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Graži ir Teisinga Idėja.
Baimė Išgaravo.
“Mūsų Svečiai”...
Viskas Žmonių Gerovei.
Tebedūksta,
Ba žaras.
Su Garbe iki Mirties.
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New Jersey valstijos naujo
ji konstitucija veikia gerai. 
Joje pabrėžta, kad bent kokia 
rasinė diskriminacija ir bent 
koks rasinis žmonių padalini
mas yra prasižengimas, 

i
Iki pat pereito rudens, Cam- 

deno mieste mokyklinio am-, 
žiaus vaikai buvo padalinti. 
Mokyklos buvo atskiros bal
tiesiems ir juodiesiems.

r

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

TRUMANAS REIKALAUJA KARINIAI 
REMT ATLANTO SANTARVĖS ŠALIS
Prezidentas Geidauja Sau Valios Kariauti dėl Šiaurinio 
Atlanto Kraštu, Apeinant Jungtiniu Valstijų Kongresą

Washington.— Preziden- Žymėtina, kad tiktai. Se
tas ■ Trumanas reikalavo,

Kai buvo isakyt’a tą bjaurią kad Kongressas pripažintų 
sistemą panaikinti pagal nau- Į valdžiai galią kariaut už bi
ją valstijos konstituciją, atsi
rado tėvu, kurie “sukilo.“ Jie 
sakė, kad suėję abiejų rasių 
vaikai “pasipjaus.” Jie savo 
vaikus ištraukė iš viešųjų mo
kyklų ir nugrūdo j parapiji
nes mokyklas.

le kraštą, įstojusį į Šiauri
nio Atlanto santarvę, jeigu 
tą kraštą bet kas ginklais
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Bet ką parodė keleto mė
nesių praktika? Parodė, kad 
jokio nesusipratimo neįvyko. 
Vaikuose viešpatauja gražiau- 

, sias susitarimas. Mokytojai 
irgi džiaugiasi. Pirmu sykiu 
tame mieste užduotas mirti
nas smūgis rasinei neapykan
tai.

Dabar jau ir tie, kurie bai
mės apimti vaikus pasiuntė i 
parapijines mokyklas, keičia 
savo nusistatymą. Visa ei
lė jų jau sugrąžino vaikus at;

(Trumano valdžia, orga
nizuodama tą karinę san
tarvę, iš anksto pers ta to 
Sovietų Sąjungą kaip “už-

Pasikalbėjime su repor
teriais ketvirtadienį prezi
dentas tvirtino, kad pir
miau “vienbalsiai Kongre
so priimta” Vandenbergo 
rezoliucija jau įgalinus val
džią panašiai kariniai veik
ti.

natas užgyrė tą rezoliuciją, 
bet Kongreso Atstovų Rū
mas niekuomet nepriėmė 
tokios rezoliucijos.

Senato demokratu vadas 
Tomas Connally ir republi- 
konų vadas sen. Vanden
berg dar abejojo, ar pripa
žint prez. Trumanui . galią 
įvelti Ameriką į karą, apei
nant Kongresą. Nes Jung
tinių- Valstijų Konstitucija 
sako, jog tiktai Kongresas 
gali nutart karą paskelbti.
Valstyb. sekretorius Dean 

Acheson penktadienį ragi
no Senato užsieninių reika
lų komisiją užgirti karinę 
prezidento valią dėl Atlan
to sutarties.

Amerikonai I 
Pabėgėlių Va

Formoza. — 300,000 bu 
vusių Čiang Kai-šeko vai 
dininkų, jo šalininkų ii 
turtingų tautininkų perbė 
go iš Kinijos į Formozo^ 
salą.

A m e r i k o n ų M a r s h all c
plano pasiuntiniai apž.val 
ginėja tą salą, 100 mylių 
rytus nuo Kinijos; svarsto 
kaip reikėtų sustiprinti bu
simąją Kinijos tautininku 
valdžią Forftiozoj.

lemsią Čiango 
Idžią Saloje

Čiango tautininkai nuro-
- dinėja amerikonams, kokia 
• svarbi pozicija kariniam
- Amerikos laivynui ir lėktu- 

i vams būtų Formoza, girdi, 
i “ginti Japoniją ir Filipinus

) i nuo Sovietų.”
■į Tautininkų valdovai ga- 

, bena iš Kinijos į Formoza 
■į savo turtus, taipgi fabrikų 
: mašineriją, amerikin. lėk- 
! tuvus, net plytas ir staty- 
i bai naudingus medžius.

Anglai-Amerikonai
Triestą; Laužo 4-riu

Lake Success, N. Y. —
Jakovas Malikas, Sovietų

Nori Atiduot Italijai 
Talkininkų Sutartį

Malikas pareiškė’:
— Anglai, amerikonai ir

FABRIKANTAI ŠAUKIA PALAIKYT IR 
PAAŠTR1NT TAFTO-HARTLEY ĮSTATĄ
General Electric ir Kitų Kompanijų Atstovai Ragino 
Kongresą Pastiprint Tą Įstatymą Prieš Unijas
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Aršus Marylando Seimelio 
Bilius Prieš Kairiuosius'

Tie “Tyrinėtojai” Būtą 
Šnipai, Sako Sovietai

Graži, teisinga idėja paima 
•šų. Senieji prietarai ir ne

sudaro 
šaltini

pasitikėjimai, kurie 
Amerikoje didžiausį 
blogo, traukiasi šalin.

laužus žmonėms dė-

prašome ruoštis prie

suvažiavimas ir ban- 
Lai taip pat gerai pa- 
trijų dientj bazaras!

Danbury, Conn., kunigai su
kilo prieš pakvietimą Henry 
Wallace kalbėti Lions Club 
susirinkime. Klubas pranešė

Skaitau pranešimą, kad 
Brighton, Mass., pasimirė Ka
zimieras Waškys, Mirė su
laukęs 
metu.

Mirė 
gražaus amžiaus, 71 
Jis buvo nuoširdus

(Tąsa 5-mo pusi.)

Visus 
dienraščio Laisvės bazaro. Jau 
tik vos savaitė beliko iki ba
zaro.

Puikiai pavyko Laisvės ben
drovės 
kietas, 
vyks ir

gams nusilenkti ir atšaukti jo 
pakvietimą.

Reakcija tebedūksta. Ka
talikių kunigai neriasi iš kai
lio. Jeigu nuo jų priklausytų 
visos Amerikos likimas, tai 
mes jau turėtumėme inkvizi
ciją il
ginti.

Keleivis rašo: “Mūsų sve
čiai...” Kas jie per vieni? 
Ogi kunigas Krupavičius, ku
ris 1926 metais, padėjo Sme
tonai įsteigti Lietuvoje fašis
tinę diktatūrą, ir atviras Sme
tonos rankų laižytojas Sidzi
kauskas. Jie pribuvo Ameri
kon ir jie tapo Keleivio sve
čiais! Kunigas ir smetoni- 
n in kas!

Baltimore, Md. — Prog
resyvių piliečių ir unijistų 
pasiuntiniai, nuvykę į Ma
rylando valstijos seimelį 
Annapolyje, reikalauja at
mest Oberio sumanymą 
prieš “raudonuosius.” Tas 
sumanymas siūlo: '

Bausti komunistus ir ki
tus vadinamus “neištiki
muosius” 5 metais kalėji
mo- ir $5,000 piniginės bau7 
dos, o komunistų ir jiems 
palankių organizacijų 
dus įkalinti 20 metų ir 
bausti $20,000. ,

va-
nu-

1

Progresyvių Partijos vardu 
Henry Wallace 'išstojo prieš » 
prezidento Trumano karini 
budžetą su prpgrama dėl vi
sų žmonių gerovės. Wallace 
reikalauja baigti šaltąjį karą 
ir tuos bilijonus dolerių, ku
rie Trumano skiriami milita- 
rizmui ir karui, panaudoti 
Amerikos ’liaudies būklės pa
kėlimui.'

Progresistai siūlo budžetą 
sudaryti ir 54 bilijonų dole
rių. Jie .reikalauja visiškai 
panaikinti taksus toms šei
moms, kurių metinės įplaukos 
neviršija $4,000.

Jankiai Slaptai Nuteisė 
Cechą 20 Metų Kalėti

1 
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Lake Success, N.' Y. — 
Amerika ir Anglija perša 
pasiųsti Jungtinių Tautų 
komisiją ištirti neva “ver
gijos darbų stovyklas” So
vietų Sąjungoj tiktai tuo 
tikslu, kad galėtų privaryti 
savo šnūoų, — užreiškė So
vietų ^delegatas Jakovas 
Malikas. — Jie< nori pra- 
vest savo šnipus ypač į to
kias Sovietų Sąjungos vie
tas, kurios dar nežinomos 
amerikonam ir anglam.

----------------------------------------------------------

Gen. Clay Jau ‘Nemato’ 
Atkuntančio Nacizmo

atstovas Jungtinių Tautų 
Saugumo . Taryboje, siūlė 
paskirti šveicarą pulkinin
ką Hermanną Flueckigerį 
Triesto gubernat o r i u m. 
Anglai 1947 m. taip pat siū
lė jį į Triesto gubernato
rius.

Bet Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos atstovai da
bar išstojo prieš talkininkų 
gubernatoriaus s k y rimą 
Triestui. Jie perša sugrą
žinti Italijai .Triestą ir apy
linkę.

di-
su-

francūzai laužo keturių 
džiųjų talkininku - taikos 
tartį su Italija. Ta, sutartis 
nusprendė sudaryti ir pa
laikyti Triesto miestą, uos
tą ir artimą apylinkę kaip 
nepriklausomą, savivaldiš- 
ka sriti. I C

Dabar jie nori sugrąžint 
Italijai Triestą, idant Ang
lija ir Amerika galėtų nau
doti Triestą kaip savo lai
vynų ir kariuomenės bazę

Washington. — General 
Electric kompanijos pirmi
ninkas Charles E. Wilson 
šaukė ne tiktai palaikyt, 
bet ir paaštrint Tafto-Har- 
tley’o įstatymą prieš uniją, 
prieš streikus ir prieš ko
munistus.

Kalbėdamas Senato ko
misijoj darbiniais reika
lais, Wilsonas reikalavo 
taip pastiprint Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, kad būtų 
griežtai uždrausta skaitlin
gi streikų pikietai ir kad 
būtų užginta samdytojams 
derėtis su tokiomis unijo
mis, kurių viršininkai ne
prisieks, kad jie ne. komu
nistai ir kad atmeta bet 
kokius ryšius su komunisti-

niu judėjimu.
(CIO Elektrininkų 

jos vadai atmetė tokias 
priesaikas.)

Keturi kiti fabrikantai 
taipgi piršo paaštrint Taf- 
to - Hartley’o įstatymą. Jie 
smerkė valdžios pasiūlymą 
panaikint šį įstatymą, o su
grąžint unijinį Wagnerio į- 
statymą su valdiškais “pa
taisymais” (varžan č i a is 
streikų laisvę). Fabrikantki 
sakė, jog tų pataisymų “ne
užtenka.”

Kiek pirmiau pats Tru- 
mano valdininkas Den- 
ham’as, Darbo Santykių 
Komisijos vyriausias advo
katas, stojo už Tafito-Hart- 
ley’o įstatymo palaikymą.

