
Gražus Priminimas.
Daugiau Žino už Pati 

Kardinolą.
Fondai ant Fondu.
Kur Tos Atskaitos? 
Jums, Draugai!

Rašo A. BIMBA

Gailiai apsiverkė ir mūsų
didmiesčio New Yorko majo
ras O’Dwyer. Jis sako, kad ir 
jo airiškas kraujas užkunku- 
liavo. Vengrai neturėję tei
sės ‘‘nekaltą” kardinolą ap
kaltinti ir nubausti. Mind- 
szenty patupdymu už grotų 
esą persekiojama religija.

Išeina šitaip: kunigas už
mušė savo gaspadinę. Nevalia 
ii bausti. Bausi, nusidedi re
ligijai ir Dievui!

Kaip tik taip seniau ir bū
davo. Bet dabar jau kiti lai
kai. Protingoj santvarkoj su- 
tona nebeapsaugo kriminalis
to nuo teisingo atpildo.

★ ★ ★
‘‘Daily Worker” redakcija 

primena katalikui O’Dwyer 
Ispaniją. O kodėl ponas ma
joras nieko nesako prieš tai, 
kad popiežiaus palaimintas 
Ispanijos diktatorius smaugia 
protestoniškos vieros parapi
jomis ir dvasininkus ? Jais 
kalėjimai užkimšti, bet O’
Dwyer nei mato, nei girdi ’

Tas pats mūsų majoras ne
užprotestavo prieš tai, kad 
policija prieš porą metų šalia 
New Yorko Freeporte nušovė 
vieną nekaltą negrą,.neigi jis 
pašaukė atsakomybėn savo 
paties policiją, kuri pernai 
Brooklyne nušovė ‘ -negrą 
Willie Milton.

★ ★ ★
Vienas Klerikalų laikraštis 

didelėmis raidėmis paskelbėm 
“Vatikanas sako, Mindszenty 
nekaltas.” *

O iš ‘kur Vatikanas tiek 
daug žino — žino daugiau už 
patį kaltihinką? Pats Mind
szenty sako, kad jis kaltas,— 
kad jis stiokalbiavo su ame
rikiečiais ir monarch istais, 
kad jis .gaudavo iš Amerikos 
dolerių ir paskui juodoje rin
koje juos šinkuodavo.

Tie, kurie bando kardinolą 
teisinti ii' ginti, kai jis pats 
sakosi esąs kaltu, yra žmonės, 
su kuriais rimtai pasikalbėti 
negalima. Jie nenori matyti 
šviesos. Jie netiki tiesa.

★ A' ★
Atsirado dar vienas fondas. 

Jis vadinasi “Tautos Fondu.” 
Jis veikia Vokietijoje tarpe 
pabėgėlių, bet “Vyriausias 
Komitetas” kreipiasi į ameri
kiečius aukų. Tai irgi esąs 
fondas “Lietuvos gelbėjimui.”

Tuo tarpu jau kelintas rfiė- 
nuo eina BALFo vajus už '5 z
milijonus ir.kelios savaitės A- 
merikos Lietuvių Tarybos va
jus už šimtą tūkstančių dole
rių. Bet jokių atskaitų nesi
mato. Iš to reikia spėti, kad 
aukų ateina labai mažai. 
Fondo komandieriai saimati- 
nasi skelbti

★ ★ ★
žodelis Į Lietuviu Literatū

ros Draugijos narius. Mes ir- , 
gi turime vajų. Mūsų vajaus i 
tikslas gauti šiai organizacijai 
naujų narių. Vajus prasidėjo Į 
su pradžia šio mėnesio. Ir vėl 
šiemet, kaip ir pernai, dau
giausia atsižymėjusiems vaju
je bus duodamos “amžino
sios” plunksnos su auksinėmis 
raidėmis ‘LLD.”

Kol kas iš vajaus eigos dar 
nieko nesigirdi, žinoma, dar 
per anksti. Bet svarbu, kad 
pepamirštumėme savo parei
gu

★ * ★
Draugijos vajus yra visos 

draugijos reikalas. Kiekvie
no nario pareiga apie tai ^pa
galvotų prisiminti, .šiek tiek 
pasidarbuoti. Ne kiekvienam, r 
žinoma, seksis gauti nor»s vie
ną narį, bet jeigu tūkstančiai 
apie tai pagalvos ir pasidar
buos, fai, suprantama, bent,

(Tąsa 5-me ptmL),
f
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Amerika Atsisako Parodyt 
Jungtinėm Tautom, Kiek 
Turi Atominių Bombų
Anglai-Amerikonai Saugumo Taryboje Atmeta Sovietinį 
Siūlymą Trečdaliu Sumažini Ginkluotas Jėgas per Metus

THE LITHUANIAN DAILY

I Mac Arthur as Išpūtė Naują 
Muilo Burbulą, Gąsdinantį 
“Sovietiniais Šnipais”
Generolo MacArthuro Raportas Apgailestauja, kad Sovietu 
Sąjunga Sužinojo Karinius Japonijos ir Nacių Planus

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Taptų Saugumo 
Taryba atmetė Sovietų at
stovo Jakovo Maliko pasiū
lymą suskaityti visų penkių 
didžiųjų talkininkų armijas, 
atomines bombas ir kitus 
ginklus, sunaikinti visas at
omų bombas ir per vienus 
metus trečdaliu sumažinti 
ginkluotas jėgas.

(Penki didieji, pastovūs 
Saugumo Tarybos nariai y- 
ra Amerika, Sovietu Sa- 7 C V

junga, Anglija, Francija ir 
Kinija.)

Už Sovietų pasiūlymą bal
savo tik Malikas ir Ukrai
nos delegatas. Kiti 9 Saugu- 
----------------------------------L---------------------------------------------------------

London. — Amerikos, An
glijos ir Francijos diploma
tai vis svarsto karinę Šiau
rės Atlanto kraštų santarvę 
prieš Sovietus.

Chicago. — Vėl snigo 
vakarinėse valstijose. Daug 
geležinkelių ir vieškelių te
bėra užblokuoti.

Scranton. Pa.
Mirė Sim. Supranas

Vasario 10 d.; Westside 
ligoninėje mirė Simonas Su
pranas. Jo kūnas bus pa
šarvotas Stepanausko kop
lyčioje, 1804 North Main 
Ave.

Laidotuvės įvyks vasario 
14 d. ryte* Liet. Taut, baž
nyčios kapinėse, Chinchilla, 
Pa.

Velionis paliko- nuliūdime 
žmoną Marę, dvi dukteris ir 
sūnų. Jis per ilgus metus 
priklausė’prie LLD 39 kp. ir 
buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas.

Giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse.

Šią žinią telefonu pranešė 
Laisvės raštinei P. Šlekai
tis.

Pilietiniai Kinų Vadai Šaukia Paskelbt 
Nankingą ir Šanghajų Atvirais Miestais

Nanking, Kinija. — Pilie
tiniai kinų vadai Kiangsu 
provincijoj atsišaukė į tau
tininkų Li Tsung-jeno val
džią, kad paskelbtų sostinę 
Nankingą ir didmiestį Šan- 
ghajų atvirais nekariniais 
miestais. Nes jeigu Li 
Tsung - jenas mėgintų gin
ti juos nuo komunistų, tai 
per mūšius skaudžiai nu
kentėtų tie istoriniai mies
tai.

Pilietinius vadus išrinko 
Kiangsu apskričių liaudies 
susirinkimai. Kiangsu pro
vincija yra į pietus nuo 
Yangtze upės. Šioje provin
cijoje stovi ir abu minimi 
miestai.

Komunistų - liaudininkų 
armija susibūrus šiaurinėse 
Yangtze pakrantėse. Tūk
stančiai liaudininkų kariuo-
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mo Tarybos nariai susilaikė 
nuo balsavimo. Priimti bet 
kokiam pasiūlymui reikia 7 
teigiamųjų balsų.

(Washington. — Prezid. 
Trumanas pareiškė,* \jog 
uždrausta pašaliečiam skai
tyti ir viešai skelbti, kiek 
Jungtinės Valstijos turi a- 
tominių bombų.)

Anglų - amerikonų blokas 
Saugumo Taryboje užgyrė 
tik palšą amerikinę rezo
liuciją dėl paprastųjų gink
lų mažinimo, nekliudant at
ominių bombų. Tai ta pati 
rezoliucija, kurią priėmė 
pernykščias Jungtinių Tau
tų seimas.

Sovietų delegatas Mali
kas kaltino Angliją, Ameri
ką ir jų draugus kaip karo 
kurstytojus prieš Sovietus. 
Jis karčiai smerkė Ameriką 
už grūmojimą atominiais 
ginklais visoms pasaulio 
tautoms, kurios tik neklau
sys amerikinių įsakymų. '

Visuotinas Phila. 
Važiuotes Streikas

Philadelphia, Pa. — Nuo 
vidunakčio iš ketvirtadienio 
į penktadienį čia sustreika
vo 11,000 važiuotes darbi
ninkų, CIO unijistai, reika
laudami daugiau algos.

Streikas sustabdė visus 
gatvekarius, miestinius au- 
to-busus ir požeminių gele
žinkelių - eleveiterių trau
kinius.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algą 20 centų valan
dai. Philadelphijos Trans- 
portacijos kompanija siūlė 
tik 3 centus pridėti.

Philadelphijoj, trečiame 
didžiausiame- šalies mieste, 
buvo 3 milionai važiavimų 
kasdien gatvekariais, busais 
ir eleveiteriais - ,subvėmis.

menės jau perkelta į pieti
nes Yangtze pakrantes.

Kiangsu pilietiniai vadai 
ragina Li Tsung-jeno tauti
ninkų valdžią liautis bergž
džiai ginklavus pietinę 
Yangtze liniją. Kartu ' jie 
šaukia tautininkus ir komu
nistus tuojau- pradėti tai
kos derybas.

I
šanghai, Kinija. — Deši

niųjų tautininkų laikraštis 
Sun Pao pasakoja, kad jie 
vyriausioje Čiang Kai-šeko 
vadovybėje “galėsią atmuš
ti” komunistus nuo pietinės 
ir vakarinės Kinijos.

Diktatorius Čiang Kai- 
šekas tik neva pasitraukė iš 
valdžios. Iš tikrųjų jis tebė
ra vyriausias politinis ir ka
rinis tautininkų komąndie- 
rius.

ABRAHAM LINCOLN,
didysis Jungtinių Valstijų prezidentas.

Šį šeštadieni yra minima 140 metų sukaktis 
nuo jo gimimo.

Skaitykite šiandieninį editorialą apie tą de
mokratijos' didvyrį.

Išteisintas Reming’tonas, 
Kurį Šmeižė Šnipė Bentley

Washington. — Valdinė 
“ištikimybės” patikrinimų 
komisija galutinai išteisino 
Williamą W. Remingtoną, 
buvusį prekybos depart- 
mento pareigūną, ir pašau
kė jį atgal į. tarnybą.

Pernai jis buvo paleistas 
•iš tarnybos pagal šnipės Li
žės Bentley pasakas, būk 
Remingtonas išdavinėjęs jai 
karinius Amerikos sekretus, 
kad jinai perleistų juos ta- 
riamiem “Sovietų agen
tam.”

ANGLAI-AMERIKONAI SULAIKO 500,000
SOVIETINIŲ PILIEČIŲ

London. —Sovietų dele
gatas Georgas N. Zarubi- 
n’as derybose dėl taikos su
tarties su Austrija reikala
vo sugrąžinti apie 500 tūks
tančių sovietinių piliečių, 
kurie laikomi Austrijoj'kaip 
išvietintieji.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos delegatai prieši
nosi, esą, “prievarta” grą
žinti juos namo.

Sovietų atstovas rėmė Ju
goslavijos reikalavimą, kad 

i ’

Holandai Vis Dar 
Terioja Indonezus

Lake Sucėess, N. Y. —In- 
donezų respublikos delega
tas dr. L. N. Palar įteikė 
skundą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai, kad:

Rolandų armija vis dar 
kariauja prieš Indonezijos 
respubliką; laužo Jungtinių 
Tautų įsakymą sustabdyti 
mūšius iš abiejų pusių.

Holandų lakųnai bombar
duoja indonezų miėstus, žu
do civilinius jų gyventojus.

Holandai tebelaiko nelais
vėje indonezų respublikos 
valdininkus, nors Jungt. 
Tautos kartotinai liepė juos 
paliuosuoti.

Dabar Ližė vėl buvo jau
kiama liudyti “ištikimybės” 
patikrinimų komisijai. Bet 
Ližė jau pabūgo toliau me
luoti ir nepasirodė.

Remingtonas yra apskun
dęs Ližę teismui kaip šmei
žikę.

Ištikimybės komisija, da-’ 
bar kviesdama Remingtoną 
atgal tarnybon, nutarė iš
mokėti jam ir $.5,000 algos, 
kurią jis buvo per pusmetį 
praradęs, dėl klejojančios 
šnipės liežuvio.

AUSTRIJOJE
i jai būtų prijungta slaviškos 
provincijos Kar i n t i j a 
ir Styrija, kurias Austrija 
yra užėmusi. Jis ragino pa
kviesti jugoslavų atstovą iš
dėstyti, kodėl tos provinci
jos turi Jugoslavijai pri
klausyti.

Anglai - amerikonai ir 
francūzai atmetė Sovietų 
atstovų reikalavimą.

Ši sueiga oficialiai vadi
nama keturių didžiųjų į tal
kininkų užsieninių ministrų 
pavaduotojų konferencija.

Teismo Vadas Kursto 
Prieš “Raudonuosius”
' New York.— Byloje prieš 

komunistų vadus jungtinių 
Valstijų advokatas John F. 
X. McGohey klausinėjo liu
dytojus iš komunistų pusės, 
ar jie yra Komunistų Par
tijos nariai. Tai buvo kur
stymas paneigti įtariamų 
“raudonųjų” parodymus.

Roma.— Italija prašo tal
kininkus sugrąžinti jai afri- 
kine$ kolonijas, kurias ita
lai valdė pirm karo.

N. Yorko valstijos seime
liui siūloma užgint komuni
stam valdines vietas.

Washington. — Ameriko
nų komandierius Japonijoje 
gen., MacArthuras atsiuntė 
Ilgą raportą apie vadinamų 

.“sovietinių šnipų” veiklą 
Japonijoj iki Antrojo pa
saulinio karo ir iki japonų 
atakos prieš Amerikos Per
lų Uostą.

Tas japonų policijos pa
diktuotas raportas yra ka
rinės isterijos kurstymas 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
siundymas triuškinti'komu
nistus Jungtinėse Valstijo
se.

Gen. MacArthur šiame 
raporte apgailestauja, kad 
Sovietai, girdi, -per savo a- 
gentus japonus ir vokiečius 
Japonijoje sužinojo, kad ja
ponų ■ armija siunčiama į 
pietus; todėl Japonija neuž
puls sovietinio Sibiro. To
kia žinia pasinaudodami, 
Sovietai ištraukę savo armi
ją iš Sibiro, permetę ją į

Burmos Sukilėliai 
Atakuoja Rangooną
•___________________

Rangoon, Burma. — Su
kilėliai - partizanai atakuo
ja dešiniosios valdžios ka
riuomenę arti Rangoono, 
didelio miesto ir uosto, pie
tinėje Burmoje. Valdžios 
armija ginasi angliškais ir 
amerikiniais ginklais.

