 
busu lig Atlantic Avė.

Q-22 busu lig 110th St.
Liberty Auditorija randasi 

kampas Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill.

Jamaica linija lig 
stoties ir du blokai

Tų dviejų firmų b ūsai kur
suoja Astorijoj, College Pt., 
Corona, - Flushing, Jackson 
Heights, Jamaica, Long Is
land City, Maspeth, Wood
side. Perveža apie 200,000 
keleivių kas dieną.

Sausio 27-tą firmos buvo 
pasiūliusios ir unijos Viršinin
kai sutikę priimti kontraktą 
be tiesioginio pakėlimo algų, 
tik su kai kuriais kitais pa
gerinimais: duoti tris savaites 
atostogų’su alga išdirbusiems 
15 metų, daugiau skirti uni
formoms ir pensijų planui. 
Nariai buvo tokią sutartį at
metę. Dar neaišku, kokiu bū
du dabar prieita sutikimo 
dirbti tomis pat sąlygomis.

Pus Badner viršininką Le- 
Pvoy Food Co., esančios 290 
So. 5th St., Williamsbui'ge, 
dažnai užeiną žmonių su viso
kiais reikalais, tad berniukas 
atėjūnus paskaitė tikrai rei
kalingais, įleido.

Kartą viduje, plėšikai su
raišiojo berniuką ir tarnaitę. 
Vienam juos sau go j ant, kiti 
du griozde namą ieškodami 
pinigų. Pamačiusi praviras 
duris, kaiminka atėjo pažiurę- 
ti. Plėšikai ir tą įsivarė į vi
dų, surišo. Sugrįžo namo šei
mininkė, tai irgi atsitiko tas 
pats. Išnešę $7,400 vertės 
brangumynų ir $60 pinigais, 
kurių $30 buvę tos atėjusios 
pažiūrėti kaiminkos.

Praėjusį antradienį užstrei- 
kuota Gordon Baking Co., ke
panti kas dieną po pusantro 
miliono bandukių duonos. 
Streikuojantieji • duonvežiai, 
300 jų, pastatė pilnėtus prie 
šapos Long Island City.

Kitos djdžiosios firmos vis 
dar tebesiderėjo’su savo duon- 
vežiais bandydamos išvengti 
streiko.

New Yorke per apie savai
tę laiko pasisvečiavęs žiemiš
kas šaltis ir vėl pabėgo. Penk- 
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New Yorke areštuotas Stan
ley Baron, ‘kaltinamas apvagi
nėjime turčių namų, įsigali
nant į juos viešai, per apgau
lę. Jis vis pasisakydavęs esan
čiu šeimininkės giminaičiu 
Bill, bet vis pataikydavęs jai 
nesant nafnie.

Kartą name, jis paprašyda
vęs leisti jį prausyklom žino
ma ,tarnaitės leisdavo jį vieną 
—negi seks. Kadangi pasi
turinčiųjų namuose miegamie
ji’ ir prausykla randasi kita
me aukšte, tad jis ten nerda-* 
vo į miegamuęsius, į savo 
“giminaičių” šėpas, kišenius,

tadienio rytą buvo virš 
laipsnių šilumos ir lijo.

Reporteriai buvo užklupę 
majorą O’Dwyer klausinėti, 
ar jis kandidatuosiąs į guber
natorius 1950 metais. Majo
ras to klausimo neatsakė.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas fornišiuotas 

kambarys, pavieniams arba vedu
siai porai. Garu šildoma, šiltas van
duo. Galima vartoti vaną. Dėl dau
giau Informacijų kreipkite^ pas: 
Frank černiavičius, 57-23 — 63rd 
Si., Maspeth, L. I., N.'Y.

Tel. TW. 4-8130.

SOV. SAJUNGON RUMUNIJON

Kviečiame į “Parę”
Brangūs Dienraščio 
Laisves Patriotai!

Aiškiai supranta

Širdingai dėkojame jums už į 
dirbimą dienraščio Laisvės pa- : 
renginiuose ir didžiai įvertina- j 
me jūsų gražų triūsą dienraš-į 
čio labui,
me, kad jūs labai džiaugtume 
tės, 
darbo ir galėtumėte kartu su 
kitais linksmintis didžiuosiuo
se Laisvės parengimuose. Ta
čiau jums, kaipo dienraščio 
Laisvės patriotams, rūpi, kad 
parengimai duotų dienraščiui 
pelno, ir todėl jūs
savo triūsą tam gražiam

jei būtumėte laisvi nuo

aukojate 
tiks-

suei-
mes

Už stikleli
Nušovė Žmogų

draugišką sueigą, užkąsti 
i pasikalbėti.