Uni- *

4

rįyAC

Italijos Streikieriai 
Užėmę Fabriką

Kinų Tautininkai Nežiną, 
Kur “Atremt” Komunistus

po- 
del

nuo

Darbo Federacijos Vadai Laužo 
Philadelphijos Važiuotės Streiką

Munich, Vokietija.—Slap
tas karinis amerikonų teis
mas priteisė 2X) metų kalė
jimo cechui Frantisek Kle- 
cka’i. Du trečdaliai teismo 
narių atrado Frantiseką 
kaltu, kad jis, traukinių 
tarnautojas, esą, “veikęs 
prieš Amerikos kariuome
nės saugumą ir jos tikslus 
Europoje.”

Teisman patraukta ir 19 
’kitų asmenų, kuriuos ame
rikonai vadina “Čechoslo- 
vakijos šnipais”. Jie yra 
cechoslovakai, lenkai ir vo
kiečiai. ' -

Jankiai taip slaptai tardė 
Wallace, kad jis turėjo kuni-1 Frantiseką, kad išvarė iš 

' teismo salės net savo kari
nę policiją.

Sovietai Greit Deportuos 
Amerikone Kaip Šnipę

Maskva.—Jungtinių Val
stijų ambasadoriaus pava
duotojas Foy Kohler krei
pėsi į Sovietų vyriausybę, 
kad leistų pasimatyti su a- 
reštuota amerikone koresr 
pondente Anna Louise 
Strong.

Sovietų užsienio reikalų 
ministerija nedavė leidimo, 
pranešdama, jog ta kores
pondentė po keleto dienų 
bus deportuota užsienin. 
Ministerija paaiaškino:

“Miss Strong suimta už 
tai, kad veikė kaip šnipė- 
kenkėja prieš Sovietų Są
jungą.”

Berlin. — Generolas Lu
cius Clay, karinis ameriko
nų gubernatorius Vokieti
jai, paskutinėmis dienomis 
pripažino, kad atgyja na
cizmas vakarinėje Vokieti
joje, užimtoje amerikonų ir 
anglų.

Tai buvo negraži Mar- 
shallo planui žinia pasaulio 
akyse. Todėl generolas 
Clay penktadienį jau mėgi
no tą žinią “pataisyti.” Sa
ko, “man buvo klaidingai 
pranešta, jog ten atkunta 
nacių judėjimas.”

, Philadelphia. — Darbo 
Federacijos Vežikų Unijos 
vadai apšaukė “neteisėtu” 
streiką 4,000 taksi-kabų ve
žiku ir liepė jiem tuoj grįž
ti darban. Vietinių unijos 
skyr. pirmininkas Charles 
A. Pirolli grūmojo, kad 
jeigu jie streikuos, tai tak
sių kompanija atsisakys 
nuo derybų, su unija dėl 
naujos sutarties.

Kompanija skelbė, kad 
penktadienį, girdi, sugrįžę 
darban “apie pusę” taksių

vežiku.
Tęsiasi visuotinas gatve- 

karių, auto-busu ir subvių- 
eleveiterių streikas.

Gene ralis CIO Važiuotės 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Mike Quill dar ntv 
sileido Philadelph. Trans- 
portacijos kompanijai. Da
bar jis reikalauja tiktai 13 
centų pakelti valandinę al
gą. Kompanija siūlosi pri
dėti po 7 centus valandai. 
Pirmiau ji siūlė tik 3 cen
tus priedo.

Roma. — Sustreikavo 
pierio darbininkai Isola 
Liri mieste, 50 mylių ■ 
Romos, ir užėmė fabriką.
Klerikalų valdžia urmu su- 
siuntė šimtus žandarų, ku
rie ir apsupo fabriką.

■Susikirtime tarp policijos 
ir streikieriū sužeista 30 
asmenų. 

c

Plinta miestu važiuotės 
darbininkų streikas šiauri
nėj Italijoj.

Teismas Protestantų
Kunigams Bulgarijoj

Šanghai, Kinija. — Ame
rikinio CBS radijo kores
pondentas -iš čia pranešė, 
iog tautininkai dar nežino, 
kur sustatyt savo armiją, 
kad gintis nuo kinų komu
nistų - liaudininkų į pietus 
nuo Yangtze upės. Prašo 
dar bent 100 milionų dole
rių greitos pagalbos iš A- 
merikos.

Komunistai kinų partiza
nai ardo tautininkų valdžią 
jau ir pietinėje Kwangtun- 
go provincijoje, sako New 
Yorko Times koresponden
tas.

»
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Visuotinas Protesto 
Streikas Romoje

Roma. — Generalė Itali
jos Darbo Konfederacija 
paskelbė visuotiną dviejų 
valandų streiką Romoje. 
Tai protesto streikas dėl to, 
kad policija kruvinai už
puolė popierio darbininkų 
streikierius Isoloj del Liri.

Visoj Italijoj paskelbtas 
laikraščių darbininkų strei
kas vienai dienai.

50,000 Anglų Mainierių 
Skelbia Streiką

London.* — 50,000 anglia
kasių Lancashire srityje 
nusitarė streikuoti, prade- 

d. Reikalauja 
anglies

dant kovo 5 
nemokamai 
šeimoms.

savo

TEISMO PAREIGŪNAS KREIVAI PRISIEKĖ
BYLOJE PRIEŠ KOMUNISTŲ VADUS

/

New York. — Kaltina
mųjų komunistų vadų ad
vokatas Sacher užklausė 
federaliu džiūrių sekreto
rių Josephą F. McKenzie:

— Ar tamsta kreivai pri
siekei pernai, kuomet savo

jog parinkinėjo baltus 
niškus džiūrimėnus ir krei
vai prisiekė, būk džiūrime- 
nus šaukdavęs iš mišrių pi
liečiu - balsuotojų sąrašų.

Teisėjas Medina pasku
bėjo pagalbon McKenzie’ui

po-

Sofija, Bulgarija. — Čia 
vasario 25 d. prasidės teis
mas prieš 15 protestantų 
kunigų. Jie, daugiausia a- 
merikonai ir anglai, įkai
tinti, kad šnipinėjo Angli
jai ir Amerikai prieš Bul
garijos respubliką ir varė 
šmugelį juodojoj rinkoj.

Jie taip pat kaltinami, 
kad suokalbiavo su Ameri
kos ir Anglijos
nuversti demokratinę Bul
garijos valdžią.

Bulgarija Apkarpys Kunigų 
Ryšius su Užsieniais -

atstovais

“affidavite” sakei, kad vi-Į ir pareiškė: 
suomėt ‘parinkdavai džiūri- 
menus iš užsiregistravusių apgavinga, bet ne melagin- 
balsuotojų sąrašų bendrai 
nedarydamas skirtumo 
jų tautybės/ spalvos ir 
to?

Clay Žada Oru Aprūpint 
Vakarinį Berlyną

“Ta priesaika buvo tik

dėl 
tūr-

Mc-
Kenzie. <'

Vadinasi, jis prisipažino,

Sovietai Apleido J. Tautu 
Sveikatos Organizaciją .

Geneva. — Sovietu Są
jungą, pasitraukė iš Jungti
nių Tautų Pasaulinės Or
ganizacijos dėl Sveikatos.

Sovietai nemato sau jo
kio tikro bendradarbiayimo 
iš “vakarinių demokratijų” 
pusės kas liečia sveikatos 
reikalus. '

ORAS.—šilčiau ir lietus.

ga.”.
Penktadienį Medina už

draudė komunistu advoka
tams klausinėti džiūrių ra
štininką McKenzie toliau, 
kaii) iki 3 valandos popiet 
tą dieną.

j 
kad-

reikės, lėktuvais

Maskva Smerkia Karinį 
Viduržemio Jūros Bloką - c

Maskva, — Sovietiniai 
laikraščiai aštriai kritikuo
ja Francijos ir kitų kraštų 
reakcininkų 'suman y m ą, 
siūlanti sudaryt ir Vidur
žemio Jūros šalių karinę 
santarvę prieš Sovietus.
Ton šantūrvėn peršama

afrikinės Prancūzu koloni
jos ir kt.

Berlin. — Amerikonų ko- 
mandierius Vokietijoj 
nerolas Clay sakė, 
jankiai ir anglai galėsią, 
kol tik
prigabent maisto, anglies ir 
kitų daiktų savo užimtai 
vakarinei Berlyno daliai.

Clay skelbė, jog per die
ną oru prigabenama vaka
riniam Berlynui po 4,000 i- 
ki 6,000 tonų reikmenų.

(Sovietai uždarė važiuo- 
tę anglam - amerikonam ir 
francūzam tarp vakarinės 
Vokietijos ir Berlyno to
dėl, kad Amerika įvedė 
naujas, atskiras markes 
vakariniam Berlynui.)

Sofija. — Bulgarijos už
sienio reikalų ministras 
Vasilius Kolarovas įnešė 
seimui sumanymą, reika
laujantį aprėžt bažnytinius 
ryšius su užsieninėmis reli-' 1 
ginėmis organizacijomis. 
Suprantama jog seimas už- 
girs jo pasiūlymą, kuris 
sako:

Esamos Bulgarijoj baž
nyčios ir jų viršininkai.tu
rės gauti bulgarų valdžios 
leidimą, jei norės palaikyti 
ryšius su religinėmis • už
sienio organizacijomis. *

Tas pasiūlymas užtikrina 
laisvę visoms tikyboms, bet 
pažymi, kad senoji pravos
lavų bažnyčia galima laiky
ti bulgarų liaudies demok
ratine bažnyčia.

Bulgarija turi 7 milionus 
gyventojų, ir 6 milionai jų 
yra pravoslavai (stačiati
kiai), apie -50,000 katalikų, 
16,000 protęstantų ir 
900,000 rrtahometonų.

■■
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Berlin. — Amerikonai ir
Graikija, anglai ketina greit įkurt 

atskirą vakarinės Vokieti
jos valstybę.*

v,
A. ; • r, ■ . . ■ -4
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apie

Sovietų mok-

kad jų uogos aug

Šalčių Nebiją Vynuogių 
Medeliai Sovietuose .

Maskva. — Sovietų mok
slininkai. yrh išvystę tokius 
naujos rūšies vynuogių me
delius’, 
damos atlaiko 30 laipsnių 
šalčio žemiau zero pagal 
angliškai - amerikinį Fah- v 
renheito termometrą. ' - j
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Philadelphijos Streikas
Šiuos žodžius rašant, Philadelphijos važiuotės (trans- 

portacijęs) darbininkų streikas dar vis tebesitęsia.
Philadelphija suparalyžiuota. Nekursuoja busai, ne

veikia gatvekariai neigi požeminiai traukiniai; taksių 
darbininkai taipgi išėjo streikam

Philadelphija — savo gyventojų skaičiumi (didumu) 
yra trečias Amerikos miestas. Vadinasi, tai didmiestis. 
Galima įsivaizduoti, ką tai reiškia tokiame mieste vi
suotinas važiuotės darbininkų streikas!

Ko gi streikuoją darbininkai nori, ko jie vyriausiai 
reikalauja?

Jie vyriausiai reikalauja pakelti jiems algas!
Nepaisant radijo ir komercinės spaudos ramintojų, 

būk gyvenimo produktų kainos pinga, būk viskas gerė
ja, darbininkas, kuriam tenka pragyventi iš savo algos 
su šeima, žino, jog yra labai sunku pragyventi. Dėl to 
reikalaujama algas pakelti. Dėl to darbininkuose jau
čiamas nepasitenkinimas ne tik Philadelphijoje, bet ir 
visoje šalyje.