Mieste streikuoja 30,- 
000 Valdinių darbininkų- 
tarnautojų; pro tęs t u o j a 
prieš 25 nuošimčių tarnau
tojų paleidimą ' ir prieš al
gų numušimą. Streikieriai 
užblokavo įėjimą į valdi
niui rūmus.

(Maskva. — Sovietų žur
nalas Naujasis Laikas rašo, 
kad Anglija iš naujo mėgi
na paversti ' Burma savo 
kolonija. Anglam pataikau
ja dešinysis Burmos prem
jeras Thakin Nu.) 

Bulgarija Suėmė 15 Protestantų Kunigy už 
Karinį Suokalbį Prieš Bulgarą Respubliką

/ »
Sofija, Bulgarija. —Bul

garų valdžia suėmė 15 pro
testantų kunigų, ir jie raš
tu prisipažino, kad:

Šnipinėjo ir išdavinėjo 
anglams - amerikonams ka
rines, ūkines ir politines 

'Bulgarijos žinias; už tai 
gavo nuo anglų-amerikonų 
tūkstančius dolerių ir . tuos 
pinigus vartojo šmugeliui 
juodojoj rinkoj.

Keturi žymiausi tų pro
testantų kunigai reikalavo, 
kad viena šalis (supranta
ma, Amerika) ginklais nu
verstų Bulgarijos respubli
kos valdžią. Buvęs Ameri- 
koš atstovybės narys Cyril 
Black žadėjo, kacl jeigu į- 
vyks sukilimas prieš esamą
ją bulgarų valdžią, tai A- 
merika kariniai parems su
kilėlius.

europinę Rusiją ir tik todėl 
atmušę nacius nuo Maskvos 
ir. supliekę juos Stalingrade.

I

MacArthuro raportas su 
pasiabisėjimu smerkia Ja
ponijos valdžios pareigūną 
Ozaki Hozumi, kad “išdavė 
Japonijos imperato r i ų”, 
perleisdamas Sovietams ka
rinius japonų planus,- nors 
Ozaki Hozumi nebuvo Ko
munistų . Partijos narys.

Rapo'rtas taipgi piktinasi, 
kad Vokietijos ambasados 
tarnautojas Japonijoj,‘laik
raštininkas Richardas Sor
ge 1941 metais gegužėje iš
davė Hitlerį, pranešdamas 
Maskvai, jog naciai rengiasi 
užpulti Sovietų Sąjungą. 
Sorge, girdi, buvęs komuni
stas, bet nudavęs, kad jis e- 
sąs nacis'; todėl įgijęs hitle
rininkų pasitikėjimą.

Pats MacArthuras nesu
randa jokio atsitikimo, kur 
jo vadinami šnipai būtų vei
kę prieš Jungtines Valsti-' 
jas.

Tačiaus, MacArthuras į- 
taria, būk visi amerikiniai 
komunistai ir jų rėmėjai e-, 
są Sovietų ir Raudonosios 
Armijos agentai. > .■

MacArthuras skelbia dar 
kelioliką japonų ir kitatau
čių, kaip buvusius “sovieti
nius agentus” Japonijoje.

Jis taip pat apšaukė “So-' 
vietų agentaįs” amėrikiet^ 
rašytoją Agnes Smedley ir \ 
anglą rašytoją Guentherį 
Šteiną, dabar gyvenantį 
New Yorke.

Abudu rašytojai griežtai 
užginčijo MacArthuro pasa
ką, kaip niekšišką melą.

Washington. — Lemiama, 
kad dar bent keliom savai
tėm bus ^atidėtas Tafto- 
Hartley’o įstatymo atšauki
mo svarstymas Kongrese.

ORAS.—Nešalta, giedra.

Kaltinamieji protestantų 
kunigai taip pat-prisipaži
no, bendradarbiavę su na
miniais Bulgarijos valdžius 
priešais.

Tie kunigai yra vagiai ke
turių protestantiškų religi
jų tarybos, kuriai priklauso 
methodistai, baptistai^ kon- 
gregacionalistai ir penteko- 
stai.

Jie palaikė išdavikiškus 
ryšius '. su 13 Amerikos ir 
Anglijos politinių bei kari
nių atstovų. Tarp tų atsto-. 
vų buvo amerikonai Cyril 
Black ir John Horner ir An
glijos konsulo pavaduotojas 
Stanley Andrews.

(Princeton, N. J. —Prof. 
Cyril Black užginčija, kad 
jis dalyvavo protestantų ku
nigų sąmoksle dėl Bulgari
jos respublikos nuvertimo.)
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Abraomas Lincolnas.

“Gimiau 1809 m. vasario>12 d. Hardin apskrityje; Ken- 
tukėje. Mano tėvai buvo gimę Virginia valstijoj iš nežy
mių šeimų — sakyčiau, antraeilių šeimų... Mano tėvukas, 
Abraomas Lincolnas, persikėlėj iš Rockinham apskrities, 
Virginijoj, į Kentucky 1781 ar 1782 metais, kur po metų 
ar dviejų jis buvo indijonų užmuštas, ne kovoje užmuš
tas, bet iš pasalų, kai jis dirbo miške, ruošdamas farmai 
dirvą. Jo protėviai, kurie buvo kvekerįai, atvyko į Virgi
nia iš Berks apskrities, Pennsylvanijos...”

Šitaip bylojo apie save žymusis Abraomas Liųcolnas, 
gimęs prieš 140 metų.

Lincolnas — darbo žmonių sūnus, kilęs iš liaudies vy
ras. Ir jis visą savo gyvenimą liaudies reikalus užtarė, 
nebodamas, ką dėl to pasakys liaudies priešai.

“Darbas yrą pirmesnis ir nepriklausomas nuo kapitalo. 
Kapitalas yra tiktai darbo vaisius, ir jis negalėtų egzis
tuoti, jei darbas nebūtų egzistavęs. Darbas yra vyresnis 
už kapitalą ir todėl į jį turi būti kreipiama daugiau dė
mesio...” sakė Lincolnas.

“Ši šalis su savo Įstaigomis priklauso žmonėms, kurie 
joje gyvena. Kuomet jie besijaus pavargsta dėlei gyvuo
jančios valdžios, jie galės panaudoti savo konstitucinę 
teisę pataisyti ją, bei revoliucinę teisę pašalinti arba nu
versti ją.”

Lincolnas gimė prieš 140 metų, o mirė, beveik prieš 84- 
ris metus. »

Per tą laiką daug vandens patiltėmis nubėgo, daug į- 
vykių išgyveno pasaulis ir Jungtinės Valstijos.

Dialektikinis materializmas mus moko, jog pasaulyje 
viskas keičiasi, viskas eina pirmyn ir eis pirmyn, geryn, 
nepaisant, kas pirmynžangai prieštaraus, drįsdamas jai

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Sveikinimai Laisvės Bendro
vės Akcininkų Suvažiavimui

TARYBININKUOSE 
“REVOLIUCIJA” IR 
NEPASITIKĖJIMAS

Jau seniai eina gandai, 
kad mūsų tarybininkuose 
eina smarkus pasidalinimas. 
Ypatingai paskutiniais lai
kai prasidėjo vaidai dėl 
kun. Končiaus diktatūras 
BĄLF’e ir klerikalų pasi
savinimo . visos vadovybės 
partraukime Amerikon pa
bėgėlių. Dabar menševikų 
Naujienose skaitome:

šeštadienį MacAlpin Mote
lyje įvyko Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo direktorių 
posėdis. Dalyvavo aštuonio
lika direktorių 'arba jų įga
liotiniai. Buvo kiek kriti-' 
kuojama BALFo administra
cija, ypatingai už josios ne
bendradarbiavimu su Imi
gracijos Komitetu.

Galų gale nutarta patvir
tinti Imigracijos Komiteto 
reikalavimu samdyti atskirą V • . ‘ • • -lit 1žmogų imigracijos reikalams 
tvarkyti. Iki šio meto imigra
cijos reikalus tvarkė BALFo 
menadžeris. Naujas imigra
cijos reikalų tvarkytojas bus 
atsakomingas prieš Imigraci
jos Komitetą.

Vienbalsiai nutarta Vyk
domąjį BALFo direktorių 
Komitetą sudaryti iš keturių 
asmenų, kūriau įeitų kiekvie
nos BALFą sudarančios ide
ologinės' grupės atstovai. Vi
si Vykdomoj'o Komiteto nu
tarimai turi 'būti daromi 
Vykdomojo ’ Komiteto, ne 
vien tiktai prezidento.

Naujais BALFo direkto
riais vienbalsiai išrinkti Juo
zas Yliaveskas ir Juozas Gin- 
kus. Jie užpildė atsistaty
dinusių K. Balčausko ir Ras- 
tenio vietas, f N., vas., 7 d.)

Ar šitas įsileidimas‘-men-

“Lietuvos Darbo Federa
cijos suvažiavimas numato 
didelį pavojų Jiiemažai mū
sų tautiečių daliai pakliūti 
f marksistinės darbininkijos 
vadovybių Įtaką, dėl ko ga
li būti nemalonių išsišoki
mų ir bereikalingų aukų.”

Tas tik parodo, kad kle
rikalai nebepasitiki savo pa
jėgumu išlaikyti shvo pase
kėjus senojoje klerikalinėje 
linijoje. Nemažai pabėgė
lių, kurie, pasak minėtos re
zoliucijos, iš ponų virsta 
darbininkais, susidūrę su 
sunkia darbininko būkle, 
linksta prie marksistinės, 
tai yra,
dovybės. Argi jie, atėję į į- 
monę, neįsitikina, kad toji 
vadovybė tikrai ir nuošir
džiai gina darbo žmonių in
teresus ?

pamiršęs šaltai galvoti, 
puikiai supranta, kad Kini
jos išlaisvinimas iš Čiango 
diktatūros bus didžiausia 
laimė ne tik Kinijai, bet 
visai žmonijai.

(Pabaiga)

’’ John Vaivada, Rochester, N. Y. . . 
Dr. J. J. Kaškiauči-us, Newark, N. J.

komunistinės va-

Abraomas Lincolnas kovojo už pirmynžangą, už švie
sesnį, gražesnį, laimingesnį mūsų kraštui gyvenimą.

Jis kovojo už vergijos panaikinimą, nebodamas ir to, 
kad vergijos palaikytojai pradės civilinį karą. tv c-------—-

Lincolnas vadovavo progreso jėgoms prieš reakcines ’ , o GlavesKo 11 smetoni-
jegas. Ir progreso jėgosųkurnėjo, nepaisant to, kad pats 
Lincolnas krito auka budelio-sąmokslininko, ginančio re

akciją. ,
Šiandien, deja, tos reakcinės pajėgos, kurios buvo par

blokštos lincolniško smūgio, ir vėl mobilizuojasi, vėl kelia 
savo galvą. Juodveidžių linčiavimas, raudonbaubizmas, 
raganų gaudymas — nuolatinis reiškinys mūsų krašte. 
Reakcininkai mojasi net ir prieš Teisių Bilių, prieš pa
grindinį mūsų konstitucijos ‘dėsnį, garantuojantį laisvę

’ zo'džiui, laisvę susirinkimui, laisvę spaudai. Tai gerai liu
dija tasai pašimojimas, kuriuo siekiamasi nusmelkti ko-

• i v • • 1 • • VI 1**munistinės partijos vadus, kuriuo siekiamasi uždrausti 
darbininkų klasės partijai viešai veikti dėl to, kad ji pri
ima marksistinius principus.

Bet, žinoma, reakcija nelaimės. Ji gali laimėti mūšį, 
bet ji nelaimės karo, pradėto prieš progresą!

Minėdami 140 metų nuo Abraomo Lincolno gimtadie
nio, studijuokime rimčiau jo darbus ir mokymus. Taiky
kime visa tai šių dienų gyvenimui, griežčiau kovodami už 
dal’bo žmonių reikalus, už laisvę, ūž taiką, už laimingesnį 
liaudžiai ir visai mūsų tautai rytojų!

‘ • Juozas Tallat-Kelpša.
Žinia apie netikėtą, staigią kompozitoriaus Juozo Tal- 

lat - Kelpšos mirtį sukrėtė, be abejojimo, ne tik visą Lie
tuvą, bet ir visą pažangiąją Amerikos lietuvių visuome
nę. ' ” ’
. Nelaboji širdies liga pastaruoju metu be laiko išplėšė 
iš gyvųjų tarpo pet tris didelius lietuvių tautos sūnus: 
rašytoją Petrą Cvirką, kompozitorių Juozą Gruodį ir da
bar kompozitorių Juozą Tallat-Kelpša!

Juozas Tallat-Kelpša buvo plačiai žinomas ne tik lie
tuvių tautai, — jo genijalūs darbai, jo ryžtas, jo meilė 
savo kraštui padarė jį žinomu ir garsiu visarųe pasauly
je. Tik praėjusiais metais Tallat-Kelpša laimėjo pirmą 
Stalininę premiją, skirtą T. Sąjungos kompozitoriams 
už geriausią kompoziciją. Tallat-Kelpša, kaip žinia, su
kūrė “Stalino Kantatą”, — monumentalį darbą, kuris pa
siliks nemirštamu per ilgus amžius.

Taigi Tallat-Kelpšos mirtis — didžiulis nuostolis ir vi
soms T. Sąjungos tautoms.

Tallat-Kelpša buvo dar jaunas, palyginti,' vyras — tik 
61 metų amžiaus. Per visą'savo gyvenimą jis buvo arti
mas liaudžiai ir jai kūrė dainas, kūrė muziką, mokė cho
rus, vadovavo orkestrus. Tai buvo aukšto prasilavinimo' 
ir didžiulio talento vyras, kokių reta tauta retai susijau
kia.

Baigęs Petrogrado Muzikos Konservatoriją 1916 me
tais, Tallat-Kelpša 1919 metais, kuomet Vilniuje Lietuva 
buvo paskelbta tarybine respublika, dirbo išvien su 
bolševikais, su Kapsuko - Mickevičiaus Vadovaujama vy
riausybe. r

Kai 1940 metais Lietuvos liaudis paskelbė Lietuvą ta
rybine respublika, Tallat-Kelpša mielai stojo su ja kūry
biniu darban.- -

Vokiškiesiems fašistams Lietuvą okupavus, velionis

i ninko Ginkaus išlygins ne-«i 
i susirpatimus? Labai ąbejo-
■ tina. Rėikia spėti, kad kle-
■ rikalai neatsisakys nuo pri- 
į v degi jų ir vadovybės.

į BIJO SAVO PASEKĖJŲ 
i “NUKRYPIMO”
; Sužinome, kad Vokietijo
je kur nors įvyko “Lietuvos 
Darbo Federacijos suvažia
vimas -tremtyje.” Reikia ži
noti, kad toji “Darbo Fe
deracija” yra niekas kitas, 
kaip kunigo Krupavičiaus 
Krikščion. Demokratų Par
tijos padaras ir įrankis.