Padėkite mums
dienrkščio Laisvės

Tačiau, be draugiškų 
gų, be pasilinksminimų, 
negalime būti. Todėl Laisvės 
bendrovės direktorių taryba 
ruošia “parę” pavaišinimui 
Laisvės parengimų darbinin
kų. Ta parė įvyks šeštadie
nį, vasario (Feb.) 12 d., Kul
tūriniame Centre, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.

Širdingai kviečiame visus ir 
visas, kurie esate dirbę Lais
vės parengimuose, ateiti į šią

Didžiausiąs Vaidinimas Istorijoj “Didžiųjų 
Filmose—“Oh Kaye“ Scenoje 7th Ava', ir 50th St.

GREGORY PECK * RICHARD WIDMARK * ANNE BAXTER

“YELLOW SKY” z
1949 m. šaunusis Dramos Dalykas! 

... Scenoje — Asmeniškai... s
DANNY KAYE

CALVIN JACKSON * THE DUNHILLS * GEORGIA GIBBS 
Gae Foster Roxyettes * Paul Ash ir Roxy Theatre Orhestra

0

ir

laišką,
ir da-

Ne-

Atsisakęs parduoti girtam 
asmenini dar vieną stiklelį lai
ke uždarymo baro, 4 valandą 
ryto, Lous Vallario, 44. metų 
amžiaus, tapo girtuoklio mir
tinai sušaudytas 
Rustic Bar, 
Brooklync. 
Deiters, 21 
prisipažinęs,
nąs, kas dėjosi aludėje.

aludėje — 
609 Fourth Ave., 
Suimtas Harold 

metų, sakoma, 
Jis vos atsime-

, Paramount Perstato
“MY OWN TRUE LOVE”

, žvaigždžiuoja
PHYLLIS CALVERT ♦ MELVYN DOUGLAS * WANDA HENDRIX 

Galingiausia drama, kokių jūs matysite judžiuose per metus.
* Senoje •— Asmeniškai * The Three Sons ir Monica Lewis 

Wally Brown ♦ Lewis lr Van * Boyd Raeburn ir Jo Orkestras
55c iki 1 P. M. apart Šešt., Sekm. ir švenč. PARAMOUNT
KAS NAKTJ RODOMA IR VIDUNAKTI. Times Square

f

... MATYK IšSIVYSTANCIĄ ISTORIJA . . .
RAPORTAS I§ IZRAELIO * David Ben Gurion išrinktas premjeru 

Pirmas Izraelio ambasadorius atvyksta Maskvon 
11,000 Cyprus belaisvių pasiekia Haifą

Pirmas Rodymas New Yorke—March of Time—‘Watchdogs of the Mail’

T? H/T T> A CQ V newsreel theatre
Tj jVJį zV O O ■ Broadway ir 46th Street

CO 5-8215

iPopiet Kasdien 2:30' Tikietų Užsakymai Greit Išpildomi
Vakarais Kasdien 8:30. ' Tik Rezervuotos Vietos.

‘THE RED SHOES”
Extra Popiet Kas šeštadienį, Sekmadienį ir šventadieniais 5:30

Popiet $1.8O-$1.2O Vakarais $l’.20-$2.40
THEATRE, 45th St. West of Broadway

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Dr. Martin Luther pavasarinė va
kariene įvyks gegužės 7 d., šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooklync.’ Prašome kitų organiza- 
ijų įsitėmyti dieną, ir nieko nereng
ti lojo pačioje dienojo. -— Ačiū. — 
Kom. (29-30)

KAMBARIAI
Norėčiau su kuom nors mainytis 

kambariais. Gyvenu dvejais laiptais 
viršuje, po dešine, turiu- tris kam
barius,'garu nešildomi. Man, kaipo 

i siuvėjai (dressmaker) neparanku 
būti tokiuose kambariuose, nes pri
sieina vėliau padirbėti. Tad norė
čiau mainytis su asmenims, kurie 
turi kambarius ant pat pirmutinių 
lubų, kad nereikėtų lipti į viršų. 
Prašau pranešti man po sekamu ad
resu: 21 Maujer St., Brooklync. 
Beje, būtų gerai, kad atsilieptų iš 
Wililamsburgh apylinkės. Atėję po 
tuo adresu, klauskite—Dressmaker.