Automobilių pramonės darbininkai, rūbsiuvyklų dar
bininkai, tekstilės darbininkai ir kitų šakų darbininkai 
jaučia ne lengvesnius gyvenimo šiurkštumų botago smū
gius ir jie zurza, jie kalba, jog algos turi būti pakeltos.

Deja, tų unijų vadovybės, pataikaudamos samdyto
jams, daro viską, kad algų klausimas “būtų atidėtas” to
limesniam laikui. Kiti sako: neribotam laikui.

Kas-darosi šiandien Philadelphijoj, tas pats gali anks
čiau ar vėliau pasireikšti ir kituose ,miestuose, kitose 
pramonėse, jei teisėti darbininkų reikalavimai nebus pa
tenkinti.

PASTABOS
A .»w .•» • • «j|. -

skandintis. 0 kad tą pada
rius, turės laukti, kada 
vanduo bus šiltesnis ...

Ar Gali Prisikelti Hitlerizmas Vokietijoje?
prezidentas Herbert Hoovę- 
ris darbuojasi perorganiza
vime valstybinio aparato, 
kad sumažinus šalies išlai-

Kur nepasiklausai, visur 
darbai mažėja, visur darbi
ninkus atleidinėja, visur 
darbininkai dejuoja, kad 
gali ateiti blogi laikai.

Bet* Washirigtono ponai
ar jam besidar-1 liepia darbininkams nenusi- 
nepradės augti j minti, sako, tai menkniekis, 

”kaipj^a^ bedarbė artinasi. Pre- 

išaugę specialistą b e d a r bių 
išma-\ klausimo rišimui. Tai po

Kažin
buojant
‘1 tr u m an i n i a i miestą i,
kad Hooverio prezidentavi- zidentas Trumanas turi ge
nio laikais buvo 
“hooveriniai miestai 
tu Taukuose? v

Bedarbių skaičius su 
kiekviena diena didėja ir

Tuo tarpu Jungti- Hooverio
nes Valstijos veda derybas 
su Francija, Belgija ir 
Liuksemburgu, kad iš tų

benti į šią šalį...
Kažin ar valdžia mano 

tuomi sumažinti Amerikoj 
bedarbiu skaičių? c c

užsibaigti 
s k a n d ališka 
byla, kaip vėl

klausimo rišimui. Tai po
nas Hooveris ir jis pamo
kins, kaip reikia tvarkyti 
šalį užėjus bedarbei. O juk 
visi darbininkai prisimena 

’ • geruosius lai
kus ...

Dar nespėjo 
Mindszenty 
šnipijados, 
Bulgarijos valdžia suareš
tavo 15 evangelistų dvasiš
kių — anglų ir amerikonų, 
— kurie južsiimdinėjo ’to
kiais pat darbeliais, kaip ir 
kardinolas Mindszenty.

Pasirodo, kad bažnyčios 
virsta šnipų lizdais.

New Yorko. valstijos įsta- 
tymdaviąi nori įvesti ašt
resnę kontrolę pardavinėji
mui taip 
dančiųjų 
nors jau 
mas, bet
miltelių gauna ir nusižudo.

Norintieji nusižudyti at
sidurs keblioj padėtyj. Mil
telių negaudami, turės

Ispanas Eenrique Marko 
Nadal, lakūnas, ‘ dalyvavo 
antrame pasauliniame ka
re. Anglijos ir Francijos 
valdžios jį apdovanojo, kai- ~ 
po karžygį (hero). Dabar 
tą karžygį Ispanijos valdžia

vadinamų “mig- 
miltelių.” Girdi, 
yra toks įstaty-

Kristus turėjo dvyliką 
apaštalų ir vienas jų, Ju
das, buvo šnipas, išdavikas, 
jis išdavė priešams Kristų. 
Dabar taip vadinami Kris
taus apaštalai eina Judo pė
domis, užsiimdineja šnipa- 
vimais ir išdavystėmis. Ir 
jų darbus ne tik pateisina 
pats popiežius ir kapitalis
tinių valstybių valdovai, bet 
dar visai galimais būdais 
gina juos.

Judas, atlikęs tą biaurų 
darbą, pasikorė .. . Bet da
bartiniai Judai nesikars . . .

y. Paukštys.

\ • Laikas nuo laiko komer
cinės spaudos koresponden
tai parašo iš Vokietijos,' 
kad ten smarkiai plinta' hit
lerinio tipo nacionalizmas. 
Jis apsireiškia įvairiomis 
formomis. -Jau kuriasi ir 
politinės organizacijos, gry
nai hitlerinio pobūdžio.

Kalba, žinoma, eina apie 
vakarinę Vokietiją, tai yra, 
ailglų, amerikiečių ir fran- 
cūzų zonas. Rytinėje zono
je nacionalizmui prigyti ne
leidžiama. •

Šiuo tarpu jau atvirai 
veikia ir plėtojasi dvi aiš
kios fašistinės - hitlerinės 
organizacijos. Viena vadi
nasi Lyga dėl Vokietijos At
steigimo. Jos vadu yra Ot
to Strasser. Kita hitlerinė 
organizacija vadinasi Na

cionaline Demokratine Par- 
;tija. Vardai, vadinasi, ga- 
! na nekalti. Bet juk ir Hit- 
i lerio partija vadinosi “Na- 
cionalinio Socializmo Parti- 

I ja.” Aišku, kad nemažai vo- 
i kiečių buvo to gražiai skam-

LIETUVOJ KLESTI NAUJAS GYVENIMAS
nuteisė mirtin, kaipo šalies;’ 
priešą. Rašo M. Vasaris ir P. Kurmietis

Dvi Baltromaičių šeimos 
buvo Radviliškio valsčiaus

' Šniuraičių kaime. Petro
! Baltromaičio tėvai turėjo 8 
j ha. Gi. Antano Baltromai- _____ d
: čio tėvai turėjo 14 ha. Abu 1927-ųjų

ras nerado laisvo cento, 
skolai sugrąžinti* Antanaslija užprotestavo prieš Is-1 

panijos fašistinę valdžią, į 
kad j L tą karžygį mirtin ■ 
nusmerkė? Kaip čia pro-! 
testuosi prieš savuosius h 
Juk Nadal pripažintas ko-' 
munistu, tai lai ir karia jį!h)UVo jų likimas.

Du keliai tebuvo buržua- 
laikais vidutiniam 

valstiečiui. Dauguma jų, 
į ir skolų slegiami,

. inusirisdavo į skurdo be-jjas jam atvirai pasakė:
nių Valstijų valdžia sushi c]Ugnę# Tik mažytė dalis, — Jei negali skolos už 
uostė su Ispanijos fašisti- pasinaudodama varguolių; arklį išsimokėti, tai kam

®------------------------------:---------------------------

Petro šeimą. Likusi su ma- 
, žamečiais vaikais Petrienė 

buvo priversta pusdykiai
gi tuo tarpu pinigu nerei- dirbti buožėms. Dešimtmeti 
kalavo. Jis jau seniai buvo Algirduką išleido samdiniu
nužiūrėjęs Petro žemę. 

į metų pradžioje
pas buožę Bumelį Meškui
čių valsčiuje, devy nerių

i ūktai buvo skaitomi viduti- Petras, gavo kvietimą į tei- Vytukas piemenavo
. t .v! • i , i • /• 1 1 xrnlcnin iri

New Yorke Chase Natio-!,. • • 
nal Bankas jau paskolino ! 
Ispanijos fašistinei valdžiai £pqAin 
25 milionus dolerių. Jungtį-1 • • ’*■

niokiškais, bet skirtingas ■ smą.
Buržuazinis teismas gy

nė išnaudotojų 
Petro prašymas 
s’fdlą 'ilgesniam

reikalus, 
išdėstyti 
laikotar

piui buvo atmestas. Teisė-
Giliau į Mišką, Daugiau Medžią!...

Jau penkta savaitė, kai federaliniame teisme (niū- 
jorkiškiame distrikte), prasidėjo vienuolikos komunistų 
vadų teismas. Šis teismas dar vis tebėra tik pradinėje 
savo stadijoje bei laipsnyje. Jame dar vis tiriama ne-Į 
lemta džiūrės rinkimų sistema-šiame distrikte • ----- -  _
ma, kurią įvedė teisėjas Knox, sistema, pagal kurią į fe-jjei<ja l 11 
deralinę džiūrę šiame distrikte neįsileidžiami negrai, H)enc 1 a 11 on a 
žydai, biednuomenė, Amerikos Darbo Partijos ir Komu-1 winunizma- v 
nistii Partijos nariai. I ___ _

Teisiamųjų gynėjai advokatai, pasirodo, iškėlė ir ple- - J .v . 
čia teismabutvje toki dalyką, kuris stebina kiekvieną pa-! . . 1vasis .1Ja 11 - . / w i —V .......... | ---------------- ----- ”, AAV----- -------- i"
doresni žmoeu ljai ke ia lernia l)ries Ven.”-;teko kaimo vargdiėmo Ilki- jau sieke 900 su viršum h-

m. criin tnkmo Hjos valdžią, kad .ji išdrįsol mas. Antanas Baltromaitis tų. Jo žemė buvo išvaržy-
! nuteisti šnipą kardinolą | tapo buože. ta. -Ją. nupirko
Mindszenty."

Bet juk ta pati dvasiški-į 
ja visą laiką' skelbė, kadi

tam ir

v.................'■'I 1 E ' 1 1 ■ axiuj xooxxxi vxvvvx,
— siste-l ne,valclzla’,.tai. dabar .laiJ nelaimėmis, smulkiomis pa- tau žemė reikalinga? Tegu 

įtraukti į skolomis ir įvairiomis t .
1 kovai pries | slaugėmis” pajung d a m a I laikais iš cento liį^ą moka

pa- valdo ją tas, kuris mūsų

įjuos, supirkinėdama po | sukalti.
; sklypelį varguomenės žc- i 1929-jų metų balandžio I 
I mes, tapdavo buožėmis. i mėnesį Petro skola su pro-

Petrui Baltromaičiui ati-1 centais ir teismo išlaidomis

Antanas 
Baltromaitis. Be to, jis pri
pirko dar prasiskolinusios 

I Petro sesers Levutės 3 ha. 
■ Taip Petras tapo bežemiu, 
i ° 

juodveidžio pavarde, padė'ta Iva®, kaVllnolii “’P1' ro broliui) neatsirado duo-! 
galba Vengrijos valdžios, nos kąsnio tėviškėje. Jis į 
užrioglino jam^kryžių. Prieš igkgiiavo į užjūres< laimes!

1 1-1 ■ ieškoti. Ten, išdirbęs dve-

klaus: kaip tai galėjo būti, kad aš ligi šiol nežinojau 
kad mano distrikte vyksta toki nedemokratiški, toki ne-Į 
toleruotini veiksniai?

Bet taip buvd ir taip dar yra! O teisėjas Knox, kuris i
tą “sistemą” pradėjo, net didžiuojasi savo žygiais! . iJLYužLu ” Tiioi die?

Kaltinamųjų gynėjai parodė, kaip sąrašuose kandida-j ' c* g, l
tų į džiūrę, ties kiekvieno v 
raidė “c” (colored-negras), kaip tiė “nužymėtieji” kandi
datai nebuvo šaukiami į džiūrę; kaip iš tavi tikrų neg
rų ir žydų apgyventų d i striktų per pastaruosius dvejus 
metus i federate džiūrę visiškai nebuvo kviesti žmonės!