“Darbo Federacijos” .su
važiavimas priėmęs rezo
liuciją, kurioje skaitome:

Lietuvos Darbo Federaci
jos suvažiavimas konstatuo
ja, kad LDF Veikimas trem
tyje remiasi senąja LDF Ii-, 
nija ir jos politine doktrina, 
kuri buvo nustatyta Lietuvo
je ir niekas neturi teisės ir 
nėra kompetentingas tremty
je jos liniją keisti. Tiek po
litinėje, tiek socialinėje vei
kloje vadovaujamasi krik.š- 
č i (jiiisk 0310s d e m o kra ti j os
principais ir socialinės pro
blemos sprendžiamos pa*al 
krikščioniškosios sociologijos 
principus.

Suvažiavimas griežtai pą^ 
šisako prieš visokius mėgini
mus sekti naujuosius judėji
mus ir jų skelbiamas mintis 
propaguoti Lietuvos Darbo 
Federacijos vardu.
Bet *toliaų randame įdo

mų pareiškimą. Rezoliticija 
sako:

. $10,00
. $10.00

$10.00
J. $10.00 

k $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00

$10.00
Y. $10.00 
. . $10.00.

. 10.00

Liet. Darb. Progr. Klubas, Elizab., N. 
LLD, 55 kp., Ridgewood, N. Y............
LDS 103 kp., Ridgewood, N. Y. . . 
LDS 13 kp., Richmond Hill, N. Y. . 
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y. . 
LLD'45 kp., St. Petersburg, 'Fla.

' Rojus ir Eva Mizarai, Jackson Ht., N. 
Valys ir Vera Bunkai, Brooklyn, N. Y 
Pijus ir Ona Dennis, Clifton, N. J. . 
Pranas ir Nastė Bukniai, Brooklyn, N. 
Jonas Urbonas, Brooklyn, N. Y. . . 
G. ir R. Laukaičiai, Maspeth, N. Y. . 
Walter Lukmin, .Brooklyn, N. Y. . . 
Nuo Draugų Great Neck, N. Y.
W. Keršulis, Brooklyn, N. Y.................
V. Klimas, Branchville,x N. J. (Sussex) 10.00
J. ir E. Bekampiai, Merchantville, N. J.
Nuo Scrantoniečių (Penn.)....................
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y. . . 
Povilas Chepla, Cleveland, Ohio . . . 
V. Januškevičius, Hartford, Conn. . 
Maslauskų šeima, Pennsburg, Pa. . .
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y. . .
Draugai iš Nashua, N. H.......................
ALDLD 138 kp., Maspeth, N. Y. . .

' LDS 14 kp., Maspeth, N. Y..................
Vincas Jokubonis, Waterbury, Conn. . 

' K. Ruškys, Brooklyn, N. Y..................
V. Daniels, Easton, Pa............................
P. Babarskas, Ridgewood, N. Y. . . . 
Juozas Cibirka, Far Rockaway, N. Y. .
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J. ., . 
V. ir O. Žilinskai, Kearny, N. J. . . . 
Moterų Apšvietus Klubas, Brooklyn, N.
M. Klimas ir duktė Emily, Rich. Hill, N. Y. 5.00
K. Žukauskienė, Union, N. J. . . .
J. Siurba, Brooklyn, N. Y. . . .
V. Rudaitis, Brooklyn, N. Y. . . . 
Kazys Jankaitis, Woodhaven, N. Y 
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. . 
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. . .
E. N. Jeskevičiūtė, Queens Village, N. Y. 5.00 
Antanas ir Ilse Bimbai, Brooklyn, N. Y. 5.00 
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J. . . . L?? 
V. Tauras, Brooklyn, N. Y. . . . ..
M. ir E*. Liepai, Woodhaven, N. Y. . 
S. ir M. Meisonai, Waterbury, Conn. 
J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J. . 
Juozas Ragažinskas,' Frackville, Pa. .
Julius ir Mary Kalvaičiai, Brooklyn, N, Y. 5.00 
J. Zaleckas, Union, N. J. . . > . . . . 5.00 

. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 

. . 5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. . 3.0JO 

.' 3.00 

. 3.00 
. . 3.00 
. . -3.00 

. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 

, ' . 3.00 
2.00 

. 2.00 
1. . 2.00 

.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 

• . 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
. 2.00 

. . 2.00 
. . 2.00 
, . 2.00 
. . 2.00 
. . 2.00 
. . 2.00 
. . 2.00 
. 2.00

. . 2.00 
2.00 
2:00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2,00 
L.OO

GERAS DARBAS, BET 
KODĖL TIK VIENAM 
MIESTE?

I

Newarko miesto majoru , 
yra unijistas. jis užgyrė A- , 
merikos Darbo Federacijos 
pasimojimą to miesto aukš
tųjų mokyklų (high schools) 
mokinius supažindinti su į 
darbo unijų judėjimu. Nie- j 
kur ki,tur toks bandymas 
nebuvo pravesta.

Su mokyklų valdyba yra 
susitarta, kad per visą sa
vaitę, pradedant su vasario 
28 d., kiekvienon aukštojon 
mokyklon atvyks iš Federa
cijos “profesorius” ir aiš
kins mokiniams apie darbo 
unijų judėjimą. Kalbėtojas 
kalbės 20 minučių, o paskui 
per 25 minutes mokiniai dis- 
kusuos. Ir taip eis per pen-

. 10.00
. 10.00
. 40.00 * 

lO.Op
. 10.00

TEBERAUDA 
DĖL KINIJOS

Kunigų Draugas 
ant tų, kurie-mano, kad dėl 
komunistų laimėjimo Kini
joje nereikia per daug kla-; kias dienas, 
patavotis. Draugas rašo: , Nereikia nė kalbėti, jog 
“Laukti, kad Kinijos komu-' §js žygis iš uniju pusės la
mstų vadai pavirs kokiais | bai girtinas. Bet taip pat 
tai nacoinalistais ir pasi-1 reikia storai pabrėžti, kad 
priešins Stalino politikai, i jeigu ne kapitalistai kontro- 
kaip yra įvykę Jugoslavijo-i įiuotų valdžią, tai visoje 
je,. yra klaidinga ir savęs ; mūsų mokyklų sistemoje tu- 
prisigaudinėjimas”. Ir vėl: 1 rėtų būti sistematiškai ir 
“Kaip nekalbėsi ir nesitei-, plačiai mokiniai bei studen- 
sinsi, visvien prieisi ‘ prie | tai apšviečiami faktais apie 
vienintelės išvados, kad už- į darb0 unijų judėjimą. Kaip 
leisti Kiniją komunistams ir dabar dalykai stovi, tai ve- 
tuo pačiu sovietų dominaci- jamas laukan tas mokyto

jas bei profesorius, kuris iš
drįsta atvirai ir aiškiai ap
ginti darbininkus mokyklo
je. Juk kaip tik už tai Wa
sh ingtono Valstijos Univer
siteto' bosai nubaudė šešis 
profesoFius, tris išmesdami 
iš darbo, o tris padėdami 
ant “pasitaisymo.”

barasi

10.00 
. 8.25 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.<5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

jai yra taip didelė klaida, 
kuri labai ilgai neigiamai 
veiks į tarptautinę politiką, 
siekiant teisingos ir pasto
vios pasaulio taikos”. (D., 
vas. 7d.). '

Pasaulio taika, žinoma, 
mažiausia Draugui terūpi. 
Kiekvienas,: kuris tebėra ne

. 5.00

. 5.00 < 
5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00

DĖKUI TAU, MIELAS DRAUGE!
sakau «gi jau tas mūsų 

daktaras Kaškiaučius, tąi 
vulkanas, ugniakalnis neiš
semiamos energijos. Taip ir 
norėtųsi paklausti: iš kur 
pas žmogų randasi tiek no
ro dirbti ir dirbti, be jokio 
poilsio, atodairos? Juk ži
nome, kad jis turi atlieti 
savo profesijos kasdienines 
pareigas: priiminėti paci- 
jentus ir juos aptarnauti, 
pasidaryti sau ir žmonai 
gyvenimą.. Atrodo, lyg jis 
visai nebūtų gydytojas, o 
tik -rašytojas, žmonių mo
kytojas, jų sveikatos saugo
tojas, patarėjas, informuo- 

ftojas ir didelio mosto poli
tikas.

Tik šiomis dienomis tilpo 
Laisvėje jo vertimas iš len
kų kalbos po antgalviu: 
vPažižiūrėjuŠ n a u j o sios 
Lenkijos laikraščių.” Tai ne
išpasakytai bhandi peržval
ga, perduota pasiskaityti ir 
tiems lietuviams, kurie ne
supranta nemoka lenkiš
kai, kad ir i jie susipažintų 
su nauja Lenkija ir jos 
vadais. Tai dai; vienas tavo, 
broleli, atliktas puikus dar
belis! •

Jr taip gražiai sudėstyta, 
:parinkta laikraštis po laik
raščio, puslapis po puslapio,

punktas po punkto, žinelė 
po žinelės. Ot taip ir rodo
si, kad vertėjas nutvėręs 
tave už rankos vedžioja po 
tą plačią • šalį ir pirslu ro
do tą stebėtiną progresą. 
Matai tuos gigantiškus jos 
<ąbrikus, atkuriant mies
tus; matai, kaip virte verda 
visoki darbų darbai; visose 
srityse verda - kunkuliuoja.,

Toj Lenkijoj, kurioje tik 
prieš keletą metų liaudis 
buvo užguita tokių ponų, 
kaip išgama Pilsudskis, Be- 
ckai, Radzvilai ir Motie- 
kiai, kurie nedirbo jokio 
naudingo darbo, apart už
guitų valstiečių bolševizmu 
bauginimo,, o patys lobo ir 
tuko, jų prakaitu ir krauju.

Vertingas , tokis gražus, 
skaitosi taip sklandžiai, kad 
tave ima noras skaityti ir 
skaityti.

Susnikų Jurgis.

. 5.00
. . 5.00
. . 5.00

5.00
. . 5.00
* . 5.00

buvo vokiečių paneigtas, bet 1944 metais, kai Raudonoji 
Armija pradėjo grūsti iš Lietuvos vokiečius, Tallat-Kelp- 
ša sumezgė su. tarybine Lietuva iš naujo ryšius ir jie 
nebuvo nutraukti.

Tallat-Kelpša nebėgo į Vokietiją, 4 kaip darė tūli kiti 
muzikai. Jis likosi Lietuvoje su savo tauta, su savo kraš
to liaudimi ir jai dirbo nuširdžiai ir ryžtingai.

Tallat-Kelpšos muzikos kuriniai iškilmingai skamba, ir 
Amerikos lietuvių koncertuose bei kitokiose sueigose. 
Todėl šiandien Amerikos lietuvių visuomenė, lĮudėsio pri
slėgta, lenkia savo galvą prieš šį šviesą lietuvių tautos 
sūnų, be laiko kritūsį nuo širdies smūgio.

Įsipareigojimai
Garbingai Ištesėti

VILNIUS. — Lietuvos sta- 
chaiiovininkų suvažiavimo da
lyviai įsipareigojo .1948 m. 
prieš laiką įvykdyti metinį 
pramoninės produkcijos pla
ną ir duoti kraštui 20 milijo
nų rublių viršumplaninių san
kaupų. Savo įsipareigojimus 
jie garbingai ištesėjo.
.. Visos respublikos pramoni
nės prddukcijos metinis pla
nas buto įvykdytas lapkričio 
10-tai dienai. Visa ‘produkci
ja viršijo 1947 metų lygį 
32.8 procento. Lietuvos pra
monė, negalutinėmis / žinio
mis, pastaraisiais metais paga
mino už 18 milijonų rublių 
viršų m p 1 anl n ės produkcijos. 
Vietoj 20 milijonų .viršųmplfc- 
ninių 'Sankaupų kraštui duota 
per 32 milijonus.

z Z X

S. ir A. Titaniai, Woodhaven N. Y. . . 
K. Dzevečka, Weehawken, N. J.
ALDLD 33 kp., New Havėn, Conn. . . 
Anna Phillipsie, Stamford, Conn . . . 
J. Urbonas, Brooklyn, N. Y..................
J.'Gaitis, Brooklyn, N. Y.......................
Geo. Bernotas, Woodhaven, N. Y.
A. Vildžius, New York City, N. Y. . . 
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. . . . . . 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.'. . . 
•John Stasevich, Bethlehem, Pa. . . .
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y..................
J. Pocius, Paterson, N. J.......................
J. Kairys, Ridgewood, N. Y..................
Juozas Žemaitis, Brooklyn, N. Y. . . 
A. Kilienė, Rumford, Me. . . . . .. 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. . . 
S. A. Prenis, Earlville, N. Y. . . '. . 
Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa.
K. Danisevičiūs, Waterbury, Conn. . .
Jurgis Navikauskas, Waterbury, Conn 
Anthony Lozauskas, Hillside, N. J. . 
V. Žilinsko'šeima, Woodhaven, N., Y. 
P. ir M. Tarai, Elizabėth, N. J. . .. 
S. Brusokas,. Brooklyn, N. Y. . .
A. Dagis, New York City, N. Y. . .
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y. . .
A. Bagdonas, Brooklyn, N. Y. . . .
Al. Bepirštis, Brooklyn, N. Y. . . .
Juozas Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. i 
Z. Gaįliūnas, Brooklyn, N. Y; . . 
John Šaprigonas, Brooklyn, N. Y. . 
P. ir A. Bečiai, Great Neck, N. Y. .
N. ir F. Pakalniškiai, Brqoklyn, N. Y 
P. Gustaitis, Woodhaven,' N. Y. . . 
Geo. Daugėla, Woodhaven į N. Y. . . 
J. Gasiūnas, Brooklyn, N. Y. . . .
B. Makutėniehė, Cranford, N. J. . .
J. Vitkūnas, Brooklyn, N. Y. . . . 
Leonard Zuruis, Mexico, Me. . . • 
Wm, C. Turner, Duquesne, Pa. . . 
Juozas Stančius, Brooklyn, N. Y. .
S. Petkienė, Brooklyn, N. Y. . . •.
P. Varaška, Brooklyn, N. -Y. . . •
S. Griškus, Brooklyn, N. Y. . . .
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md. . . 
Jonas ir Petronėlė Peškaičiai,' Chicago, Ill. 
H. Prbts, Chester, Pa............................ .....

(Tąsa 5-tam pust.)
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Menas Priklauso 
Liaudžiai

Menas priklauso liaudžiai, šituose pa
prast uose žodžiuose slypi gili prasmė: 
jie nusako idėjinį pagrindą tarybinio 
meno, savo šaknimis siekiančio liaudies 
gelmių.

Buržuazinėj Lietuvoj menas buvo pa
smerktas išsigimimui. Reakcijos sąlygo-

mis, kai smetoniniai pakalikai smaugė 
bet kokį naujos, pažangios minties pasi
reiškimą, menas buvo . paverstas dvasi
niais narkotikais ir buvo pašauktas ap
kvaišinti liaudies sąmonę, ištvirkinti jos 
sielą. Teatras, tapyba, architektūra 
skurste skurdo, pataikaudami perdėm 
žemus privilegijuotą klasių reikalavi
mus. Tik Tarybų valdžia išgelbėjo lietu
vių meną, pastačiusi jį tarnauti valsty
bei, liaudžiai, sudariusi visas sąlygas su
klestėti kultūrai, tautinei savo forma ir 
socialistinei savo turiniu.