“LAIMĖKI? 
KELIONĘ” 
Reikalaukit 
Paaiškinimų

NEGAIŠUOKIT,
SIUSKIT
DOVANĄ ŠIANDIEN 
“NEMOKAMAI" REIKALAUKIT APRAŠANČIO KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS
1845 BROADWAY (60th ST.). NEW YORK 23. N. Y.
Telephone: Luxemburg 2 -uQ 5 9 0

DAM1AM I nPlTTITD I TREMONT TRAVEL BUREAUBOSTON AGENTŪRA . 1160 ColumbusjAvenue, Boston, Mass.
Phone: Highlands 5-7252

nxnmmnn xnniTiDTTnx foreign PACKAGE service HARTFORD AGENTŪRA 39 Wells St., Hartford, Conn.
Phone: 6-5164

Į IZRAELĮ Į 4 Pasaulio Kampus

GYDYTOJAS

z:
■
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taupyti 
išlaidas, 

nelaukite pakvietimų laiškais, 
prašome šį pakvietimą priim
ti taip lygiai, kaip 
adresuotą jūsų vardu, 
lyvauti šioje sueigoje.
žiūrint, kas dirbo: vyras, žmo
na, sūnus ar duktė, ateidami 
atsiveskite ištisas šeimas. Vi
si būsite pavaišinti. Kviečia
me iš anksto, nes norime, kad 
kiekvienas turėtumėte progos 
atsilankyti,' kad nebūtumėte 
užimti kokiais kitais reikalais.

Laukiame malonaus pasima
tymo.

Laisves Administracija.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su amc-

Rei- 
ir

M .5% BROOKLYN «

iLABOR LYCEUMl
g DARBININKŲ ĮSTAIGA
MfSalės 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 i
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y
g
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«
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

BROOKLYN, N. Y7

Valandos:'. 11-2 ®enom 
|6—-8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

"X

vatdininkų iškilmingo- 
apeigomis nukeldintas 

laivo ir atgabentas prie 
Hali vagonas su 10,000 

amerikie- 
Jos at-

Atvežė Prancūzų 
Dovanas

Iš Francijos laivu buvo at
gabentas ir su kariškių ir ci
vilių 
mis 
nuo 
City
visokių dovanėlių 
čiams nuo francūzų. 
siųstos, kaip sako skelbimuo
se, reiškimui padėkos ameri
kiečiams už jų dovanas Fran- 
cijai iV jos žmonėms karo me
tais ir tuojau po karo.
1 Dovanų vagonas išstatomas 
parodai 500 Park Ave., 
dedant vasario 7-tą.

pra

m.,Werncr SchJotter, 40 
vyriausias veiteris viešbutyje 
New Yorker, pavojingai susi
žeidė nukritęs keturis aukštus 
keltuvo olon.

MIRĖ
Nellie Ackerman, 77 
amžiauš, gyvenusi

Brooklyne,

me-
276 

mirė
tu
Stagg St., 
vasario 2 d., Kings County li
goninėje. Pašarvota Matthew 
P. Ballas-Bieliausko koplyčio
je, 660 Grand St., Brooklyne. 
Laiddtuvės įvyks vasario 5 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi M. P. Ballas laidotu
vių įstaiga.

Velionė "paliko nuliūdime 
sūnus Charles ir Robert, duk
terį Viola Herbert, 12 
8 proanūkus, ir kitus 
nes.

anūkų 
gimi

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokion 
dydžio, kokio pa- " 
geidaujama. Tai-" 
pogi -atmaliavoju;; 
įvairiom'spalvom. ■ ■

i JONAS STOKES

1
512 Marion St., Brooklyn ■ 
kampas Broadway ir Stone Ave., 1 
prie Chauncey St., B’way Line " 

Tel. GLenmore 5-6191

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

’/T PAD 411 GRAND STREET£AJS B O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN*

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas - 
EVergreen 4-7729 f

BAR & GRILL

UP
BEER & ALES

Swirl Cut

difficult, resis-Peter Ka/pislcas
M

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

I \ vler 
KAPISKAS

į

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

OOOOOOOOC^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
\ v

PAUKšTIENdS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra) didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
v 

Tel. EVergreen 4-9612

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.
■' Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, natural? išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimerftus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui gerot sveikatos, , puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

^vave hair ...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL .
HAIR!

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

Fashion
Center

šutai

Hairdressers

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Litih. Daily)-šešt., Vasario 5, 1949