Iškelta dar ir daugiau “neaiškumų.” Bekamantinėda-1 
mi federalės džiūrės tarnautoją (clerk’ą) Joseph F. 
McKenzie, teisiamųjų ;
į džiūrę sąrašų knygoje nėra septynių puslapių. Kas at-

Petras Tapo Varguoliu
Petro,. Baltromaičio tėvas j 

*| negalėjo išmaitinti 8 vaikų. i 
j Reikalai diena iš dienos ėjo I 
■ blogyn. Sūnui Jonui (Pet- j

valdžios, nos kąsnio tėviškėje.

, dievo valią nelermuokite! 
---- -— jus metus, mirė nuo džio- 

Italija randasi po Ame- vos. 
rikos demokratinio arelio lėlį 1|ČIULUJCĮ ItlCiAaj UVOVMJ1 A. 

advokatai surado, kad kandidatų ^Pai--------------------- .bU-°n}C^
į OCįAttOVį “2 ’ vvv ’ ’

sitiko su tais septyniais puslapiais? Kas juos išplėšė?!aioastracTa
Kuriuo tikslu?

Mąiot, kas jau surasta, kas atidengta!
Meg nežinome, kaip bus su teisiamaisiais, bet žinome 

vieną: ši byla, šis teismas iškels aikštėn visą eilę blogy
bių, ligi šiol viešpatavusių šitame federaliniame teismo 
diątrijĮte, — blogybių, žeminusių mūsų tpismjmę siste
mą, blogybių, žinoma, ne turčiams, o biedriuomenei! •

Mes manome, kad šis komunistų vadų teismas,-taigi, 
privers teisėjo Knox’o įvestąsias “reformas” likviduotis.

O tai būtų didelis liaudies laimėjimas!

Nąąjąsis Izraelio Prezidentas
Dr. Chaimas Weizmann’as tapo išrinktas Izraelio pre

zidentu. Weizmann ligi šiol ėjo laikinojo prezidento pa
reigas,'o dabag eis pastovaus Izraelio prezidento parei
gas. prezidentu jį išrinko Izraelio steigiamasis seimas 
JeVužoljmp mieste.

Tik du kandidątai buvo išstatyti prezidep.to 
Weizmann nuo social-liberalinės Mapąi partijos, 
zefas Klausner, fašistinės Heruth partijos.

Balsavimai buvo slapti, tačiau partijų vadai 
pasisakė už ką jų nariai balsuos.

Weizmann gavo 83 balsus, o Klausner — 15.
Penkiolika seimo atstovų visai nebalsavo

čius. balotus, pažymint, kad jiems, nepatinka nei vienas 
kandidatas; šeši atstovai sesijoje nedalyvavo, o vienas 
balsas buvo paskelbtas netinkamu.

Mapan, kairiųjų darbininkų partija, pasisakė balsuo-

vietai;
ir Jo-

viešai

— įdėjo tuš-

sianti už Weizmann’a, o Komunistų Partija viešai pa
reiškė, kad jai nepatinka nei vienas kandidatų, todėl nei 
už vieną nebalsuos.

ten bedarbiai surengė de- 
“ į reikalaudami 

darbo arba duonos, tai juos 
pavaišino švinu. Tai tikrai 
“demokratiškas” . žygis! 
Nors švinas brangesnis, ne
gu duo'na, bet valdžia buvo 
duosni, nesigailėjo švino . . .

Lenkijoj tapo nuteistas 
5 metams kalėti vokiečių 
lakūnas Peter Baumgart, 
Hitlerio smogikų grupės 
narys. Jis pasakojo, kad iš 
Berlyno orlaiviu išgabenęs 
į Daniją Hitlerį ir jo meilu
žę Evą Braun.

Maphallo planas ar tik 
neprikels iš numirusių ir 
patį Hitlerį? Juk suorgani
zavus karinį bloką prieš So
vietų Sąjungą jis būtų la
bai reikalingas ...

Brolis Dominikas, anksti 
supratęs visą dvarininkų 
priespaudos blogybę, 1913 
metais stojo į revoliucinę 
kovą. Jį suėmė. Šeima apie 
brolį nieko nebegirdėjo.
Sesuo Levutė ištekėjo. Tė-

ilgo,Petro tėvai mirė ir jam 1 
atiteko 5 ha žemės.

žeme Išvaržoma,
1924 metais Petras atėjo 

pas savo giminaitį Antaną 
Baltręmaitį ir nusilenkė 
jam:

— Paskolink, brolau, 300 
litų arkliui nusipirkti.

Antanas gudriai nusišyp
so j (/ir iš, karto ištraukė pi
niginę. i

— Turėsi, atiduosi. Še!
Taip Petras tapo skoli

ninku.
Prabėgo 25-j į— 26-j i me

tai'. Per visą tą laiką Pet-

• Weizmann yra gimęs Baltarusijoj ir ten praleidęs sa
vo'vaikystės dienas. Vėliau jis išvyko “į Vakarus.”

Weizmann skaitosi liberalu, bet liberalizmas šiandien 
visaip suprantamas: tuo vardu prisidengę nemažai žmo
nių atlieka daug blogų darbų. Weizmann yra, matyt, 
perdaug “palinkęs” klausyti Londono ir Wall Stryto 
“dėdžių,” o tai "negali eiti sveikaton jaunajai Izraelįo

Antanas buože.
Bėdoms Galo Nesimato

Petras išėjo užkuriu 
(žentuosna) į Šiaulių vals
čiaus Kiblių kaimą. Žmona 
turėjo 7 ha žemės.

— Dabar pradėsiu iš 
i naujo gyventi, — galvojo 
| Petras.

Tačiau nederlius įstūmė 
! jį vėl į skolas. 1930 metais 
!jis pasiskolino 200 litų sėk
lai ir duonai nusipirkti. Iš 
patyrimo ' žinodamas, kaip 

I sunku skolą išmokėti, Pet- 
, ras išėjo dirbti pas buožę 
! Beną Augį į Bridų (kaimą. 
Bet tai Petro neišgelbėjo. /.

Po metų laiKO žemės ū- 
kio bankas pareikalavo vi
są skolą grąžinti. Petras 
to padaryti neįstengė. Pet
ras buvo antrą kartą iš
varžytas. Laimė tik, kad 
žemė buvo jo žmonos. Ans- 
tolis tegalėjo aprašyti visą 
jo kilnojamąjį ir nekilnoja
mąjį turtą: vienintelį ark
lį, vežimą, karvę, dvi avis, 
paskutines bulves ir daržo
ves. Petro šeima , (tuomet , 
jis jau turėjo 5 vaikus) li
ko pasmerkta "badauti. Ba
do dantys aštrūs, — sako 
liaudies patarlė. Ir Petro 
šeima, netiirėdama duonos, 
mito anstolio aprašytomis 
bulvėmis ir daržovėmis. 
Petras už tai trečią kartą 
pateko į teismą. Petras bu-

Šiaulių valsčiuje.
Saulė Užtekėjo

Ėjo 1940 metai. Tarybų 
valdžia išvadavo Petrą, jo 
šeimą, kaip ir visą Lietuvos 
kaimo varguomenę nuo 
pražūties. Bet 1941 metais 
žiauri vokiečių okupacija 
suardė bepradedantį kurtis 
kaimo varguomenės gyve
nimą. Ir kuomet vokiškieji 
okupantai buvo išvyti iš 

| Lietuvos, Petras Baltro- 
maitis ir jo šeima su dvi
gubu džiaugsmu 
grįžtančią Tarybinę 
ją. Jis galėjo vėl 
dirbti savo žemę. Jo 
Petras, Irena ir Adelė sto
jo mokytis į pradinę mo
kyklą, ‘Algirdas pradėjo 
mokytis geležinkelininkų 
mokykloje, vyriausioji duk
tė Janina, baigusi pradinę 
mokyklą, stojo į suaugusių
jų gimnaziją. Dabar ji Le- 
nino-Stalino partijos narys 
ir dirba Šiaulių valsčiaus 
moterų organizatore.

Iš pagrindų pasikeitė Pe
tro Baltromaičio šeimos 
gyvenimas. Ji jau nebedre
bėjo dėl rytojaus dienos.

' Tikruoju Keliu
Gretimo Sutkumi kaimo

(Tąsa 4-mo pusi.)

sutiko 
Armi- 
laisvai 
vaikai

bančio vardo apgauti ir su
vilioti.

Todėl ir dabar hitlerinin
kai maskuojasi nekaltais 
vardais. Bet visi žino, kad 
tos dvi organizacijos yra 
kraštutiniausios fašistinės 
organizacijos. Koresponden
tas Drew Middleton rašo:

“Tuo tarpu abidvi šios 
grupės palyginamai tebėra 
mažos ir jas būtų galima 
lengvai suvaržyti. Savo dy
džiu jos tesudaro mažą da
lelę daug didesnės grupės 
kovingų nacionalistų, kurie 
iki šiol pasirodė pęr daug 
gudriais, kad prisidėtų prie 

’bent kokios partijos, kuri 
skelbtų jų pažiūras.

“šitie nacionalistai susi
renka klubuose ir privati
nėse sueigose. Jie pareina 
daugiau iš vidurinės klasės.

i Kartais jų pažiūras jie pa
tys išduoda savo išsišoki
mais. Jie taip pat yra pasi
aukoję atsteigtos, tvirtos 
Vokietijos reikalui, kaip ir 
minėtosios Lygos nariai, 
bet jie per daug protingi, 
kad su savo pažiūromis ro
dytųsi viešai, kol veikia 
okupacija.

“Šitos rūšies nacionaliz
mas rodo troškimą atkerši
jimo, tvirtą tikėjimą, kad ’ 
Vokietija vėl taps Europos 
vadu, troškimą panaudoti 
Rytų-Vakarų konfliktą (su
sikirtimą) savo tikslų pa
siekimui.”

Šita nacionalizmo forma 
yra kraštutine 
Kita jo forma 
^meilėje savo 
troškime matyti 
taikingu kraštu.” Šitoji ’for
ma labai patinka Amerikos 
okupacinių jėgų vadui gen.

I Clay. Clay teigia, kad toks 
nacionalizmas yra naudin
gas ir reikalingas. Bet šis 
nacionalizmas yra tik laiki
nas apsireiškimas. Kiekvie
nas, kuris supranta Vokie
tijos hitlerininkų tikslus, 
žino, kad jų šis nacionaliz
mas gali labai greitai pa
virsti atviru hitlerizmu. 
Klausimas tik laiko ir pro
gos.