Dabar Tarybų Lietuvos menas nema
tytame pakdime. Ir nesikreipiant į skait
menis, bylojančius didžius kultūrinius 
tarybų valdžios laimėjimus — didžiulį 
teatrų augimą, sukūrimą nacionalinės 
Lietuvos kinematografijos, meninės sa
viveiklos užmojį, muzikų, dainininkų, 
dailininkų, kompozitorių paruošimą, vi
sur ir visame kame matpme mūsų me
ne plakant naujo puikaus tarybinio gy
venimo pulsą. Kiekvienas mūsų, meno 
veikėjų, išgyvena nūnai savo antrąjį giT 
mimą. Žmogui nėra ir negali būti di
desnio džiaugsmo, kaip tarnauti liau
džiai, gyventi liaudžiai. •/

Didžiuliai yra tarybinio lietuvių meno 
laimėjimai, šešiems jo atstovams suteik
ti aukšti Stalininės premijos laureatų 
vardai. Sukurtas pirmas meniškas na
cionalinis filmas apie narsiąją lietuvių 
tautos dukrą Marytę Melnikaitę.. Tary
biniai architektai pertvarko respublikos 
miestus ir kaimus. Liaudis dainuoja 
džiaugsmingas dainas, sudėtas lietuvių 
pottų bei kompozitorių.- Geriausių daili
ninkų paveiksluose atvaizduoti respubli
kos darbo žmonių kovos ir darbo žygdar
biai. Taip, Tarybų Lietuvoje menas ta
po galingu darbo žjnonių masių auklė
jimo ginklu.

Tarybinio meno idėjingumas — štai 
tas svarbiausias akstinas, kuris veda jį 
į kas kart naujus laimėjimus. Mes ge
rai žinome, jog tarybinio meno laimėji
mai pasiekti dėka vadovaujamo ir įkve
piančio Lenino - Stalino partijos vaid
mens. Mūsų šalyje nei vienas kultūrinis 
darbas nepradedamas jai ko artimiau
siai ir ko aktingiausiai nedalyvaujant. 
Mes žinome, kaip atidžiai seka partija 
mūsų darbą, kaip nenuilstamai padeda 
mums, ir tai suteikia mums naujų jėgų, 
įkvepia naujų kūrybinių polėkių. Užten
ka įsigalvoti į kiekvieną žodį VKP(b) 
CK nutarimų literatūros bei meno klau
simais, • kad suprastumėm ir pajustu- 
mėm, kiek juose glūdi meilės tarybinio 
meno žmonėms, rūpinimosi jo suklestė-

Trečioji LMS III -čiosios 
Apskrities Paskaita

Š. m. vasario 6 dieną Liberty Audito
rijoje, Richmond Hill’yj, N. Y., įvyko 
trečia eilinė LMS IIT-čios apskrities po
škai ta-referatas kultūros - meno klau
simu. Prelegentu buvo Sidney Finkel
stein.

Prelegentas kalbėjo - dėstė tautinių 
grupių Amerikoje praeities, dabarties ir 
ateitięs vaidmenį šio krašto kultūrinia
me gyvenime.

Ar tautinės grupės, sakysime, jų Ame
rikoje gimę vaikai, privalo išsižadėti sa
vo tėvų kultūros ir gražiųjų jų tradici
jų? Ar jie neprivalo paskęsti taip vadi
namoje amerikinėje visuomenėje ir pa
miršti tai, ką atvežė jų tėvai bei kas pa
liko tuose kraštuose, iš kur jų tėvai at
vyko ?

Šitaip daug maž prelegentas statė 
klausimą.

Nupiešęs dabartinę padėtį amerikinia
me mene, jo subizniškinimą, sukomerci- 
nimą, jo įkinkymą į propagandos už do
lerį vežimą, kalbėtojas darė išvadą, kad 
visokių tautinių grupių žmonės privalo 
ne tik nepamiršti savo tėvų kultūrinio 
palikimo, įdėlio į pasaulinės kultūros lo
byną, bet privalo jį skleisti, puoselėti, 
auklėti. -Žinoma, taip darydami, jie ne
privalo paskęsti tik praeityje, jie nepri
valo semtis tik iš savo tėvų* kultūros 
anuo metu, senovės sukurtas vertybes. 
Ne! Jie privalo visa tai derinti prie nau
jųjų sąlygų, prie amerikinio gyvenimo. 
Jie privalo būti amerikiečiais ir drau
ge, sakysime, lietuviais. Lietuvių liau
dies meną jiems tenka pinti į bendrą 
amerikietišką grožio vainiką, kuriuo ga
lėtų naudotis ir gėrėtis jie patys ir ki
ti ; kuris papildytų amerikinį meną, iš
augusį, išsiplętusį iš daugybės grupių 
šio krašto sąlygose.

Toks, daug maž buvo prelegento pami
nėtojo klausimo apibendrinimas.

Tik gaila, kad prelegentas nepalietė 
amerikinių lietuviškų konkrečių klausi
mų, tokių, kaip'Lietuvių Meno Sąjungos 
rolė 'mūsų gyvenime, kaip Literatūros 
Draugijos rolė kultūrinėje srityje, kaip 
mūsų chorai, ir t. t.

Po referato dainininkai Amilija Young 
ir Albertas Vasiliauskas padainavo, pia
nu palydint Frank Balevičiui. Pastara
sis, beje, pats paskambino piano solo.

Dainavo ir visi susirinkusieji. Popie
tis baigtas “Lietuva, Tėvyne Mūsų” su
giedoki mv.

Beje, buvo ir klausimų, į kuriuos pre
legentas plačiai atsakinėjo. K-s.

Retribution
The emperors of woe
Have sat upon the thrones of China, 
Bedecked with vain pomps
Attired in the flimsy cloak of artificial glories, 4> 
Distributing (and in such great abundance) 
To the toiling masses: serpents and insult 
In place of bread and benefits;
But now their shaky thrones, ill-omened, 
Commence to dilapidate to stark 
Ruination, tumbling their preposterous 
Riders, debased, into the dust of despairs 
And Ignominies;
And lo they sit on foreign shores now 
Weeping bitter tears!

» Charles Wazalis.-

jimu.
Šiais metais Lietuvos TSR darbo žmo

nės plačiai minės didžiojo Puškino gi
mimo dienos 150 metines ir lietuvių te
atro 50 metines. Kitais metais Tarybų 
Lietuvos dešimtmečiui pažymėti organi
zuojama grandiozinė Dainų šventė, ku
rioje dalyvaus per 30 tūkstančių daini-' 
ninku. Tai galima tik mūsų šalyje,, kame 
vyriausybė nenuilstamai rūpinasi kultū- 

, riniu liaudies suklestėjimu, kame didy
sis Stalinas veda mus pirmyn, nuo per
galės į pergalę.

B. Dauguvietis,
TSRS liaudies artistas, > 
Stalininės premijos laureatas.

LMS Pirmos Apskri
ties Pakvietimas j 

Konferenciją
Šiuom tarpu LMS Pirmos Apskrities 

ribose prasiplėtė veikimas. Įsikūrė nau
jų vienetų ir pasireiškė didesnis veiki
mas. Apart Chicagos chorų, įsikūrė1 Mo
terų Choras, Rockford, Ill., prie kurio 
priklauso«gražus būrelis moterų ir cho- 

: ras jau gerai dainuoja.
Dar nėra metai, kaip Chicago j įsikūrė 

Lietuvių Liaudies Teatras, kuris jau pa
jėgė suvaidinti keletą veikalų ir turi apie 
50 narių. Turi savo tris režisierius, tik 
trūksta grimiruotojų. Bet laikui bėgant 
jų tarpe ir jų atsiras.

Taipgi įsikūrė dvi vaikų draugijėlės: 
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė Chica
go j .ir, AięĮo Žiedai Roselande. Per abi 
randasi apie 60 vaikučių, kurie lanko pa
mokas kas savaitę; mokinasi dainų, žais
lų, šokių ir t.t. ' -

LKM Choras, Roselando Aido Choras, 
Ex-Mainierių Choras ir Ciceros Moterų 
Choras daro didelę pažangą dailės srity
je. • •

Kad daugiau subendrinti visą dailės 
veikimą LMS Pirmos Apskrities-ribose, 
LMS Pirma Apskritis šaukia konferen
ciją vasario 27 d.,, Lietuvių Auditorijoj. 
Prasidės 1-mą vai. po piet.

Daugiau informacijų vienetoms bus 
išsiuntinėta laiškais. Delegatus vienetos 
renka po vieną nuo 10 narių ir vieną 
nuo vienetos ir daugiau. Taipgi kviečiam 
ir pavienius.

Konferencijos svarbiausi klausimai 
bus praplėtimas veikimo meno srityje ir 
LMS Festivalis, kuris įvyks Detroit, 
Mich., balandžio 29-30 ir gegužės 1 die
nomis. Be to, LMS Centro sekr. L. Joni
kas pakėlė klausimą apie reikalingumą 
LMS visuotino suvažiavimo šiais metais. 
Tas bus konferencijoj apkalbėta ir dau
gelis kitų,meno reikalų bus aptarta. To
dėl į konferenciją vienetos ruoškitės iš 
anksto.

Su pagarba,
J. D. Bendokaitis,* 
1-mos Apskr. Sekr. /

Arthur Miller: Drama
turgas iš Brooklyn©

- ------------------ s

Šiuos žodžius rašant, New Yorko mies-. 
te (Morosco Teatre) buvo pradėta, vai
dinti drama “Death of a Salesman” 
(Pardavėjo Mirtis).- Ją sukūrė jaunas, 
bet jau spėjęs pasižymėti savo kūryba 
Arthur Miller.

Arthur Miller yra augęs Brooklyne ir 
šiuo metu gyvena New Yorke, — laiki
nai gyvena viešbutyj, bet neužilgo, sako, 
pasistatysiąs sau namus Connecticut 
valstijoje. Mr. Miller jau nėra biednas, 
kadangi jo pirmesnėji drama “Ali My 
Sons” turėjo didelio pasisekimo Ameri
koje ir Anglijoje. O tai reiškė jos auto
riui nemažą atlyginimą.

Kiekvienas akylesnis stebėtojas, kuris 
yra matęs scenoje “All My Sons,” su
tiks, jog tai pirmaeilinis veikalas, — re
tai tokių rimtų ir objektyvių veikalų, 
šiuo sykiu pasirodo amerikinėje sceno
je.

Mr. Miller sako: jį pastūmėjo į rašy
tojo profesiją Dostojevskio raštai, ypa
čiai apysaka “Idijotas.” Tai buvo mo
kykliniais metais.

Dramas Milleris pradėjo rašyti būda
mas Michigano Universitete. Už savo 
pirmą trijų veiksmų dramą jis gavo 
.$500 honoraro.

1944 metais Milleris parašė “The 
Man Who Had/ Alk the Luck,” bet šis 
veikalas susilaukė aštrios spaudos kriti
kos ir greit turėjo pasitraukti iš scenos. 
Tuomet Milleris parašė pagal tą pačią 
intrigą apysaką “Focus” Vėliau sukūrė, 
kaip sakėme, dramą “All My Sons,” ku
ri turėjo didžiulio pasisekimo New Y|r- 
ko teatre.

Mr. Miller yra progresyvus rašytojas. 
Jis turi tik 33 metus ’ amžiaus; taigi 
daug jis dar gali sukurti.

Rašytojas pasakoja, kad jis gaunąs 
kvietimų vykti į Hollywoodą, bet ten ne
važiuoja. Matyt, bijosi, kad Hollywoodo 
“ekspertai” nepalaužtų jo talento, kaip 
daugelio rašytojų kad sužalojo (dole
riais). Mr. Miller teigia: gyvenimas ten
ka stebėti abiem akim ir iš žmonių gy
venimo reikia semtis medžiagos kūrybai.

’ Ns.

Lietuviui Meno
Švente Detroite

I

Pagaliau, Detroito progresyvių lietu-, 
vių svajonė “Meno Festivalis ir mūsų 
mieste” rutuliuojasi į tikrovę.

Festivalis arba meno, dainų šventė 
Detroite įvyks balandžio 29, 30 ir gegu
žės 1 dieną, 1949 m.

Festivalio komitetas nusamdė vie
ną iš moderniškiausių svetainių De
troite, Ukrainian National Temple, 4655 
Martin Avenue, Detroit 10, Mich.

Ši svetainė randasi vakarinėj miesto 
daly, pusė bloko į šiaurę nuo Michigan 
gatvės, ir yra labai lengvai privažiuoja
ma iš visų miesto dalių. Talpos ši sve
tainė turi virš 1,500 sėdynių. Nauja, 
švari ir su įvairiais parankumais. Es
trada erdvi, gerai įrengta, su visom rei
kalingom scenerijom ir pritaikytom 
įvairių spalvų šviesomis. Šokiams grin
dys erdvios, švarios ir slidžios lyg ledas. 
Taip, kad galima čielą naktį praleisti. šo
kant be jokio nuovargio.

Vaišėms yra ilgas moderniškas bufe
tas, moderniška virtuvė ir valgomas 
kambarys, lengvai susodinąs 500 svečių. 
Valgomam kambary yra maža estrada, 
kur galima vaidinti nemažas veikaliu- 
kas arba turėti rankdarbių parodą ar 
kokį kitą priedą.

Iš to, kas pasakyta, aišku, kad meno 
Šventė turėti Detroite netik pasimota, o 
bus ir įvykinta. Bus parodyta, kad mūsų 
kolęnija stovi pirmose eilėse netik auto
mobilių gamyboj, o ir kultūroj bei me
ne. Darbo ta linkme dar tik pradžia pa
daryta. Prieš mus stovi pusėtina užduo
tis... Kad viskas išeitų sklandžiai, visi 
subruskime j darbą! Verbuokime talką! 
Rinkime apgarsinimus į programą! Ne-' 
laukime, kad kas paragintų ar papra
šytų prie darbo, nedelskime rytojui, o 
dirbkime šiandien, tai rytojus bus užtik
rintas! Rytojus bus -šviesus, bus mūsų!

Dr. M. D. Patėvi eitis.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

THE CASE OF A NATIONAL * 
THEATER

Every 5 years or so, some well-mean
ing enthusiast of the Fine Arts, comes 
forth with the brilliant idea to establish 
a National Theater here Jn the States. 
This time the' movement has gone so far 
as to reach Congress. Rep. J.K. Javit, Re
publican of N. Y.‘, has put the question 
before the House in the form of a reso
lution, stating also that Senator Irving 
M. Ives, another R. of N. Y. would co
sponsor the proposal.
that the U.S. is one of the few countries 
in the world having no national theater,

These two gentlemen ask why is it 
opera or ballet? It is estimated that the- 
annual cost of such a theater would be 
around $25,000,000. But, gentlemen, 
can Congress possibly vote in $25,000,- 
000 for culture, when it has just run 
through 30% salary increases to its 
President and otheL executives, when it 
is ready to O.K. Truman’s proposed 
budget half of which (over 21 •billion) 
will go toward preparation for war? 
The quarter of a hundred milion for a 
nationalized theater would temato* rock 
the foundations of the very core of our na
tional safety. We can’t afford it. Par
don^ me, big business can’t afford it. 
Let’s bring it up again — 25 years from 
now.

In the meantime, culture has gotten 
along without government sponsorship. 
The fact that even Washington does not 
have a single legitimate theater is of no 
concern. The Senators can fly to N. Y. 
in 1 hour for the'best in entertainment 
on the commercial basis of $7.50-a seat, 
and be back in time to vote themselves 
another 20,000 increase in salary the fol
lowing day. ' <

Why is it that even in N. Y. about 
half of the productions are absolute fail
ures? Failures in most cases, not because 
theater is poor, but because the almighty 
dollar makes honest competition impos
sible. The greatest shame, however, can 
not be rockoned in dollars and cents. The 
art is the livelihood of the professional 
actor, the professional singer, dancer, 
writer, - composer. He has* the knowledge, • 
the equipment to bring all forms of Am
erican culture into thousands of ham- * 
lets 'all over this big country. But, in-

(Tąsa ant 4 push)

Philadelphia, Pa.
APIE MENĄ IR JAUNIMĄ

Lyros Choras dainavo Cult
ural Olympics Pennsylvanijos 
Universiteto, Irvine Auditori
um, vasario 4-fos vakarą. 
Programa susidėjo iš daugelio 
tautų meno, atžymint, jų kos
tiumus, dainas ir šokius. Vi
sa tai sudarė interesingą ir 
gražų parengimą. žmonių 
prisirinko gana daug ir, teko 
nugirsti, visi buvo patenkinti. 
Publiką taipgi sudarė įvairių 
tautų žmonės.

Lyros Choras buvo 4-ju 
programoje. Vakaro pirmi
ninkas perstatė lietuvių Ly
ros Choro mokytoją Mrs. 
Rose Behmer, o ji paaiškino 
dainas per garsiakalbį angliš- . 
kai ir lietuviškai. •,

Išeina Lyros Choras. Sma
gu žiūrėti. Gražus būrys ant 
tokio didelio steidžiaus išsiri
kiavo taip gražiai ir sudaina
vo pagirtinai. Sėdint publi
koje buvo girdėti ir jos išsi
reiškimų su didžiausiu pagy
rimu.

Choras savo šiuo gražiu iš
stojimu sukėlė visiems gerus 
jausmus. Choristai pasidarė 
man ir, manau, visiems gir- 
dėjusiems artimesniais šir- . 
džiai, nes mes suprantam, kad 
susimokyti dainas, lankyti pa
mokas reikalauja daug pasi
šventimo ir energijos.
Reikia Daugiau Choristų

Nors choristų jau yra gra
žus būrys, tačiau jie kviečia 
kiekvieną jaunuolį lietuvį ir 
lietuvaitę ateiti ir prisirašyti 
prie Lyros Choro. Pamokų su
sirenka kožną pirmadienį 
(Monday), 8:30 vai., 1218 
Wallace St.

Norisi suminėti vieną jau
ną choro narį, prisirašiusį pas
kiausiais laikais, Edward C. 
Mason, pažangių draugų 
Charles ir Anuos sūnų. Teko 
girdėti, kad jis myli dainas, 
lanko pamokas taip, kaip ir 
sęnesnieji choristai, taipgi lie
tuviškai gerai kalba, tai jam 
nebus sunku išmokti ir ištarti 
žodžius.

Edwardas negalėjo anksčiau 
dalyvauti su choru, nes ėjo 
mokslą University of Texas, 
mieste Austin-, Texas. Veik 
metai laiko baigė, tapo elek-v 
tros inžinieriumi, ir jau gavo 
darbą savo išsimokslinimo sri
tyje ir viskas jam gerai se
kasi. To ir aš vėlinu jums, 
Edwardai!
Choristė Gražuolėse

Sausio 12-tos vakaro 9:15 
vai. atsisukau television ant 
WFIL Channel 6, nes tuo lai
ku rodo 4 gražuoles. Iš tų 
keturių išrenka vieną dar gra
žesnę (pagal jų nuosprendį). 
-Pamatėm pažįstamą jaunuolę 
Lois Branar. Jos ten klausė, 
kuo jinai užsiima liuoslaikiais 
smagiam laiko praleidimui. 
Lois atsakė, kad ji dainuoja 
Lyros Chore (good for you, 
Lois). Tai yra duktė pažan
gių dd. Baranauskų, 900 W. 
Somerset St.
Lyriečių Pramogą

Lyros Choro parengimas, 
įvyks vasario 20 d., nedėldie- 
nį. Prasidės 4 vai. po pietų. 
Choras širdingai kviečia visus 
ateiti ir smagiai laiką praleis
ti. Turės įvairių-įvairiausių 
pasismaginimų, tinkamų jau
niems ir suaugusiems. Taipgi 
bus įvairių užkandžių, pasi
renkant pagal skonį. įėjimas 
nemokamas. Vieta: 735 Fair
mount Ave.

Būtų smagu, kad ne tik phi- 
ladelphiečiai, bet ir iš apylin
kės draugai, atvyktų. Tad— 
iki pasimatymo su Lyros Cho
ru!
Moterų Darbymetė

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Kliubas turės šaunų pa
rengimą, vasario 27 d., sekma
dienį po pietų, 735 Fairmount 
Ave. Prigamins įvairiausių 
blynų. Kviečia visus ateiti ir

(Tąsa 4-pae pusi.)

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily)
Šest., Vasario 12, 1949
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(Tąsa)
— Šeši rubliai! Juk tai baisūs pini

gai! E-et! — atsiliepė senis. — Čichirio 
duokš,' Ivanai!

Užkandęs ir išgėręs kelionei degtinės, 
Oleninas su seniu išėjo į gatvę apie aš
tuntą valandą ryto.

Vartuose jie užtiko pakinkytą arba. 
Ligi pat akių apsigobusi balta skarele, 
ant bliūzės užsivilkusi bešmetą, apsiavu
si batais ir su ilga lykšte rankose, Mari
janą tempė jaučius už pririštos prie ra- 

z gų viw!s.
— Sesyt,—tarė senis, tarytum norė

damas sugauti ją į glėbį.
Marjanka užsimojo ant jo rykšte ir 

linksmai pažvelgė į abudu savo gražio
siomis akimis.

Oleninui dar linksmiau pasidarė.
— Na, ei va, ei va! — tarė jis, užsimes

damas ant pečių šautuvą ir jausdamas 
nukreiptą į save merginos žvilgsnį.

— Hi! hi!—skambėjo užpakaly Mar- 
janos balsas, ir tuojau pat sugirgždėjo 
pajudėjusi iš vietos arba. *

Kol jiedu ėj.o užpakaliniais stanicos 
daržais, ganyklomis, Jeroška tratėjo, 
niekaip negalėjo užmiršti chorunžo 
visaip jį plūdo’

— Už ką tu taip pyksti ant jo? 
paklausė Oleninas.

— šlykštus! Nemėgstu, — atsakė
nis. — Nudvės, viskas \ks. Kam krau
na? Dvejus namus išsistatė. Antrą sodą 
iš brolio per teismą atlupo. Jis ir prie 
raštiškų dalykų lyg tas šuo! Iš kitų sta- 
nicų pas jį važiuoja raštų rašyti. Kaip 
parašys, kaip tik taip viskas ir išeina. 
Kaip reikiant padarys. Bet kuriam ga
lui krauna? Iš viso vienas vaikiščias ir 
merga; už vyro išeis, nieko nebeliks.

— Tai kraitį ir krauna, — tarė Ole
ninas.

— Kokį kraitį? Mergšę ima, mergšė 
vertinga. Bet juk jis toks velnias, kad ir 
išleisti už turtingo taikstosi. Didelį ka
limą (mokestis, kurį totorių šeimose jau
nikis moka jaunosios tėvams už jauną
ją) nulupti nori. Luką yra kazokas, ma
no kaimynas ir sūnėnas, šaunus vyras, 
kurs čečeną nukovė;’ seniai jau peršasi, 
bet vis neleidžia. Čia šis, čia tas; mergšė, 
sako, per jauna. O aš žinau, ką jis mano. 
Nori, kad žemiau nusilenktų. Nūnai kiek 
gėdos buvo dėl tosios mergos. O vis vie
na už Lukaškos išleis. Kadangi pirmas 
kazokas stanicoje, džigitas, abreką nu
kovė* kryžių gaus.

— O ką tai galėtų reikšti? Vaikščio
damas kieme, vakar mačiau, šeimininko 
duktė su kažkokiu kazoku bučiavosi, — 
tarė Oleninas.

— Giriesi, — sušuko senis sustoda
mas.

— Dievaži, mačiau, — tarė Oleninas.'
■ — Velnias boba, — galvodamas sau 
vienas tarė Jeroška. — O koks buvo tas 
kązokas?

— Aš nemačiau, koks.
— Kepurės viršus koks, ar baltas?
— Baltas.
— O žįponas raudonas? Tavo ūgio?
— Ne aukštesnis.

. — Tai jis ir buvo! — Jeroška nusi
kvatojo. — Taip, tai jis, mano Marka. 
Jis, Lukaška. Aš Marka jį vadinu, juo
kais. Tas pats. Myliu! Toks pat, mano 
mielas, ir aš buvau. Ko jų žiūrėti. Būda
vo, su močia, su svaine, miega manoji 
širdelė, o aš vis viena prie jos įlenčlu. 
Būdavo — gyveno ji aukštai; motina bu
vo ragana, velnias; baisiai manęs neken
tė, — ateinu, būdavo, su draugu Girči- 
ku. Ateinu prie lango, palypėjo jam ant 
pečių, pakeliu langą ir grabalioju. Ji 

; čia pat prie lango miegojo. Kartą taip 
aš ją ir pažadinau. Kad gi išsigąs ji! 
Manęs nepažino. Kas toks? O aš negaliu 
kalbėti. Jau ir motina ėmė bruzdėti. Aš 
kepurę nuvožiau ir jai muturzėn kyšte- , 
Įėjau; bematant pažino iš rando kepurė
je. Šoko lauk. Būdavo, nieko tau ne
trūksta. Ir kaimako, ir vynuogių — 
visko privilkdavo, —; pridūrė Jeroška, į 
viską žiūrįs praktiškai. — Ir ne viena 
buvo. Tai bent buvo gyvenimas.

— O kaipgi dabąr?
— O šit. paseksim šunį, fazaną medin 

patupdysim, tada šauk.
’ — Tu apie Marjanką pasisukiotum?

— Tu tik šunis dabok. Vakare įrędy- 
siu, — tarė senis, pamodamas į savo'my
limąjį Liamą.

Jiedu nutilo. w •
Nuėjus besikalbant apie šimtą žings-

nių, senis vėl sustojo ir parodė į sker
sai kelio gulintį žagarą. . •

— Tu kaipgi manai?'— tarė jis. — 
Tu manai, čia taip sau? Ne. Tas paga
lys blogai guli.,

—Kodėl gi blogai?
Jis nusišypsojo.
— Nieko nežinai. Tu manęs klausyk. 

Kai taip pagalys guli, tu per jį nežęnk, 
o arba aplenk, arba šiaip numesk nuo 
kelio ir maldelę sukalbėk: “Vardan die
vo tėvo ir sūnaus, ir šventosios dvasios” 
ir keliauk toliau. Nieko nepadarys. Taip, 
matai, dar mane seneliai mokė.

— Na, ir niekus kalbi, — tarė Ole
ninas. — Tu verčiau papasakok apie 
Marjaną. Tai ji su Lukaška draugauja?

— šš, dabar tylėk, — pašnibždoms nu
traukė tą kalbą senis; — tiktai klausyk. 
Dabar aplink mišku eisim.'

Ir senis, tyliai žengdamas savo nagi
nėmis, išėjo pirmas į siaurą takelį, vin
giuojantį per tankų, laukinį, užžėlusį 
mišką.' Jis keletą kartų raukydamasis 
atsigręžė į Oleniną, kurs šnarėjo ir tap
sėjo savo dideliais batais ir, neatsargiai 
nešdamas šautuvą, kelis kartus užkliu
dė jį už medžių šakų, išsikerojusių pa-

(Tąsa nuo 3 puslapio)
stead, he is forced to mull around the 
main art centers, New York and Holly- • 
wood in hopes of picking up a thousand 

. to one chance of a part in a Schubert or 
an MGM production. Then, if the pro
duction survives a year, it may make 
the circuit of some 25 cities. ■

Each year the Metropolitan ' Opera 
threatens to close its doors. The bestI
American Ballet troupe, the Ballet Thea
ter, was forced to suspend because its 
wealthy patron was unable to continue 
to make up its deficits. The Ballet’s ela
borate costumes and scenic equipment 
are gathering dust in a warehouse in 
Hague’s Jersey City.

\

Perhaps the National Theater will at 
least have a sense of direction and would 
have some other motive than just strik
ing it rich on an investment. Isn’t it 
worth a try?

THE LITHUANIAN ART CENTER
Here in our own little Lithuanian 

colony, I believe the cultural situation is 
in much better straits. We know where 
we are going. We have a center nucleus 
to guide us.

The Lithuanian Fine Arts League, the 
LMS,, has just sent out its annual re
port to the members. It is a good report. 
I hope each secretary takes the trouble

to read it out loud before his organiza
tion. - r

The report tells us that there are 34 
choral and, dramatical groups belonging 
to the Center, 31'fraternal and literary 
clubs and 37 individuals. The annual 
dues are $5. From these dues, the LMS 
publishes Lithuanian songs and plays.* 
This year the output of'plays wasn’t as 
good as in previous years, but looking 
over the lists there is much for the dra
ma enthusiasts to choose from. The LMS 
music library is probably the largest in 
this country.

Each organization who pays its an
nual dues receives a copy of every piece 
of music published* that year (by the 
LMS of course). Very so often, this val
uable material gathers dust in the re
ceivers home. That is a very poor policy. 
It is the answer, in many cases, why 
choruses claim they have no music. Each 
publication should be brought to the at
tention of every chorus member. This 
can best be done by the teacher who, 
even though he doesn’t intend to use the 
copy at the present time, should play it 
or sing it to the chorus. Due credit 
should then be given to the composer and 
the author of the piece. In this way 
more people will become familiar with 
the extent of our Lithuanian culture.

JOIN THE LMS!
Lithuanian Fine Arts League 
3116 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Milwaukee, Wis

paėjo iš Suvalkų 
Skražų valsčiaus, 
kaimo. Būdamas

— Nekelk triukšmo, tyliau eik, karei- 
"vi, — piktai kuždėdamas, šnekėjo senis.

Ore buvo jaučiama, kad saulė patekė
jo.- Rūkas sklaidėsi, bet dar dengė miško 
viršūnes. Miškas atrodė be galo 'aukštas. 
Su kiekvienu žengtu pirmyn žingsniu 
vietovė kitėjo. Kas atrodė medis, tai pa
sirodydavo krūmas beesąs; nendrelė at
rodė kaip medis.

XIX
Rūkas iš dalies kilo aukštyn, atskleis

damas šlapius nendrių stogus, iš dalies 
krito žemyn ir virto rasa, drėkindamas 
kelią ir žolę patvoriais. Visur dūmai'vir- 
to iš kaminų. Žmonės ėjo iš stanįcos — 
kas į darbą, kas į paupį, kas į kordoną. 
Medžiotojai ėjo greta drėgnu, žole apžė
lusiu keliu. Šalimais bėgo šunes, vizgin
dami uodegas ir dairydamies į šeiminin
ką. Uodų debesys zvimbė orę iy sekė me
džiotojus, tūpdami jiems ant nugarų, 
akių ir rankų. Kvepėjo žole ir miško 
drėgme.. Oleninas nuolat dairėsi į arbą, 
kurioje sėdėjo Marjana ir vytimi ragino 
jaučius.