Aišku, kad Vokietijoje 
i hitlerinio nacionalizmo at
gijimas būtų negalimas, jei- 
gu Amerikos, Anglijos ir 
Francijos okupacinės jėgos 
jam atgyti neleistų. Bet 
kadangi dabar visur siautė
ja reakcija, tai ir vakarinė
je Vokietijoje geriausi žmo
nės tie, kurie reikalauja 
karo prieš socialistinius 
kraštus ir kurie siūlo Vo
kietiją talkininku tame ka
re. Šitokiose sąlygose neims 
daug laiko, k,oi susilauksime 
pilno hitlerizmo atsteigimo 
Vokietijoje.

ir atvira, 
pasireiškia 
kraštui ir
Vokietiją

MŪATŠ FO^ HOHFAFM
/Nū AS Pg^CŽHT

O< £$05$ &4?70*4i P^OPUCT

Leon H. I^eyserling, ckonpminiais reikalais preziden
tui patarėju pirmininkas, raportavo bendrame J uftg li
tiniu Valstijų Kongresd-Senato komisijų posėdyje, jog 

įkalbos apie atpigimą pragyvenimo kainų yra labai 
“persakytos.” Jis nurodo, kad pragyvenipio brangu
mas tebėra labai per aukštas, vos tik dviemis nuo
šimčiais nuleistas nuo paties aukščiausio čiukuro. Jis 

ragino atsteigti kainų kontrolę.ims mene

HM*,
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Vytauto S. Giros 
Laiškas

Apie Kompozitorių 
Juozą Žilevičių

Meno Veikla Rytuose
♦ •*

LMS News and Views
1

Pažangus mūsų tautietis ir Vienybės 
skaitytojas, drg. Vladas Sikeris, prisiun
tė mums įdomų laišką, kurį kiek laiko 
atgal gavo nuo poeto V. S. Giros iš Ta
rybų Lietuvos. Dėkodami draugui Sike- 
riui už tokį vertingą siuntinį, talpiname 
minėtą laišką su drg. Sikerio prierašu.
Gerbiamas redaktoriau:

Siunčiu Jums kopiją laiško, kurį ga
vau iš Lietuvos nuo mano draugo Vy
tauto S. Giros, poeto Liudo Giros sūnaus.

Nors laiškas yra rašytas jau -seniai: 
1948, 1, 18 d. ir dėl apsileidimo penu- 
siunčiau jį pirmiau, bet manau, kad net 
ir dabar jis bus įdomus paskaityti Ar
gentinos lietuviams, pasiilgusiems žinių 
iš Lietuvos.

Šiemet sukanka 20 metų, kai į Ameri
ką atvyko kompozitorius Juozas Žilevi
čius.

Kadangi p. Žilevičius šiuo metu eina 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijoje 
Elizabeth, N. J., vargonininko pareigas, 
tai šia proga dienraštis “Elizabeth Jour
nal“ (š. m. sausio 22 d.) 3 išspausdino 
ąpie jį ilgoką straipsnį su jo paveikslu.

Komp. Žilevičių Amerikon prisiuntė 
Lietuvos (žinoma, smetoninė) švietimo 
ministerija pastudijuoti Amerikos lietu
vių muziką, susipažinti su šio krašto kul
tūrine lietuvių buitimi. Bet atvykęs čion, 
Žilevičius nusitarė atgal Lietuvon „neva
žiuoti. Jis čia apsigyveno, priimdamas 
Amerikos pilietybę. Čia jis ir tebegyve
na su savo šeima.

Meno Kūrinių. Paroda, LMS 3 Apskrities 
Konferencija. Vasarinė Meno Mokykla. 
Sekanti LMS Konvencija—Suvažiavimas

Tik trumpai mes norime paliesti ke
letą eilinių Lietuvių Meno Sąjungos 3- 
čios apskrities darbų. Mes jau išsiuntė
me lietuviams dailininkąnis kvietimus 
dalyvauti meno kūrinių parodoje, iškil
mėje. Meno kūrinių paroda įvyks balan
džio JO ir stovės iki geg. 15, 1949.

.Parodos reikalu mes kreipiamės' ir į 
mūsų veikėjus, publiką. Šiuo tarpu mes 
siunčiame laiškus ir informacinę litera
tūrą eilei veikėjų. Parodos ruošimas yra 
vienas iš mūsų didelių ir labai svarbių 
darbų. Gavę šią literatūrą, nelaikykite 
ant lentynos. Padėkite meno parodą pa
daryti gražiu ir dideliu įvykiu pažangių
jų lietuvių judėjime.

----O;—
Lietuvių Meno Sąjungos (LMS) III 

Apskrities metinė konferencija įvyks 
balandžio 24 d., 1949 m., Lietuvių Kultū
riniame Centre, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Kvietimai LMS apskrities konferęnci- 
jon bus išsiųsti šio mėnesio gale. Ne tik 
chorai, dramos grupės; bet ir LDS, LLD 
kuopos, moterų klubai yra kviečiama 
dalyvauti LMS apskrities konferencijoj.

Meno grupės ir kuopos šiai konferen-

By Mildred. Stensler

Last wee'k, the LMS 3rd district com
mittee in continuing its series of semi
monthly lectures, presented again Mr. 
Sidney Finkelstein. This time the popu
lar author-lecturer spoke on the Role of 
Minority Groups in the culture of the 
u. s.

He cited many examples proving that 
it was the foreigners who brought their 
art heritage into this new country and 
played the greatest role in creating 
American art as well as American in-

Šypsenos
—_____ -- ----- 4 'N

Menkis ir Tvirtė taip 
skaudžiai argumentuoja - 
fyarasi, rodos, jau jiems nė
ra išeities, bet ne po ilgam 
įvyko taika. Menkis pralai
mėjo, jis jau iš senesnio 
patyrimo žinojo, kad jam 
nėra progos išlaimėt] ginčą. « 
Po tam jis priėjo prie lan
go ir, bežiūrint pro langą, 
jį užinteresavo reginys.

“Tvirtu te,” šaukia jis, 
“ateik čionai, kaip ką pa-

Vilnius.
Mielas Vladai:

Didelį džiaugsmą suteikė man Tavo 
laiškas. Jį radau grįžęs iš kelionės po 

»šiaurės Lietuvą, kur važinėjau su lite
ratūros vakarais rinkimų garbei. Buvau 
Šiauliuose, Panevėžyj, Rokišky ir — pa- * 
keliui '— Latvijos teritorijoj, Daugpily. *

Šiandien pas mus, respublikoj, rinki
mų dieną, renkame deputatus į vietinius ■ 
valdžios organus — į miestų rajonų ir 
valsčių tarybas. Aš balsavau vienas pa
čių pirmųjų 6 vai. lyto.

Pas mus pereitų metų gale panaikino 
korteles produktams ir pramoninėms 
prekėms ir pravesta piniginė reforma. 
Dirbantieji žmonės nuo to ne tik nenu
kentėjo, bet laimėjo.

Kainos smarkiai krito ir krinta, krau
tuvėse ii’ turguose visko yra, ko tik šir
dis geidžia. Ir nors, kaip Tu savo laiške 
pastebėjai, kepti viščiukai mums į bur
ną neskrenda, bet patys juos įsidėti į 
burną jau galime be didelio vargo.

Karo‘metu daug pergyvenau. Lietuva 
nepaprastai karo metu nukentėjo. Fašis
tai išgriovė mūsų miestus^ sudegino kai
mus, išnaikino daug žmonių, vienok at
statymo darbai vyksta sparčiu tempu ir 
greit viską atstatysime, ir bus dar ge
riau ir gražiau negu iki karo.

Liepi parašyti man smulkiau apie sa
ve ir bendrai apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą, tomų tomus'turėčiau apie tai 
parašyti! Tai klausk konkrečiai kas Ta
ve domina, o aš Tau atsakysiu.

Man gi parašyk, ką dabar dirbi. Ko
kia tavo profesija, kodėl negrįžti į Lie
tuvą, o skursti emigracijoj. O visokiems 
kapitalistiniams melagiams pasakyk, 
kad neaušintų burnų — pas mus vyksta 
gražus, kūrybinis gyvenimas, kokio nėra 
jokioj kitoj- pasaulio dalyje.

Spaudžiu ranką.
V. Sirijos Gira.

(Iš argentiniečių “Vienybės”)

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos”

Naujoji Rojaus Mizaros drama “Mū
sų Gyvenimo Žaizdos“ jau pradėta mo
kytis. Dramą scenon statys Lietuvių 
Meno Sąjungos IlI-čioji apskritis š. m. 
balandžio 24 dieną Lietuvių Kultūrinia
me Centre Brooklyne. Tai bus atžymėji- 
mas 60 metų sukakties nuo pirmo lietu
viško spektaklio pastatymo Amerikoje.

Dramą moko-režisuoja Jonas Valen
tis. Pratimai vyksta Lietuvių Kultūros 
Centre kiekvieną ketvirtadienį.

Iš viso “Mūsų Gyvenimo Žaizdose” 
veikia 10 asmenų, bet kadangi viena ak
torė turi dvi roles, tai iš tikrųjų dramą 
suvaidins tik 9-ni asmenys. Vaidyboje 
dalyvauja: pats režisierius Jonas Valen
tis, Aldona Aleknienė, Frank Yakštis, Jo
nas Lazauskas, Lilija Kavaliauskaitė, 
Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė,’ Po
vilas Alekna ir Povilas Rainys.

“Mūsų Gyvenimo Žaizdos” yra ketu
rių veiksmų drama ir vaizduoja išimti
nai amerikinį gyvenimą. Es.

Prof. Žilevičius gimė prieš 58 metus 
ir rašyti spaudai pradėjo tepasiekęs 17 
metų amžiaus. Muzikos mokslą jis gavo 
Varšavos Muzikos Institute, o vėliau Pe
trogrado Muzikos Konservatorijoje ir 
Tautiniame Institute, — pastarajame 
jis studijavo pedagogiją ir muzikos filo- 
zofiją. Vėliau jis profesoriavo Vitebsko 
Muzikos Konservatorijoje.

Grįžęs į Lietuvą, jis įgudusiai dirbo 
muzikinėje srityje. Prieš atvykimą Ame
rikon, profesorius Žilevičius per ketve- 
ris metus buvo Klaipėdos Muzikos Kon
servatorijos direktorius.

Kaipo kompozitorius, Žilevičius yra 
sukūręs nemažai muzikos kūrinių, — 
kūrinių solistams, chorams ir orkes
trams. Tūlos jo dainos yra mūsiškių 
chorų repertuaruose.

Kaipo rašytojas, jis yra parašęs apie 
muziką daug straipsnių ir Česlovo Sas
nausko biografiją, išleistą knygoje, taip
gi lietuvių muzikų bibliografiją.

Kaipo mokytojas, profesorius, Žilevi
čius yra išauklėjęs muzikoje geroką skai
čių vyrų ir moterų.

žodžiu, kompozitorius Žilevičius yra 
plataus masto muzikas ir talentingas pu- 
blicistas-rašytojas.

Kaipo žmogus, Juozas Žilevičius yra 
malonus, draugiškas, sukalbus, be pasi
didžiavimo, be jokios “fanaberijos.”

Gaila, kad tokio prasilavinimo muzi
kui tenka eiti vargonininko pareigos, 
kuomet jis galėtų ir tuTetų vadovauti 
Muzikos Konservatorijai bei operai.

Ns.

LKM Choro Veikla
Vasario 5 d. kankliečių vaidintojų 

grupė lankėsi Rockforde, III., ir ten su
vaidino komišką veikalą “Ponas Ameri
konas.” Busais išvyko nUo Vilnies svetai
nės 1:30 po piet. Apart vaidintojų, buvo 
ir keletas svečių.

Rockfordiečiams “Ponas Amerikonas” 
labai patiko. Publikos susirinko apie 
250. Tai pagal Rockfordo lietuvių skai
čių, galima sakyti, buvo skaitlinga.

, LKM Choro Pamokos
Vasario 6 d., Vilnies svetainėje įvyko 

LKM Choro pamokos. Nors iš kelionės 
į Rockfordą nekurie kankliečiai buvo pa
vargę, bet į pamokas-atvyko gana diktas 
skaičius narių. Choro mokytojas J. Ken- 
stavičius dabar daug pastangų deda, kad 
pralavinus naujų -dainų.