Buvo tylu. Stanicos garsai, girdėti 
anksčiau, dabar jau nebesiekė medžioto
jų; vien tik šunes traškėjo po kryklyną, 
retkarčiais suklykdavo paukščiai. Oleni
nas žinojo, kad miške pavojinga, kad 
abrekai visuomet slapstosi šiose vietose. 
Jis taip pat žinojo, kad pėsčiam keleiviui 
šautuvas- miške yra stipri apsauga. Ne 
tai, kad jam būtų buvę baisu, bet jis jau
tė, kad kitam jo vietoje galėtų būti bai
su ir, ypatingai atidžią! įsižiūrėdamas į 
drėgnu, ūkanotą mišką, įsiklausydamas 
į retus silpnus garsus, graibėsi šautuvo, 
ir jo patiriamas jausmas buvo naujas ir 
malonus. Eidamas pirma, dėdė Jeroška 
stovinėjo prie kiekvieno klanelio, kur bu
vo žvėries dvilypinės pėdos, ir, rūpestin
gai jas apžiūrinėdamas, rodė Oleninui. 
Jis beveik nekalbėjo; tik retkarčiais ir 
pakuždomis reiškė savo pastabas. Kelias, 
kuriuo jiedu ėjo, buvo kadaise arbos iš
važinėtas ir seniai apžėlęs žole. Guobų 
ir platanų miškas abipus buvo toks tan
kus, kad pro jį nieko negalėjai matyti. 
Kone kiekvienas medis nuo viršaus ligi 
apačios buvo apsiraizgęs laukiniais vyn
uogienojais; žepiai žėlė tankus, tamsus 
kryklyųas. Kiekvienas net; mažiausias ta
kelis buvo užžėlęs kryklynu ir meldynu 
su pilkomis siūbuojančiomis šluotelėmis. 
Vietomis išminti dideli žvėrių ir mažu
čiai kaip tuneliai fazanų takeliai suko 
iš kelio į miško tankmę. Vešli augmenija 
šito galvijams neįžengiamo miško visą 

’ laiką stebino Oleniną, kurs dar nieko pa
našaus nebuvo matęs. Tasai miškas, pa-, 
vojus, slaptingai kuždantis senis, Mar
janka su savo tvirtu ir grakščiu stuome
niu ir kalnai — viskas Oleninui atrodė 
kaip sapnas.

i
— Fazaną pabaidžiau, — kuždėjo se- 

hiS) atsigręždamas ir užsmaukdamas sau 
kepurę ant veido. — Užčiaupk mutųrzę: . 
fazanas. —Jis piktai mostelėjo Oleninui 
ir nulindo toliau, beveik keturpėsčias.^— 
Žmogaus muturzės jie nemėgsta.

/ (Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
Atsisukus sekmadienio vaka

rą radiją išgirdau, kad Drew 
Pearson pranešė, jog pereitais 
laikais pagarsėjęs per radiją 
katalikų kunigas Coughlin 
esąs. įsimaišęs į vieno gydyto
jo šeimyninius reikalus, dėl 
kurių atsitiko tos poros per
skyros. Ir kad užgniaužti tą 
skandalu, tas katalikų kuni
gas buvo priverstas sumokėti 
tam daktarui 60 tūkstančių 
dolerių.

Tokių nuotikių tarpe katali
kų kunigų girdėtis labai daug. 
Čia, Detroite, piums dar iš at
minties nėra išdilę nuotikiai 
.tarpe mūsų lietuviškų kunigų.

Drew Pearson, kurio kolum- 
randasi apie 350 laikraš- 
ir jo radijo valanda sie- 
apie 30 milionų klausyto- 
nesakys tokių dalykų ne

turėdamas darodymų.
Vietiniai geltonlapiai įdėjo 

pareiškimus visų trijų, būk tai 
jie vienas kito nepažįsta, bet 
vistiek ir- kunigas ir ta persi
skyrus moteriškė laikraščių 
reporteriams pasakė, kad jie 
tik vieną 
ly News” 
pildė.

• - O tas
prisipažinti, kad jau federate 
valdžia jį jau kamantinėja ge
roka laika neva dėf nesumo- 
kėjimo taksų ar kokių kitų 
neaiškumų su įplaukomis.

nos 
čiu
kia
in,

kartą matęsi.. “Dai- 
net visą puslapį pri-

daktaras tai turėjo

Apie Mūsų Draugus
Kas iš progresyvių lietuvių 

Detroite nežino draugės Jakš
tienės? šiam klausimui tik 
vienas atsakymas'—-visi!

Praeitą metą ji buvo susir
gusi ir buvo po gydytojo-prie
žiūra ne kurį laiką ligonbuty- 
je.

Dabartiniu laiku ji jau- ran
dasi savo namuose ir sveiksta 
gana gerai. Bet dėl atsargos 
mes jos nematysime per ko
kius mbtus laiko pasirodant 
su savo nuoširdžiu darbu, ku
rį ji atlikdavo visoms mūsų 
progresyvėms draugijoms.

. Jai reikės dar kokį laiką 
praleisti sau taip—pasilsint.

Bet buvo gana linksma su 
ja pasikalbėti ir matyti, kad 
ji šiandien pilnai eina prie at
gavimo savo sveikatos. '

Jos draugas Antanas dabar 
—dėl mūsų kapitalistinės sis
temos, kur norima palaikyti 
darbe tik jaunesnius — likosi 
atleistas iš darbo neva dėl se
natvės. Abu . sau kiutinėja 
po namus ir laukta pavasario, 
kad galėtų kur ‘ gamta pasi
džiaugti. ' R.

Meno Festivalis Ši Pavasarį
Pastaruoju 

daugiau darbo
laiku pradėjo
pasirėdyti per

• Ą*.' ?».■* vi;’į
W»Vx •

o O - •

vietinį mūsų komitetą kas link 
to istorinio 80 metų sukakties 
festivalio, kuris atsibus Ukrai
ną Tautiškame Name, ant 
Martin gatvės, pusė bloko nuo 
Michigan Ave.

'Jau tęko pamatyt “Vilnies” 
angliškam skyriuj atsišaukimą 
į visus meno mylėtojus, ku
rie norės dalyvauti, kad tuo
jau suteiktų komitetui reika
lingas informacijas.

Nors iš spaudos laiks nuo 
laiko matėsi tam tikros žinu
tės, kad tai tas arba kitas 
choras rengiasi dalyvauti, bet 
nebuvo jokio konkrečio nusi
statymo.

Dabar, manau; panašus už- 
kvietimas bus įdėtas ir į lietu
višką skyrių, tai bus galima 
pradėti darbą su sutvarkymu 
viso to dalyko taip greit,, kaip 
bus duota žinia, kurie daly
vaus ir kokiu laiku.

Nereikia nė vienam pamirš
ti, kad laikas greit bėga, ę 
darbo tokiam festivaliui bus 
labai daug.

Mums, vietiniams, _ reikės 
kokiam šimtui prisidėti prie to 
darbo su patarnavimu, kad 
padaryti festivalį pasekmingu.

Daugelis iš mūs turėsime 
pamiršt apie savo mažus blo
gumus, kol tas festivalis pra
eis.

Vyrai ar moterys, kurie pa
stoviai eina į tam tikras biz
nio įstaigas dėl savo gyvenimo 
reikalų, turi nepamiršti iš tų 
biznierių gauti apgarsinimus į 
programą. Tas bus tik kaipo 
dalis nuošimčio už tą preki'a- 
•/imą su jais, nuo ko jie, bū
dami teisingais, neatsisakys, 
o dar ir dėl to, kad čia bus 
didelis istorinis lietuvių gyve
nime įvykis.

Jau pasirodė pirmutiniai 
festivalio garsinimo lapukai. 
Kiekvienas turėtų juos kuo- 
plačiausiai paskleisti. Tai tik 
pirmutinė lakštutė! Vėliau 
bus didesni, kietos popieros, j 
ląngus dedami visur* po mies
tą-. • i

Tuos lapelius gulite ir į laiš-' 
asiuntinėti visiems

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 8~čio ousM 

sykiu turėti draugišką. pasi
matymą.

Moterų Kiiubąs turės drau
gišką išvažiavimą birželio 
(Juife) 19-tą, New Jersey. 
Vietą vėliau pranešime per 
spaudą.

LDS 5-ta kuopa taipgi turės 
išvažiavimą gegužės 8 
Pennsylvanijoje. Vietą 
skelbs vėliau. Tad—

MIRĖ JUOZAS STANKUS
Sausio 17 d. čia mirė Juo

zas Stankus, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Liko dideliam 
nuliūdime žmona Ona, du sū
nūs, Joe ir Stanley; dvi duk
terys, Marijona ir Antanina: 
dvi marčios, • du žentai • ir 7 
anūkai.

. Velionis 
apskrities, 
Kumpinių
20 metų atvyko Amerikon, į 

‘New Yorką, vėliau gyveno 
Pennsylvanijoj ir ilgoką laiką 
dirbo anglies kasyklose. Pas
kiau gyveno Sheboygan, Wis., 
apie 30 metų. Dirbo Kohler 
Co. įmonėje ir priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Pašalpos 
Kliubo.

Kada velionis pradėjo nu- 
senti ir neteko ’darbo, tai apie 
8 metai atgal Stankai persi
kėlė gyventi į Milwaukee pas 
dukterį Mary ir žentą V. Sa
lin. Stankus buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, senas dienraš
čio “Vilnies” skaftytojas, tai 
ir laisvai palaidotas. 

v /
Velionis buvo pašarvotas 

Burgward t koplyčioje. Nuo 
giminių, draugų ir pažįstamų 
daug vainikų puošė jo karstą. 
Sausio 20 d. gan skaitlingas ir 
gražus būrys žmonių susirin
ko palydėti jo kūną į Arling
ton kapus.

Lai būna tau, Juozai, leng
va, šios šalies žemelė! V.

New York. — Kardinolas 
Spellmanas šaukė iššluot 
kqmunistus iš visų valdinių 
tarnybų.

d., 
pa

Visiems smagaus pasimaty
mo visuose tuose padengi
muose ! P. Walantiene.

Dienraščio Laisves

flAZARAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasario-February 
25, 26 ir 27

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond HiĮl, N. Y. 

. ♦ 

visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. VisųIŠ 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Kas vakarą bus 
dainų programa.

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

Kas vakarą šokiai.
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

•
Penktadienį šeštadienį Sekmadienį
Feb. 25th Feb. 26th Feb. 27th
Įžanga 30c Įžanga 40c Įžanga 40c

Nepasigailėkite kelių

. ką įdėję
arba sulenkę lapelį taip užra
šyti antrašą ir uždėjus 1 cen- 
įo paštaženklį pasiųsti kokįam 
lietuviui. Tai geras būdas gar
sinimo.
centų iš savo kišenės! Tuomi 
galėsite pasididžiuoti atlikę 
naudingai darbą dėl kultūros.

Vietfhės Detroito draugijos 
turės suteikti kokį 60 moterų 
ir gal tiek pat vyrų darbui 
per tas tris dienas.

Pradėkite prie to dabar jau 
rengtis.

Pasirodykim, kad mes> De
troito lietuviai, inokame ddrb^ 
ti. Korespond.

uM

Penktadienį Pradžia 7 P. M
MUZIKA NUO 8 P. M.

Įžanga 35c. Taksai įskaityti.

šeštadienį , Pradžia 3 P. M 
MUZIKA NUO 7:30 P. M. 

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

Sekmadienį Pradžia 1 P. M 
MUZIKA NUO 6:30 P. M. 

Įžangą 40c. Taksai įskaityti.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šcšt., Vasario 12, 1949



IŠ BRAZILIJOS
Po “Cruzeiro do Sul” Orga
nizacijos Veikimo Sulaikymo.

Nors nacionalizuota, bet na
rių skaičiumi lietuviška ir vie
nintelė organizacija, kuri vei
kė demokratinėje dvasioje. 
Melagingų skundų pasėkoje j 
policija sulaikė jos veikimą. | 
Kas buvo toki žiopliai primes- , 
ti tai organizacijai komuniz
mą, kuomet ji buvo vien kul
tūrinė ir meninė, nieko netu
rėdama su politika? žinoma, 
tai buvo protiniai paliegusitFl 
skundai, kuriems—kas ne fa- ; 
šizmas, tai komunizmas.

Dabar Sao Pauly j e nėra nū , 
vienos demokratiškos organi- į 
zacijos, kur laisvesnės minties | 
lietuviškas jaunimas galėtų , 
surasti sau vieta lavintis kul- i .. ., .tu ros ir meno srityje, nes tik 
organizuotas darbas suteikia 
žmogui platesnį ir tobulesnį 
socialinį supratimą. Neturint ! 
jokios organizacijos, ne tik 
jaunuoliai, bet kai kurie ii i

. suaugę pasiduoda žalingai 
j įtakai: bilijardu lošimui, gir- 
! tuokliavimui ir kabaretų lan
kymui.

Tokie žmones lieka žalingi 
sau ir visuomenei, tai reakci
jos aukos . Bet ne visus pa
vyksta ųpakcijai nustumti į pu
vėsių gyvenimą ; yra ir tokių, 
kurie ieško būdų prisidėti prie 
vienokio ar kitokio demokra
tiško judėjimo, kad prisidėti 
prie pasaulinio progreso ir į 
likti naudingu sau ir visuome- j 
nei.
Vieni Džiaugiasi, 
Kiti Dantimis Griežia

1948-tais metais po virš 
10-ties menesių kalinimo tapo 
paleisti P. P. A. L. Kongreso 
Brazilijos lietuvių atstovai. Jų 
sugrįžimas į savo šeimų židi
nius sukėlė didelį džiaugsmą 
ne tik savo šeimose, bet ir 
kolonijoje.

Ir kaip nesidžiaugs!. Juk 
jie niekam blogo nebuvo pa

darę; bet atvirkščiai — dirbo 
visuomenes gerovei, mylėjo 
demokratiją, taiką - ir laisvę, 
kas yra pagrindiniai žmoniš
kumo principai.

Bet jų laisve nesidžiaugia 
tie, kurie juos įskundė. Mat, 
areštuotų išėjimas iš kalėjimo 
buvo įrodymas, kad Hitlerio 
vienminčiai nėra tokie galingi, 
kaip jie kad manė.

žinoma, ta mūsų tautiečių 
laisvė buvo pasiekta dėka de
mokratinių jėgų . spaudimo 
tiek Brazilijoje, tiek iš užsie
nių. Bet skundikai griežia 
dantimis, ir daro naujus pla
nus prieš demokratiniai gal
vojančius tautiečius, nes jie 
jaučiasi, kad jų pozicijos Bra
zilijoje dar tvirtos. Nors iš
tikimi ų jie irgi yra žvėriško 
auklėjimo aukos, siauraregiai, 
jie mato tiktai privilegijuotą 
gyvenimą ir niekaip negali 
matyti bendro gyvenimo. Lai
kui Jiėgant kai kurie' išsiverš 
į gyvenimo erdvę, bet kai ku
riuos tik karstas ištiesins.
Naujus Metus Sutinkant

“Aš perku lelijavą, pritaikau prie savo pavasarinės 
skrybėlaitės.”

SVEIKINIMAI LAISVĖS BENDROVĖS 
AKCININKŲ SUVAŽIAVIMUI

■ (Tąsa nuo 2 pusraplo)

W. Kazlau, Forest Hills, N. Y.................... 1.00
G. Daniel, Brooklyn, N. Y............................. 1.00
Geo. Shiniaitis, Brockton, Mass. . . > . 1.00
P. Dumbliauskas, Brooklyn, N. Y. . . . 1.00
M. Sapiega, New York; N. Y. . . . . . 1.00
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Uršulė Janušiene, Hillside, N. J. . . . 1.00 
F. Krunglis, Woodhaven, N. Y....................1.00
J. Kairys, Ridgewoodf N. Y. .' . . . . 1.00 
Tony Povilaitis, Toronto, Canada . . .'1.00 
J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
J. Lesauskas, Kingston, Pa......................... 1.00

Iš anksčiau buvo gauta $653.30. Šiuo sykiu gauta 
$2087.25. Iš viso $2740.55.

Širdingai dėkojame visiems už sveikinimus ir puikią 
paramą dienraščiui. Jeigu kieno pavardė nepažymėta 
šioje atskaitoje, malonėkite pranešti administracijai, o 
ji patikrinus klaidą atitaisys. Laisvės Adm-cija.
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RES. TEL.
I1Y. 7-3631

S

MATTHEW P. BALLAS

i
!

raEg
660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
* (Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

^4^
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 AVĘNUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory z

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telcfonuokite 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.,
telcfonuokite:

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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Sao Paulo fabrikų sirenos 
linksmai sutiko 1949-fus Nau
jus Metus, bet darbo žmones 
priėmė juos labai šaltai.. Jie 
priėmė šaliai dėl to, kad ži
nojo, jog su Naujais Metais 
įėjo galion naujas gyvenimo 
pabrangimas. Pabrango bū
tiniausi produktai: cukrus, ry
žiai, rūbai, pašto tarifas ir vi
si mokesčiai, kas labai-palie
čia jau ir taip sunkų darbi
ninkų gyvenimą.

Reikalauti algos pakėlimo 
skaitomas kriminalistinis nu
sižengimas prieš valstybę. Bet 
darbo žmonės kas kart dau
giau pradeda suprasti atvirkš
čiai, kad nercikalavimas di
desnio atlyginimo yra krimi
nalistinis nusižengimas, nes 
žudosi pats save ir savo šei
mą/ žinoma, visi nori dides
nio atlyginimo, bet norėti ne
užtenka — reikia žinoti, kaip 
norėti. Prašinėjimas pake- . 
limo algų pavienių asmenų 
kas yra pastebima, tai didele 
klaida, nes griauna darbinin
kų vienybę. Teisingas žinoji
mas yra vienintelis: susiklau
symas visų darbininkų ir orga
nizuota kova už žmoniškesnį 
gyvenimą. Reikia laukti, kad 
šie metai turi būti darbinin
kų vienybės metai, nes to rei
kalauja tūkstančiai mūsų gy
vybių. Sakalas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-ino pusi.) 

jau keletas šimtų naujų narių 
gaus.

Pradėkite savo
giminėmis ir pažįstamais, 
visi jie jau 
Drjiugijai ?

kaimynais, 
Ar 

priklauso mūsų 
Jeigu kuris dar

nepriklauso, paprašyk, pakal
bink Draugijon įstoti. Paaiš
kink, ką mūsų Draugija vei
kia, kokia nauda iš jos vi
siems lietuviams abelnai, o 
Draugijos nariams ypatingai.

Beje, jau esame nutarę šie
met išleisti nepaprastai gra
žių žymiojo lietuvių tautos 
rašytojo velionio Petro Cvir
kos apysakų rinkinį. Rinkinys 
vadinsis “Ąžuolo Šaknys.”

Taip pat jau spausdinamas 
žurnalo šviesos 'pirmasis šių 
metų numeris.

Centras .savo pareigas atlie
ka greitai ir gerai. Tai tu
rėtų būti paskatinimu visiems 
nariams taip pat rūpintis sa
vo pareigomis. Vajus kiek
vienam suteikia puikią progą 
pasidarbuoti.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. f

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LOS ANGELES, CAL
Pasikalbėjimas su Tautiečiais | parduoti užsienio imperialis-

Kaip Valdžia Skaičiuoja 
Vidutines Algas

Washington. —' Valdinis 
I cenzo biuras paskelbė,, kad 
1947 m. amerikiečiai vidu
tiniai gavę po1 $3,000 algos 
per metus; sako: 4 milionai 
gavo po mažiau kaip $1,000 
metinės algos, 6 milionai — 
$1,000 iki $2.000, 8 milionai

$2,000 iki $3,000, kiti 8 mi
lionai $3,000’ iki $4,000, 4 
milionai iki $5,000, o kiti 
daugiau.

Toliau tas pats valdžios 
pranešimas jau skirtingai 
skaitliuoj a; sako: 68,000,000 
amerikiečių 1947 m. viduti
niai gavo po $1,800 algos 
per metus. •

205-tos kuopos Mixmasteriu 
parengimas, sausio 30 d., su
traukė daufe žmonių North 
Star svetainėje. Tarpe didelio 
skaičiaus lietuvių teko susi
tikti keletą seniai matytų, ku
rie pirmiau dalyvaudavo mū
sų parengimuose, o dabar re
tai pasirodo, nuėję pas reak
cininkus.

tams.

o

Vos pradėjus su jais kalbė
tis, matai, kaip šie žmonės 
yra suklaidinti ir kaip 'siaurai 
dalykus* pasaulio plotmėje 
mato. Bet tuo pat kartu įsi
vaizduoja, kad jie viską “ži
no,” ypatingai, kaip baisiai 
Lietuva yra “pavergta Stali
no”; tenai būk tik baisios žu
dynės, badavimas ir kitokios 
baisenybės.

Tokie “viską žinanti” žmo
nės yra lengva apgauti me
lais pagrįsta propaganda. Juk 
iki pat pradžios II-jo Pasau
linio Karo Sovietų Sąjunga 
buvo šmeižiama jos priešų, o 
vėliau fašistų iš Anti-Komin- 
terno Ašies. Tai melų propa
gandai buvo daugelis patikė
ję, kad Tarybų šalyje nėra jo
kios tvarkos, o tik “nuolatinės 
žudynės” sau nepatinkamų 
žmonių eina, panašiai kaip 
Tarybų Lietuva yra apmeluo
jama buvusių nacių bendra
darbių, kurie prie Smetonos 
kaip inkstai taukuose gyveno 
iš skriaudos ir vargo Lietuvos 
liaudies.

Net ir Amerikos militariniai 
žinovai tos melų propagandos 
buvo apgauti ir manė, kad 
Hitleris su savo militarine ga
lybe Raudonąją Armiją į še
šias savaites sumals. Gi dak
taras iš “Naujienų” dar ‘aiš
kiau” nusakė nacių galybę, o 
Sovietų Sąjungos silpnybę. Ir 
Hitleriui šlaptai užpuolus So
vietų Sąjungą, Pijaus Grigai
čio mokiniai ’ sušuko “Three 
Cheers for Hitler!”

Tai matome, kūr nuveda 
kerštavimas ir ta didžioji “ži- 
nyštė” bei pasidavimas reak
cininkų melų propagandai.

Bet Visgi yra mūsų tautiečių, 
kurie tiki net ir jokiems fan
tastiškiems melams,' kaip kad 
Stalinas ' sukurstęs Kinijos 
žmones prieš Čiang Kai-šėko 
valdžią. Reakcininkams labai 
yra lengva perduoti • melus 
“viską žinantiems.” Wall 
stryto imperialistai ir jų pro
pagandistai duoda daug už
uojautos visiems f buvusiems 
išnaudotojams ir fašizmo lin
kučiams, kuriems prisieina 
nešdintis nuo savo žmonių 
keršto, 'čia yra pamato pykti 
ir rūstauti Amerikos reakci-' 
ninkama, kai jų . agentams 
prisieina riestai, ypatingai ry
tinėje Europoje. Tiesa, dalis 
jų paspruko į r čia atbėgę ne 
savo . balsu šaukia, jog jų 
krašte eina “teroras” prieš 
patekusius bėdon jų kolegas 
—tuos, kurie, kaip ir jie, vi
suomet buvo ir yra pasirengę 
už Judos grašius savo liaudį

neatpinga, 
mokesčiai

vyrai, poli-

kitą, vio- 
ir Turki- 
pasikelia 
taip yra

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

SERIflUSM DUONA 
a\SQ10LES BAKING 

11 \ ■ ■ ■■ i ■■    ' ■ ■■■    ■■■

532 Grand St., Brooklyn Y?

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis-£-Brooklyno ir apylinkės, 
Į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Susiėjus tūlą biznierių, sa
kė, kad nuo dabar viskas bus 
gerai, nes Trumanas savo kal
boje “State of the Nation” 
pasakęs Sovietams, kur jie 
priklauso.’ Pastebėjau jam, 
kad Trumanas yra ne kartą 
sakęs panašias kalbas, o bet
gi pragyvenimas 
darbai mažėja ir 
didėja, t

Mūsų valstybės
tikieriai pinigus mėto, kur tik 
jiems užeina ant scilės, o 
tamsta ir aš turime sumokėti. 
Kitoms šalims duoda šimtus 
milionų, o namie, kad ir to
kiems svarbiems reikalams, 
kaip apsaugojimas piliečių 
sveikatos, ubagauja dešimtu
kais.

Pereitais metais Los Ange
lėse siaujė baisi liga poliomy
elitis. Trūksta pinigų užlai
kyti ligoninėse sergančius 
žmones. Kodėl gi Washingto- 
no ponai negalėtų mums pa
skirti kokį milioną 
toj duoti Graikijos 
jos fašistams, arba 
sau algas, kurios ir 
didelės.

Patylėjęs, šis mano pažįsta
mas sako: “žinai ką, aš tau 
išpirksiu bilietą važiuot į Ru
siją.”

Bet aš turiu geresnį planą, 
sakau jam: važiuokime abu. 
Ir jeigu taip yra, kaip tamsta 
manote, kad yra Lietuvoj ir 
Sovietų Sąjungoj, tai aš ap
mokėsiu visas išlaidas. Bet 
-jeigu bus priešingai, tai tams
tele padengsite visas išlaidas. 
Ką sakai į tai ? — pabrėžiau 
jam.

Jis sako, to tai nebus, nes 
patekus į Stalino rankas, at
gal nesugrįžtum.

Tai iš kelių trumpų pasi
kalbėjimų galima 
kaip 
ti. 
kaip 
taip
vai pasiduoti reąkcininkų me
lų propagandai. Bet kad taip 
yra, tai neginčijama tiesa, 
žmonės klauso ir tiki išnau
dotojų propagandai ir kartu 
dar romia savo klasinius prie
šus.

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Fotografas į
'Traukiu paveikslus familijų, ves- ' 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus^ 
sudarau su ame-' 
rikoniškais. Rei-j 
kalui esant ir' 
padidinu tokio! 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

suprasti, 
tie žmonės yra suvedžio- 
Net sunku įsivaizduoti, 
užaugęs žmogus gali 
silpnai protauti ir leng-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

aIL Jin .L a2m ft <

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

/ Darome ir Pritaikome Akinius:
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

J. 1 Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

e war k 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

I
Tel TRObrldgc 6880 S 

DR. JOHN REPSH1S1 

(REPŠYS) ' g 
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

Valandos: 2-4 ir 6-8 8

Nedčliomis ir šventadieniais: $ 
nuo 10 iki 12 ryto. S

N 278 Harvard Street $
kčrnp. Inman St., arti Central Sq. M

§ CAMBRIDGE, MASS. $

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 '

.t. -B.* —WL ^9^ AL ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ —*• m. a3a a a
f w fTXT TT ^ft* —A* —ft— —a —ą- —ą-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.
' Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-j 

dikiam reikmenys, įvairūs daik-;;
' teliai, ligonių kambariui reikme-' 
Jnys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

t

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway ;

WOODHAVEN, N. Y. ;
/ • i

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ' 

, visose dalyse miesto. ‘

Tel. Virginia 7-4499

5pual.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Seat., Vasario 12, 1949
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NewVOito^^^ZiriiQS Norite Pamiegoti po 
Upe Traukinyje?

Paskutinis Pakvietimas

Šeštadienio Vakarą 
Būkite “Parėję”

Dovanos Bazarui
---------  D. M. šolomskas pranešė,

Dienraščio Laisvės parengi- kad drg. šolomskienė nupirks
mų darbininkų ir jų šeimų 
sueiga Įvyks šeštadienį, apie 
7 vai. vakare, Kultūriniame 
Centre, 110-06 Atlantic Ave>, 
Richmond Hill.

Leiskite mums dar kartą 
priminti mūsų pakvietimą vi
jų Laisvės parengimuose dir
busiųjų 
“pare.” 
ir visas

ir padovanos bazarui Lietu
vos linų’ ir Lietuvoje išaustą 
staltiesę ir napkinukių.

Dėl Pasidabinimo 
Laisvės Bazarui

ir jų šeimų Į sueigą- 
Mes kviečiame visus 

šį šeštadienį, vasario 
susirinkti į Kultūrinį 
Čia turėsime užkan- 

tąįa pat proga pasi- 
apie artėjantį dien-

Viena gera Laisvės patrio
tė telefonu pranešė, kad ap
dovanos Bazarą septyniais 
.vardais šilko audimo. O Soro
rity Grupė iš to šilko pasiūs 
bliuskutes ir parduos bazare.

daiktų krautuvės savininkas, 
307 Grand Street (priešais 
City Market), Brooklyne, do
vanojo bazarui elektrikinj 
laikrodį. Jis taipgi dovanojo 
svetaftiės patriotiškam papuo
šimui vieną didelę vėliavą ir 
daug mažiukių.

Užeikite pas'Albiną Stripinj, 
240 Grand St., Brooklyne, dėl 
gražaus Permanent Wave ar 
kitokiam plaukų apdabinimui. 
Tai moderniškai įrengtas 

dabinimo 
- Perma- 

plaukų

Centrą, 
d žiu ir 
tarsime 
raščio Laisvės bazarą.

Nelaukite jokių formališkų 
pakvietimų, priimkite šį pa
kvietimą taip lygiai, kaip jū
sų vardu adresuotą pakvieti
mą ir dalyvaukite “parėję.”

Laisves Administracija.

Liberty Auditorijoje
Susiedijos organizacijos su

ruošė šokius vasario 11-tos ir 
12-tos vakarais. Kviečia ir 
lietuviu^ šokių mėgėjus atvyk
ti. Ar.

Miesto Policija Veda 
Vajų Sukelti Jaunukų 
Sporto Fondą

Didžiojo New Yorko poli-* 
cija yra įkūrusi ir per eilę 
metų globoja jaunukams 
sporto organizaciją, Policijos 
Atletišką Lygą (sutrumpintai 

kurios tikslas yra 
susiedijose jaunukams 
centrelius ir juos pri- 

į juos traukti jauni-

PAL), 
steigti 
žaisti

mą.
Tuose ccntre.liuose jaunukai 

mokosi visokio sporto, žaismių 
ir kitokių liuoslaikiams užsi
ėmimų-. Tini vienos grupės su 
kitomis kontestus, iš kurių pa- 
rinktiniai jaunukai ir jų gru
pės stoja į visos apskrities, o 
paskiau į viso miesto kontes
tus, tuomi palaikant jaunukus 
prie naudingo užsiėmimo.