Prie kankliečių prisirašė keletas nau
jų narių. Nors lėtai, bet kankliečių šei
ma auga.

LKM Choro Rėmėjų, Bankietas
Kovo 6 d., Lietuvių Auditorijoj įvyks 

LKM Choro rėmėjų metinis bankietas. 
Kaip teko iš rengimo komisijos išgirsti, 
tai choro rėmėjams tikietai jau yra siun
tinėjami*. Kurie dar negavote, atsiklaus- 
kite'L. Matuzienės. Kaip vakarienė, taip 
ir programa bus gera ir visus dalyvius 
patenkins.

Serga Jonąs Stonis
Seną kanklietį patiko nelaimė; susi-

——--------------------- j
šį sekmadienį, vasario 20 d., 3 vai. 

po pietų, Lietuvių Kultūriniame Cen- 
tre, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., įvyksta svarbiausia ir

■ paskutinė Sidney Finkelsteino pre- 
lekcija. Klausimai, kaip tai: meno 
kritika, Menas Tarybų Sąjungoje ir ;

;• eilė kitų klausimų bus paliesta. Po 
!; prelekcijos seks klausimai. Dalyvau- t

kite ir kitiems pasakykite. Įžanga 
nemokama.

cijai turi ruoštis iš anksto. Reikia rink
ti skaitlingos delegacijos — nuo organi
zacijos po 1 delegatą ir nuo kiekvienos 
10 narių po 1. Konferencijos laiku veiks 
meno kūrinių paroda, po konferencijai 
įvyks vaidinimas naujo veikalo — “Mū
sų Gyvenimo Žaizdos.” Veikalo autorius 
yra Rojus Mizara, vaidinimas — Jono 
Valenčio vadovybėje.

Konferencijoj bus pilnas pranešimas 
vasarinės (atostogų) mokyklos klausi
mu. Šiuo reikalu konferencijos delega
tai tars paskutinį sprendimą. ■

LMS III Apskritis veda vajų už LDS, 
LLD ir Moterų Klubų įstojimą į šją me- 
no-kultūros organizaciją. Kurios kuopos, 
organizacijos dar neįstojo, tai jos gali 
tai padaryti iki sekančiai apskrities kon
ferencijai. Su konferencija įstojimo va
jus turi būti pravestas,

LMS III Apskritis taip pat ruošia pa- 
skaitas-prelekcijas ir mano tęsti šį gra
žų apšvietus darbą per visą žiemos sezo
ną.

—o—
Kalbos eina ir apie nacionalį Lietu

vių Meno Sąjungos suvažiavimą. Viena
me LMS Trečios Apskrities komiteto po
sėdyje klausimas kilo sekamai: Kadangi 
rugpiūčio mėnesį įvyks vasarinė meno 
mokykla, ten ir taip jau bus veikliausios 
meno jėgos, s tai ar nebūtų gerai tuo lai
ku laikyti ir nacionalis Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimas Worcesteryj,- 
kur įvyksta mokykla?

Žinoma, suvažiavimo klausimą turi iš
spręsti nacionalis LMS komitetas. Per
eitas suvažiavimas įvyko Chicagoje lai
ke festivalio. Sekamas suvažiavimas su- 
pultų su mokykla. Tada ir meno mokyk
la pasidarytų kaip ir nacionaliu įvykiu. 
Suvažiavimas taipgi būtų didesnis.

Šiuo klausimu turėtų pasitarti ne tik 
LMS Centras, bet ir platesni mūsą meno 
veiklos rateliai. Ką manote?

\ V. Bovinas.

dustry. It is unfortunate that we are 
now faced with a lack of appreciation 
for anything foreign. Foreign culture 
is .being discredited and made fun of 
especially through the medium of the 
movies and the radio.

However, the lecturer takes faith •in 
our young pople. They are beginning to 
show their dissatisfaction with the type 
of American culture that is being handed 
to them and are beginning to look about, 
and look to, the folk art of their ances
tors. They are not going back in the 
sense that they will copy from the past. 
They are going back to try to recapture 
that sense of creativeness and history 
that makes art real and truthful.

Modern culture, claims Mr. Finkel
stein, is being created more and more to 
be bought. Modern culture is becoming 
a business of seeing, not participating. 
Modern culture is no longer esthetic. 
Fortunately, small racial groups, such as 
ours, are able to serve as bafhncing 
agents for the true art of our age.

After the lecture, we were proud to 
show Mr. Finkelstein some examples of 
Lithuanian music. Frank Ballwood 
played some of his own compositions. 
For the first time in these parts, we 
heard his new song, “Ruduo” (Autumn). 
Amelia Young sang this very difficult 
stirring song. Amelia is fast becoming 
one of our best interpretive singers.

Then, in response to the lecturer’s plea 
that culture needs to be participative in
stead of passive; a group of people from 
the Aido Chorus came up front and led 
the audience in singing a number of 
Lithuanian folk songs.

The next lecture, Feb. 20, will be the 
final one in S. Finkelsteins’ series. He 

. will speak on “The Art of Criticism,” a 
field that he is particularly well adept 
in. Once again copies of the lecturer’s 
books “Art- and Society” and “Jazz; a 
People’s Music” will be on sale and au
tographed by the author.

THE MAIL RAG: The secretary of 
the Liuosybės Chorus of Montello Mass, 
sends us the following information. The 
new officers of the Chorus are: Presid
ent — Eddie Sklut, V. Pres. — Albert 

. Vasaris, Secretary — Tillie Orentas, 
Treasurer — Anne Sklut.

Feb. 12 is the day (sorry I’m late) 
was the day of their annual Concert. A 
fine array of talent was announced in
cluding a Montello Girls’ Group undėr 
the direction of Anna-Mineikiūtė. We’re 
happy to see that Ann has recovered 
from her long illness and is able to give 
of. her musical talents agdin. Aldona 
Wallen, young protege of ,thę LMS Sum
mer School, young Richard Barris of the 
singing Accordion, and a host of others 
appeared 6n the program.

žeidė ranką, kurią daktaras įdėjo į ce
mentą ir dirbti negali. Kankliečiai linki 
Jonui greito pasveikimo.

LKM Choro Parengimas ir
Pakvietimas į pamokas

Šiuo tarpu kankliečiai rengiasi duoti 
gerą programą LKM Choro rėmėjų ban- 
kiete, 6 d. kovo. Vasario 20 d. LKM 
Choras dainuos keletą dainų dienraščio 
Vilnies parengime, Sokol svetainėje.

Choro Būsteris.

bičiulio,
žmonės,

Motiejau, 
savo labai 
“kad jūs, 

esate gero

esame gcrabudžiais
atsakė Motiejus,

“Kas tai yra, 
klausė Jurgis 
dikto

būdo?”
“Mes

todėl,”
“kad mums sunku muštis
ir bepajėgiame greitai bėg
ti.”!

Dr. D. Scemitro, Indonezijos 
ministras, atvyksta i Jungtines 
Valstij’as prašyti valstybės 
department© teikti Indonezi- 
j’ai paramos prieš Holandijos 

imperializmą.

matysi.”
Ji atėjo pas jį prie lango.
“Žiūrėk į tuos du ark

lius,” sako jis, “kaip jie su
tartinai tempia ’ tą anglių 
vežimą prieš kalną; ar mes 
irgi negalėtumėm abu sy
kiu tempti mūsų naminius 
reikalus prieš gyvenimo 
kalną, kaip toji arklių po
ra?” . >

“Priežastis, kad mes ne
sutariant sykiu tempti, kaip 
ta pora arklių,” paaiškino 
Tvirtė, “yra ta, kad vienas 
iš mūsų esame asilas.”

“Tu atrodai labai prislėg
tas, mano drauge. Apie ką 
tu taip užsimislinai?”

“Apie savo ateitį.”
“O kas. tau atrodo taip 

labai beviltiška?”
“Mano praeitis.”

“Pape, kas yra tas žmo
gus, kuris suveda į pasikal
bėjimą su dvasiomis?”

“Bartenderis, mano sū
nau.”

Sugrįžo Norvegijon Atlanto 
Santarvės Agentas

Oslo, Norvegija. — Sugrį
žo užsieninis norvegų mini
stras Lange. Jis tarėsį Wa
shingtone ir Londone apie 
Norvegijos įtraukimą į ka
rinę Šiaurės Atlanto kraš
tų santarvę prieš Sovietus.

News comes to us from down Phila
delphia way, that the Lyros Chorus has 
been doing many things too. They per
formed recently at the University, of Pą. 
Cultural Olympics Folk > Festival; That 
must have been an interesting spectacle. 
Wouldn’t some one writ it up for, the 
rest of us? •

The Lyros Chorus can boast of Al 
Merkis as one of their active members. 
Al was the dance and game instructor 
at the LMS Summer School. Now they 
tell me, that the chorus has inaugurated 
a half hour dance warming up period 
before rehearsals. An excellent idea — 
choruses, take note.

However, Lyros Chorus has one big 
problem. They, want to put on an operet
ta next season. Has anyone got any 
ideas? The chorus is young, and not too 
big in numbers, but anxious to get 
started on some big project. Can our 
other choruses offer some suggestions? •

♦ ’i: M®

$
3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
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Levas Tolstojus KAZOKAI Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis

LATVIU TAUTOS DIDIEJI LAIMĖJIMAI

—26— Kaukazo Apysaka 1-21-49

(Tąsa) 
niai sėdėjo ant šlapios nusiganiusio ar
klio nugaros ir, prilaikydamas ant nu-, < jis, 
garos šautuvą, pasilenkė vartų atkelti. 
Jo plaukai dar buvo šlapi, veidas švitė
jo jaunyste ir sveikata. Jis tarėsi esąs, 
gražus, vikrus ir panašus į džigitą; bet 
tai buvo neteisinga. Kiekvieno prityru
sio kaukaziečio akyse vis dėlto jis buvo 
kareivis. Pamatęs kyštelėjusią merginos 
galvą, jis ypatingai mikliai pasilenkė, 
atkėlė pintinius vartus, truktelėjo ka
manas ir,, šmaukštelėjęs rimbu, įjojo į 
kiemą. “Vaniuša, ar turi arbatos?” šūk
telėjo jis linksmai, nežiūrėdamas į gur
bo duris; jam labai malonu bu^o jausti, 
kaip piestu šokinėdamas, tampydamas 
kamanas ir kiekvienu raumeniu virpė
damas gražus jo žirgas, pasiruošęs vi
som keturiom peršokti tvorą, daužė ka
nopom į sudžiūvusį kiemo molį. “Sepre!” 
atsakė Vaniuša. Oleninui pasirodė, kad 
graži Marjanos galva vis dar žiūri iš 
gurbo, bet jis neatsigręžė į jos pusę. Nu
šokęs nuo arklio, Oleninas užkliuvo šau
tuvu už priebučio, nesmagiai kryptelėjo 
ir baimingai žvilgterėjo į gurbo pusę, 
kuriame nieko nebuvo matyt, o tik gir
dėti vis toks pat monotoniškas melžimo 
garsas.

Įžengęs į trobą, jis po kiek laiko išėjo 
iš jos į priebutį ir su knyga bei pypke, 
prie arbatos, stiklinės, atsisėdo toje* pu
sėje, kur nesiekė įstriži ryto spinduliai. 
Tą dieną ligi pietų jis niekur nesirengė 
eiti ir ketino rašyti seniai atidėlioja
mus laiškus; bet kažkodėl gaila buvo pa
likti savo vietelę priebutyje ir nesinorė
jo grįžti į trobą, kaip į kalėjimą. Šeimi
ninkė iškūreno krosnį, mergina išginė 
gyvulius ir sugrįžusi ėmė rankioti ir dė
lioti ant tvoros kiziaką. Oleninas skaitė, 
bet nieko nesuprato, kas buvo parašyta 
atskleistoj prieš jį knygoj. Jis tolydžio 
vedžiojo akis nuo knygos į šalį ir žiūrėjo 
į judėjusią priešais jį stiprią, jauną mo
terį. Ar patekdavo toji moteris į drėg
ną, nuo namo nutįsusį ryto šešėlį, ar iš
eidavo į džiugios, jaunoj ryto šviesos 
nušviestą kiemo vidurį, ir visa grakšti 
jos figūra vaiskiais margais drabužiais 
tviskėdavo saulėje ir tiesdavo juodą še
šėlį, — jis vienodai bijojo prarasti bent 
vieną jos judesį. Jam džiugu buvo ma
tyti, kaip gracingai ir laisvai lankstosi 
jos liemuo, kaip rausvi marškiniai, ku
rie sudarė visą jos aprangą, klostėsi ant 
krūtinės ir vyniojosi aplink gra’kščias 
kojas; kaip išsitiesdavo jos stuomuo ir 
pro aptemptus marškinius standžiai žy- 
mėdavosi kvėpuojančios krūtinės bruo
žai; kaip siaurutė pėda, įnerta į senas, 
raudonas kurpeles, nepakeisdama for
mos, primindavo žemę; kaip stiprios 
rankos paraitotomis rankovėmis, įtemp- 
damos raumenis* tarytum piktai svaidė 
kastuvą ir kaip gilios juodos akys kart
kartėmis žvilgčiojo į jį. Nors ir raukėsi 
plonučiai antakiai, bet iš akių tryško 
pasitenkinimas ir nusimanymas savo 
grožio;

— Na* Oleninai, jau seniai atsikėlęs? 
—tarė Bieleckis, apsivilkęs Kaukazo ka
rininko švarku, įeidamas į kiemą ir pra- * 
kalbindamas Oleniną.

— A, Bieleckis! — dtsiliepė Oleninas, 
tiesdamas ranką. — Ko toks ankstybas?

— Ką beveiksi! Išvarė. Šiandien pas 
mane balius. Marjana, juk tu ateisi pas 
Ustenką? — klausė jis merginą.

Oleninas- stebėjosi, kaip Bieleckis gali 
taip paprastai šnekinti šitą mdterį. Bet, 
tarytum ‘ neišgirdusi, Marjana palenkė 
galvą ir, užsimetusi lopetą ant pečių, 
savo tvirta vyriška eisena nuėjo trobe
lėm -

— Provis, mergytė, drovis, — tarė 
jai iš paskos Bieleckis, — jūsų drovis; 
— ir linksmai šypsodamas, užšoko į 
priebutį.

— Koks pas jus balius? Kas išvijo?
— Pas Ustė*hką, mario šeimininkę, 

balius, ir jūs pakviestas. Balius, tai yra • 
pyragai ir merginų sueiga.

— Bet ką^mes ten veiksim? z
Bieleckis gudriai šyptelėjo ir, pamer

kęs akį, pamojo galva į trobelę, kurion 
įėjo Marjana.

Oleninas truktelėjo pečiais ir nurau
do.

— Dievaži, jūs keistas žmogus!—tarė 
jis. — Na, pasakokit!

Oleninas suraukė kaktą. Bieleckis- tai

pastebėjo ir prisigerindamas šyptelėjo.
— Bet kaipgi tat, iš tikrųjų, — tarė

— gyvenate vienuos namuos, ir to
kia šauni mergina, puiki mergina, tie
siog gražuolė. ..

—Nuostabiai graži! Tokių moterų aš 
nesu matęs, — tarė Oleninas.

— Na, tai ką gi? — visiškai nieko 
nesuprasdamas, paklausė Bieleckis.

— Gal tatai ir keista, — atsakė Ole
ninas, — bet kodėl man nepasakyti to, 
kas yra? Nuo to laiko, kai aš čia gyve
nu, man tarytum visai nebėra moterų. 
Ir taip gera, iš tiesų! Na, o kas gali būti 
bendro tarp mūsų ir tų moterų? Jeroš- 

- ka — kitas reikalas; su juo mudviejų 
bendra aistra — medžioklė.

— Na, štai tau! Kas bendro? O kas 
bendro tarp manęs ir Amalijos Ivanov
uos? Tas pats. Pasakysit, kad jos nešva- | 
rios, na, čia kitas reikalas. A la guerre 
com m e a la guerre!

—Betgi aš Amalijų Įvanovnų nepaži
nojau ir nemokėjau su jomis elgtis, — 
atsakė Oleninas. — Tik anų negalima 
gerbti, o šias aš gerbiu.

— Na ir gerbkit! Kas gi jums nelei
džia?

Oleninas nieko neatsakė. Jis, matyt, 
norėjo baigti sakyti tai, ką buvo pradė
jęs. Jam tai buvo labai arti prie širdies.

— Aš žinau, kad sudarau išimtį. (Jis 
buvo regimai sumišęs). Bet mano gyve
nimas taip susidėjo, kad aš ne tik nema
tau jokio reikalo keisti savo principų, 
bet aš negalėčiau čia gyventi, jau nesa
kau gyventi taip laimingai, kaip dabar, 
jeigu aš gyvenčiau jūsiškai. Ir toliau, aš 
visai ko'kito ieškau, ką kita jose matau, 
negu jūs.

Bieleckis abejingai kilstelėjo antakius.'
— Vis dėlto vakare ateikit pas mane, 

ir Marjana bus, aš judu su vesiu į pa
žintį. Būkit geras, ateikit. Na, jei bus 
nuobodu, išeisite. Ar ateisit?

— Aš ateičiau; bet, pasakysiu teisybę, 
bijau rimtai įsimylėti.

— O, o, o! — sušuko Bieleckis. — Tik 
ateikit, aš jus nuraminsiu. Tai ateisit? 
Garbės žodis?

— Aš ateičiau, bet iš tikrųjų nesu
prantu, ką mes ten veiksim, kokią rolę 
vadinsim.

— Būkit toks getas, aš jus prašau. 
Ateisit?,

— Taip, ateisiu, gal būt, — tarė Ole
ninas.

-— Susimildami, tokios žavios moterys, 
kaip niekur kitur, ir gyvenate lyg vie
nuolis! Kas per malonumas? Ir klišio 
galo gadinti sau gyvenimą ir nesinau
doti tuo, kas yra? Ar girdėjote, kad 
mūsų kuopa eis Vozdviženskon?

— Vargu. Man sakė, kad 8-ji kuopa 
išvykstanti, —- tarė Oleninas.

— Ne, aš gavau iš adujutanto laišką. 
Jis, rašo, kad pats kunigaikštis dalyvau- . 
siąs žygyje. Aš džiaugiuos, mudu su juo 
pasimatysim. Jau man ima čia nusibos-, 
ti. . .. .

— Kalba, kad netrukus ruošiamas 
antpuolis.

— Negirdėjau; o girdėjau, kad Kri- 
novicinas už antpuolį Anna gavęs. Jis 
laukė pakeliant poručįku, — tarė Bielec
kis juokdamasis. — Tai įkliuvo. Jis iš
vyko į štabą...

Jau temo, ir Oleninas ėmė galvoti apie 
vakarušką. Pakvietimas jį kamavo. Jis 
norėjo eiti, bet keista, neįmanoma ir net 
truputį baisu buvo pamanyti apie tai, 
kas ten bus. Jis žinojo, kad nei kazokų, 
nei senių ir nieko, be merginų, ten ne
turės būti. Kas ten bus? Kaip ten elgtis? 
Ką kalbėti? Apie ką jos įkalbės? Kokie 
santykiai tarp jo ir tų laukinių kazokai-, 
čių? Bieleckis ^pasakoj° apie tokius keis
tus, ciniškus ir 'drauge griežtai dorus 
santykius... Jam keista buvo manyti, . 
kad jis bus ten viename kambary su 
Marjana, ir, gal būt, jam teks kalbėtis' 
su ja. Jam tai atrodė neįmanoma, kai 
jis prisimindavo didingą jos paveikslą. 
O Bieleckis pasakojo, jog tai 'visai pa
prastas dalykas. “Nejau Bieleckis ir su 
Marjana taip elgsis? Tai įdomu, — gal
vojo jis. — Ne, verčiau neisiu.* Juk visa 
tai biauru, vulgaru, o svarbiausia — be
prasmiška.” Bet vėl jį kankino klaUsi- 
ųias: kaip viskas, įvyks? Ir jį lyg varžė 
duotasis žodis? Jis išėjo, nieko nenu- 
šprendęs, bet priėjo Bieleckio 
įėjo vidun.

(Daugiau bus)

Rašo A. Strazdynis
Buržuazinės Latvijos valdo

vai, norėdami įtikti svetimša
lių monopolijoms, kreipdavo jo
sios ekonomikos išsivystymą, 
nesiskaitydami su šalies 
sais. Išdavoje Latvija 
stambių kapitalistinių 
bių agrariniu priedėliu.

Taip buvo iki 1940 metų —- 
kol Latvijoj nebuvo įkurta ta
rybų valdžia. Latvių tauta, įsi
jungusi į draugišką lygiateisių 
Tarybų Sąjungos tautų šeimą, 
gavo galimumą sparčiais tem
pais vystyti savo ekonomiką 
darbo žmonių interesuose. Ta
čiau taikingą ekonominį ir kul
tūrinį Tarybų Latvijos išsivys
tymą sutrukdė vokiečių okupa
cija, padariusi latvių tautai 
milžinišką žalą. Ir tik Tarybi
nė Armija, sutriuškinusi Vo
kietiją, išvądavo latvių tautą iš 
fašistinės priespaudos. Latvijos 
Tarybų respublika atnaujino 
savo taikingo socialistinio vys
tymosi kelią.

1947 metais bendra pramo
nės produkcija, palyginti su
1946 metais, padidėjo pusantro 
karto, o palyginti su 1945 me
tais, padidėjo beveik tris kar
tus. Nežiūrint į milžiniškus 
hitlerininkų padarytus sugrio
vimus, Tarybų Latvija jau
1947 metais buvo pasiekusi 
prieškarinio gamybos lygio, o 
kai kuriose šakose jį net vir
šijo. Respublikos gamyklos iš
leidžia daug produkcijos rūšių, 
kurios Latvijoje pirma nebuvo 
gaminamos. Tai elektriniams 
traukiniams vagonai, tikslūs 
prietaisai, automobiliams elek
triniai 
lefonų 
medžio 
pan.

1948-tais, trečiais pokarinio 
stalininio penkmečio metais, 
Latvijos TSR liaudies ūkis pa
siekė naujų laimėjimų. Pro
dukcijos išleidimo tempai spar
tėjo iš ketvirčio į ketvirtį.