Kreipdamasis per dienraštį 
Laisvę į visus laisvięčius, Da-

Precinkto, 
Laisvė, 

kitko
ko-
pa-

kai-

niel Oliva, 85-to 
kuriame randasi 
mandierius, greta 
reiškia:

e “Kriminalybė brangiai 
nuoja. Asmeniniais nuosto
liais, kaip kad ir taksais kri
minalinis užsilaikymas ištrau
kia savo auką nuo kiekvieno 
iš mūsų. Kriminalistą asteig- 
ti yra sunki užduotis. Ji daug 
kainuoja. Išvengimas krimi- 
nalybės, apsauga nuo pateki- 

' mo jon yra daug pigesnė...”
’ Kapitonas Oliva nurodo, 
kad Policijos Atletiškos Ly
gos veikla pagelbsti susiedijų 
jaunukus saugoti nuo krimi- 
nalybės ir dėl to visiems rei
kėtų jos veiklą, paremti. Tad 
jeigu jūsų susiediją dežuruo- 
jantis policistas užeis papra
šyti aukos ar parduoti tikie- 
tą, jis tai daro ne sau asme
niniai, bet pagelbėdamas 
kelti arti milioną dolerių 
lygos veiklai šiais metais.

Bazaras jau tik už 2 sa
vaičių. Įvyks vasario (Feb.) 
25, 26 ir 27 dd., Liberty Au- 

. . ditorium, 110-06 Atlantic 
Jonas Patašius, auksinių ' Ave., Richmond, Hill.

Joną Stokes Laidos Vasario 12, Šeštadienį
Jonas Stokes—Darbininkas, Profesionalas

Vasario 10-tą, Swedish IIos- 
pitalyje, po ilgos, varginan
čios ligos mirė Jonas Stokes, 
plačiai žinomasis fotografas, 
gyvenęs ir turėjęs studiją 512 
Marion St., Brooklyne. 
šarvotas 
1363

Pa- 
Donovan Chapel, 

Bushwick Ave., kam
pas Dec atur 
Street (netoli 
nuo Chauncey 
arba nuo Hal
sey St. stočių 
ant BMT Ja
maica lim

itą i rie
tuvių apeigas 

Šalins-

jos).

F. Shaljns-

vasario 12-tą, 
kapinėse. Išlydės

S v.
10

Jonas Stokes

veda W. 
kas.

Laidos 
Jono
vai. ryto.

Jonas Stokes paėjo iš 
nidiškių kaimo, Pumpėnų 
valsčiaus, Panevėžio apskri
ties. Į šią šalį atvyko 1903 
metais, į Pennsylvanijos vals
tiją. 'Tūlą laiką gyveno Chi
cago], vėliau atsikėlė į Brook- 
lyną ir čia gyveno iki mirties.

Kaip ir didžiuma mūsų bro
lių, kuriems teko iš Lietuvos 
atvykti į an gi i ak ašy k lų sritis, 
Stokes savo gyvenimą Ameri
koje pradėjo angliakasyklose, 
mainieriu. Gi nusikėlęs Chi- 
cagon jisai dirbo gęlžkeliečiu, 
kuris darbas dar ir šiandien 
sveturgimiui nėra lengva gau
ti. O tai rodo jo sugebėjimą 
greit susipažinti su šalies kal
ba ir sąlygomis.

Atvykęs į Brooklyną Stokes 
buvo pradėjęs dirbti pas siu
vėjus, tačiau .turėdamas pa
linkimo siektis tolyn, pradėjo 
ruoštis fotografo - dailininko 
profesijai. Apsivedęs su Ade
le žemaučius, kuri taipgi 
turėjo tam palinkimo ir ryžo
si su juomi dirbti, 1914 metais 
jis atsidarė studiją Cehtral 
Brooklyne, tuomet buvusiame 
vienu iš stambiausių’ Brookly- 
no. lietuvių centrų. Prieš ke
liolika metų perkėlė studiją 
dabartinėn vieton.

Ja-

CO 5-8215

su- 
tos

ameri- 
vedybų, 
krikšty- 

tarnybos 
laipsnių

Popiet 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 $1.80-$1.20 Vakarais. $1.20-$2.40
BIJOU THEATRE, 45th St. West of Broadway

Ant leddoto kelio paslydus 
ir susidūrus dviem auto ant 
Springfield Blvd., Queens 
Village, abiejų mašinų vairuo
tojai sužeisti.

Kas yra buvęs jų studijoje 
(retai rasi šeimą, iš kurios kas 
nors nebūtų buvę), tas paste
bėjo, kad šiandieną jų studi
joje, tarsi foto-montaže, atsi
spindi Brooklyn© lietuvių ko
lonija. Ištisos šeimos — nuo 
užsivilkimo pirmuoju 
kietišku švarku iki 
pirmosios gentkartės 
nu, mokslo baigos, 
armijoj ar aukštųjų
prof esi jose — atžymėjo7 savo 
šeimos šventes Stokes nuo
traukose.

Tas pat ir draugijiniame

MATYK ISSIVYSTANCIĄ ISTORIJĄ ♦ Pirmąsias Filmas
Francijos “Dėkingumo Traukinys” pradeda istorinę kelionę J. V. 

Paskutinės Nankingo Dienos
2 rusų lakūnai pabėgo ir j Washingtoną atvyko 

Norvegijos užsieninis mihisteris Lange atvyko svarstyti vakarinių 
kraštų santarvę. * Spalvinė kelionė: “Norway”

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway and 46th Street.

gyvenime. Draugijų kūrima
sis, svarbiausieji veiksmai, -su
važiavimai, sukaktys randasi 
jo nuotraukose, kurioms jis 
nesigailėdavo pastangų, laiko, 
dažnai tai paskalydamas lyg 
ir prievole patarnauti • savo 
žmonėms, nepareikalaudamas 
net užtikrinimo, ar jam tai 
medžiaginiai apsimokės. Ir 
tame lietuvių jis neskirstė į 
brolius ir pusbrolius, neigi 
paisė protarpiais zyliavusių 
kiršintojų grasinimų.
Tylus Visuomenininkas

Velionis Stokes priklausė* 
tik šv. Jurgio Draugijoje, ku
rion įsirašė dar 
Veikiausia kitur 
neturėjimo laiko 
čiau sieloje jis 
siems darbininkų 
laimėjimams.
bieji metai kasyklose, ant 
gelžkelių, tuolaikinėse kriau
čių prakaitaunėse už menkus 
uždarbius buvo palikę jame 
savo antspaudą, ar gal gili 
įžvalga į žmonių gyvenimą, į 
to gyvenimo dabartį ir ateitį 
jį akstino — sunku pasakyti, 
žinome tiek, jog jis visuomet 
nešiojo savyje gilią priejautą 
darbo žmogui, jo reikalams.

Kuklus, be pretenzijų, 
Stokes nepraleisdavo nepaste
bėjęs didžiųjų savo tautos ar 
bendriems darbininkų ir liau
dies reikalams kampanijų, su
rasdavo laiko ir ištekliaus 
įteikti savo auką. Laike tei
kimo paramos kare ir nuo na
cių okupacijos nukentėjusjems 
Lietuvos žmonėms jis aukojo 
laiko ir lėšų užrekorduoti tą 
paramą paveiksluose. Ir pri
sidėjo su stambia auka įrengi
mui Vėžio Ligos Instituto Vil
niuje, jo vardas atžymėtas 
Vilniun išsiųstoje bronzinėje 
knygoje.

Jo vardas ilgai liksis atmin
tyje ir visų tų, kurie jį paži
nome.

• Būdavęs dažnus lankytojas 
svambiųjų sueigų, Stokes pa
staruoju laiku iš jų buvo din
gęs. O tai įvyko iš priežasties 
ligos, kuri jį vargino jau nuo 
liepos mėnesio. Kas per liga? 
Veikiausia, kelios, pasireišku- 
sios iš karto- išpurtimu ir kie
tėjimu arterijų ,paskui širdies 
silpnumu, skilvio ir inkstų ne- 
sveikatomis, kurių vieną ban
dant prašalinti kitos laipsniš
kai aršėjo. Didžiumą to laiko 
gydėsi namie, gydytojams at
einant į nafnus, žmonos prie
žiūroje. Pastaraisiais mėne
siais buvo atvykusi pas tėvus 
pagyventi, jiems pagelbėti ir 
duktė Mrs. Ona Anderson su 
dukryte Barbara iš Stratford, 
Conn. ’ >

Liko gailiame liūdesyje žmo
na, duktė su šeima. Taipgi li
ko pusbroliai Juozas ir Ka
zys Lieliai ir pusseserė Gra
silda Lielienė, visi Brooklyne, 
ir pusseserė Stefanija Ivanaus
kienė, gyvenanti E. Setauket, 
L. I. Lietuvoje lig karo te
begyveno brolis Mikolas ir dvi 
seserys.

Liūdinčiai šeimai ir gimi
nėms reiškiame užuojautą.

1906 metais, 
nesirašė’ dėl 
veiklai. Ta- 

priklausė vi- 
ir liaudies

Gal jo anksty- 
kasyklose,

moderniškai 
Parlor ir 

ekspertai atliks jums 
nent Wave ar kitokį 
dabinimą. •

Pašaukite Albiną 
telefonu EV. 4-2525, 
kito, kada užeiti, kad nereik
tų. jums laukti. Stripinis yra 
jaunas lietuvis, atvykęs -iš 
garsiojo Montello, Mass., pui
kiai išsilavinęs plaukų 
mo profesijoje. Jis 
padabins Jūsų plaukus 
tenkinančią kainą .

stočių , 
dėl at- 

50 darbinin- 
prie stočių 

šaukė įspė-

save gyvy- 
Linijos neturi prižiūrėto
je e 1 i a u k i t e p e r v a ž d m is

Strjpinį 
pasitar-

dabini- 
ikiai 

pa-
pu 
už

Eastnewyorkiete 0. Baltru
šaitienė jau tūlas laikas skun
dėsi nesijaučianti gerai. Pa
staruoju laiku toji “sloga” 
pasunkėjo, gydytojas įsakęs 
visuotiną pasilsį. Randasi na
mie, 13 Logan St., vyro Willi
am ir sūnaus Arthuro priežiū
roje. M.

SUGRĮŽO žiema
Išbuvusi virš mėnesį atosto

gose Kalifornijoje ir kitur va
karuose ir vidurvakariuose, 
vasario 10-tos vakarą į New 
Yorką sugrįžo žiema. Iš pra
džių sniegas krito ir tirpo, bet 
temperatūrai staiga nupuolus') 
iki 28 laipsnių, pavojingai ap
ledijo gatves. Penktadienį 
tebebuvo šalta.

Benjamin Jennings rastas 
nusižudęs ęasu savo kamba
ryje, New Yorke.

oooooooooooooooooooooooooęSTANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas

111 ^INSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir ISekma- 
dieniais ištisą dieną.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Gerbiamieji Brooklyn© lie
tuviai ir lietuvaitės, nepamirš
kite. patys eiti ir savo draugus 
bei pažįstamus pakviesti eiti j 
sekmadienį rengiamas D)’. J. 
J. Kaškiaučiui prakalbas .

Kaip visada, taip ir šiose 
prakalbose galėsite žodžiu bei 
raštiškai klausti apie įvairių

ligų išsivystymo priežastis. 
Dr. Kaškiaučins, kaip visada, 
ir dabar tinkamai atsakys.

Prakalbos atsibus A. L. Kul
tūros Centre, 2 valandą po , 
pietų, kampas 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Įžanga veltui.

Kviečia SKK Valdyba.

v

Ragina Tyrinėti

Važiuokite u ž s t.r e i k u o t a i s
Hudson Tubes traukiniais!

Keliems šimtams linijų prie
žiūros darbininkų ir 
agentų sustreikavus 
statymo iš darbo 
kų-unijistų, visur 
pastatyti pikietai 
įimus: Į 

“Nerizikuokite 
be. 
jų.
(ferries) !”

Didžiuma paklausė, pasuko 
kitais keliais, ne tubes. Tūli 
rizikavo keliauti užstreikuoto- 
mis, be ekspertiškos priežiū
ros paliktomis linijomis. Ne 
ilgai truko . gauti pamokėlę, 
nors šį kartą nebrangiai kai
navusią. Sugedo elektros lai
das ii- šeši traukiniai išstovė
jo tunelyje po upe apidfc pusę 
valandos.

Konstantas Urbonas, 51
amžiaus,, gyvenęs 91-54—114 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė vasario 11 d., Veterans Li
goninėje, St. Albans, L. 1. Pa
šarvotas F. W. Shalins-šalins- 
ko koplj^čioj, 841)2 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Laidotu
vės įvyks vasario 14 d., 10 
vai. ryto, National Cemetery, 
Brooklyne. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Julia, sūnų 
Richard ,seserį Julią šverei- 
kienę ir švogerį Joną šverei- 
ką, taipgi ir daugiau giminių. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
dalyvauti šermenyse ir laido
tuvėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi F. W. šalinsko įstaiga.

m.

Queens republikonas sena-^ 
torius Seymour Halpern žada 
Now Yorko Valstijos Seime
liui, Albaneje, pasiūlyti bilių, 
kuris, jeigu taptų įstatymu, 
įsakytų laiks nuo laiko versti
nai patikrinti visus auto. Be 
tokio patikrinimo neleistų va
žinėti, neduotų leidimo.

Anot Halpern’o, auto nelai
mių tyrinėtojų komiteto, mū- 
valstijoje auto nelaimių 
įvyksta po vieną kas 15’ mi
nučių. Ir iš virš 100 tūkstan
čių auto nelaimių pirmais Il
ka mėnesių 1948 metų, 63,-

mašL

savi- 
entu-

000 buvusios jau senos 
nos.

Tačiau senų mašinų 
ninkai, atrodo, ne taip
ziasti.škai į tuos tyrinėtojus 
žiūri. Kurių nuomonę .teko 
išgirsti, jie sako, jog—

—Su senomis mašinomis 
dažniausia nelaimės įvyksta 
dėl to, kad dumdamas nauja 
mašina, tarsi višta be galvos, 
įvažiuoja į senąją mašiną.

Tūlas įtaria, kad gal bus 
naujas skymas pasipinigauti 
tais tyrinėjimais. Dar kiti 
spėja būsiant patarnavimu au
to firmoms, nebegalinčioms 
išparduoti naujų auto nesvie
tiškai užkeltomis kainomis.

N. A.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

$ BROOKLYN «

I labor lyceumI
g DARBININKŲ ĮSTAIGA |

#Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.M

K kg KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS %
V ”
M y
g Tel. STagg 2-3842 #

• «

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas <

306 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

a

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BRQOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

BAR & GRILL

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

z

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

YI TDD^C DIP 411 GRAND STREET 
/jUII J n Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS,

TELEVISION

• Peter Kapiskas
32 Ten Eyck St

Tel.' EVergreen 4-8174

UP

Swirl Cut

Hairdressers .

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukplia komplimentus

4M-

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Pemtanent Waves

50

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LlfcTUVIŲ RESTAURACIJĄ ĘROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9012

M

*

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

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

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

Fashion 
Center

sutai-

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu sų- 
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.

6pusi.—Laisvė (Liberty,Lith.Daily)-šešt., Vasario 12, 1949