Visa Latvijos TSR pramonė 
įvykdė 1948 metų planą dar 
lapkričio 3 dienai — 58 dienas 
prieš laiką. Gaminių buvo iš-, 
leista 82 .procentais daugiau 
negu prieškariniais 1940 me
lais. Mėsos ir Pieno Pramonės < 
Ministerijos ir Celiuliozės bei' 
Popieriaus Pramonės Vyriau-| 
siosios Valdybos įmonės užbai
gė metinę programą dar anks
čiau — spalio mėnesio pirmo
je pusėje.

Plano Tarybų Latvijos liau
dies ūkiui atkurti ir išvystyti
1948 metų išdavos buvo iškal
bingos: visos respublikos pra
moninės produkcijos gamybos 
planas viršytas 19, procentų. 
1948 metais bendra Latvijos 
TSR visos produkcijos apim
tis, palyginti su 1947 metais, 
padidėjo 41 .procentu. Latvijos 
ūkiniai laimėjimai yra tarybi
nės santvarkos ir jos planinės 
socialistines ekonomikos, kuri 
remiasi ne privačia, bet visuo
menine nuosavybe, milžiniškų 
pirmenybių išdava.’

1948 metais Latvijos TSR 
visos industrijos šakos buvo 
pasiekusios naujo pakilimo. į 
Ypatingai padidėjo pernai, pa-' 
lyginti su 1947 metais, eiles 
svarbiausių pramoninės produk" 
ei jos rūšių gamyba.

Antai, plieno tirpinimas pa
didėjo 63 procentais, ketaus 
liejinių — 74 procentais, elek
tros energijos išęlirbimas išau
go daugiau kaip vienu trečda
liu, hidroturbinų gamyba kai
mų, ir mažų miestų elektrinėms 
padidėjo 89 procentais, keleivi
nių vagonų elektriniams trau
kiniams — du su ketvirčiu kai”' 
to, uhiversalinių medžio apdir
bimo staklių — 87 procentais, 
sudėtingų žemės ūkio kuliamų- J . _  Y ’  -1 O O _____j • _ I

intere- 
virto 

valsty-

prietaisai, šachtoms te- 
aparatai, univarsalinės 
apdirbimo staklės- ir

/

troba ir

jų mašinų — 133, procentais, 
įvairių ženklų radijo imtuvų 
daugiau kaip pusantro karto, 
cemento — beveik du kartu, 
popieriaus — 69 procentais ir 
k. k. >

Gerų kiekybinių ir kokybinių 
rodiklių pernai pasiekė daugia
tūkstantinė ' Latvijos geležin
kelininkų armija. Latvijos gė- 
I eži n k ei i o vidutini ška

' i
paros

pusantro 
krovinių, negu

naujo sunkio
ji’ transporto 
vystėsi visos

krovinių, apyvarta per metus 
padidėjo 16 procentų. Sėkmin
gai dirbo upių transporto dar
buotojai: jie įvykdė krovinių 
pervežimo plano 145 procentus. 
1948 metais Latvijos TSR upė
mis buvo pervežta 
karto daugiau 
1947 metais.

Pernad, šalia 
sios pramonės 
pakilimo, toliau
lengvosios bei maisto pramonės 
Šakos, netarpiškai patenkinan
čios gyventojų poreikius.

Avalynės gamyba, palyginti 
su 1947 metais, padidėjo 78 
procentais, medvilninių audinių
— 56 procentais, vilnonių au
dinių — 48 procentais, lininių 
audinių — 90 procentų, šilkinių 
audinių — 156 procentais, vir
šutinio trikotąžo — 97 procen
tais, aliumininių 
procentais, 
centais, 
ir kepsnių 
centais.
padidėjo 15 procentų
— 54 procentais, sūrių — 89 
procentais, muilo t— 80 pro
centų, cukraus — daugiau kaip 
per pusę ir k. k.

Latvijos gamyklų ir fabrikų 
darbuotojai remdamiesi naują
ja technika, kuria apsčiai yra 
papildoma pramonė, racionali
zuodami gamybos technologiją, 
mažina produkcijos savikainą. 
Latvijos darbo žmonės ener
gingai įsijungė į visuotipį są-

indų — 63 
baldų — 55 pro- 

Duonos išepimas 
gamyba padidėjo 7 
Duonos iškepimas 

sviesto

ir garbingai įvykdė savo įsipa
reigojimą — 1948 metais davė 
120 milijonų rublių viršumpla- 
ninių, sankaupų.

žymių • laimėjimų pasiekė 
pernąi respublikos žemdirbiai. 
Jie pardavė valstybei viršum 
plano per pusę milijono pūdų 
duonos, daug bulvių, pieno ir 
mėsos.

Tąrybų Latvijos darbo vals
tietija, vaizdžiai įsitikindama 
visuomenįnio, kolektyvinio ūkio 
vedimo pirmenybėmis, vis la
biau ryžtingai stoja į socialis
tinį žemės ūkio išsivystymo ke
lią. Valstiečiai mato, kad tik 
kolektyvinių ūkių kelias veda 
į pasiturintį ir kultūringą gy
venimą. Ir jie darniai susijun
gia į žemės ūkio arteles. Jei 
Latvijos TSR į 1948 metų pa
vasario sėjos pradžią buvo, su
siorganizavę 189 kolektyviniai 
ūkiai, tai į metų pabaigą jų 
buvo jau 903. Kolektyvinių 
ūkių laukai davė žymiai dides
nius derlius negu individuali
nių valstiečių laukai. Jelgavos 
apskrities kolektyvinis ūkis 
“Nakotnė” surinko iš 76 hek
tarų ploto žiemkenčių rugių po 
25,7 centnerio iš hektaro.

žymiai pagerėjo latvių tau
tos materialinė gerovė. 1948 
metų gruodžio mėnesį, palygin
ti su 1947 metų gruodžio mė
nesiu, kada buvo įvykdyta pi
niginė ' reforma ir panaikinta 
kortelių sistema maisto ir pra
moninėms prekėms, Latvijos 
rinkose sumažėjo miltų, kiau
lienos'ir bulvių kainos du su 
puse karto, kiaušinių — du 
kartu ir k. k.. ,

Latvijos liaudis yra kupina
judį dėl ekonomijos, taupumo pasiryžimo 1949 metais pa-

SHEBOYGAN, WIS
Jaučiamas Pavojus Bedarbės fcS

Mūsų mieste randasi apie 
40,000 gyventojų, iš kurių apie 
4,000 jau išmesti iš darbo. Ir 
nekurtos mažesnės dirbtuvės 
atleidinėja po virš pusę darbi
ninkų neribotam laikui.

Priminsiu vieną, tai Curt G. 
Joe, Inc.,- Sheboygan Falls, 
Wis., kur atleido iš darbo veik 
visus darbininkus ant dviejų 
savaičių. Darbipinkai tikėjosi 
gauti darbą atgal. Bet prabė
gus minėtam laikui pašaukė 
tiktai 6 iš 68. Dabar čia mažes
nė dalis dirba, o kiti turi ieš
koti kitur pramatomo darbo.

Yra darbdavių, pasiryžusių 
algaš” nukapoti. Jie išsirejškia, 
kad likę darbininkai liuosnoriai 
prisiimtų sumažinti savo algas 
10 procentų. Vėliau gal palieps 
ilgesnes valandas dirbti. O kas * 
jų nori?

žmones baugina nedarbo 
šmėkla. O kiek Čia seniai bara- 
banyta, kad viskas rūks kaip iš 
pypkės ilgai, ilgai. Jau dabar 1 
iš 10 nedirba, o kas bus vėliau.

Nanking. — Komunistų 
užimtoj Kinijos dalyj lais
vai veikia 16 krikščioniškų 
misijų.

Connecticut valstijoje per 
savaitę paleista dar 2,629 
darbininkų iš fabrikų.

siekti ūkio bei kultūros staty
boje naujų, dar labiau didin
gų laimėjimų.

VASARIO-FEBRUARY

DIENRAŠČIO LAISVES

BAZARAS
Ištisas 3 dienas šokiai, dainųi programa 

geri valgiai ir gėrimai

LIBERTY 
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Penktadienį Dainuos
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus

Šeštadienį Dainuos
Sietyno Choras, vad. Walter Žuko

Penktadienį įžanga 35c,
Šeštadienį ir Sekmadienį 40c asmeniui
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Lietuvoj Klesti
L Naujas Gyvenimas

(Tąsa nuo 2 puslapio)

darbo valstiečiai, sujungę 
savo žemes į kolektyvinį ti
kį “Pirmyn”, ėmė kolekty
viškai dirbti savo žemę. 
Jau pirmaisiais metaiš 
kiekvienas kolektyvinio ū- 
kio narys gavo už darba
dienius daugiau grūdų, ne
gu Petras su visa savo šei
ma dirbdamas užauginda
vo savo individualiniame 
žemės sklypelyje. Petro 
kaimynai Navickas, Eri
nius ir kiti rudenį gavo a- 
vansu nuo 2 iki 5 tonų grū
dų po keliasdešimt kilogra-1 
mų cukraus. Nemažiau pa-! 
siekė ir Šapnagių kaimo, 
darbo valstiečiai susijungę 
į kolektyvini ūkį “Stalino 
Keliu.”

Petras Baltromaitis, pa
matęs jaunųjų kolektyvi

nių ūkių pasiekimus, ėmė 
suprasti, kad tik kolekty
viškai dirbant galima pa
siekti dar iki šiol nematytų 
mūsų kaime derlių, galima 
pakelti ūkį ir sukurti pasi
turintį gyvenimą.

Petras buvo vienas pir
mųjų Kiblių kaime, kuris 
nutarė pasukti vieninteliu 
teisingu darbo valstiečiui 
keliu — kolekytvftiių ūkių 
keliu. 1948 m. gruodžio mė
nesį Kiblių kaime susikūrė 
Juliaus Janonio vardo ko
lektyvinis ūkis. Be Petro į 
jį pirmaisiais stojo jo kai
mynai Jonas Špokas, Iva
nauskas, broliai Stanislo
vas ir Benediktas Gintvilai 
ir kiti šio kaimo darbo val
stiečiai.

Petras ir jo kaimynai ė- 
mė naujaip gyventi. Jie da
bar tikri, jog kolektyviniu 
darbu, jie, buvę varguoliai 
ir vidutiniokai, susikurs 
pasiturintį laimingą gyve
nimą.
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MATTHEW P. BALLAS
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(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
- Mvlimienis Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tclefonuokite dieną ar naktį

> EVergreen 7-4774

Naujai išdekoiuota 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.,

tclefonuokite:
SHoreioad 8-9330 '

Ir Gu&tas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
x ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bąnkietams

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

Vasario 1.0 d., 2 vai. ryte, 
pasimirė Kazimieras J. \Vaš- 
kys, sulaukęs 71 metų am
žiaus. Tapo palaidotas vasa
rio 12 d., ant Mount Auburn 
Cemetery, Cambridge, Mass. 
Velionis iŠ Lietuvos paėjo iš 
Kulzų kaimo, Skuodo parapi
jos.

Kazimieras J. Waškys buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, tuo 
būdu ir. tapo palaidotas lais
vai. Ant kapinių d. Jurgis 
Šimaitis iš Montello, Mass., 
pasakė prakalbėlę apie ve
lionio gyvenimą ir gerus dar
bus, kaip jis darbavosi gyvas 
būdamas lietuvių draugijose. 
Kazimieras priklausė prie lais
vų organizacijų — Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, pašaipi
uos, Cambridge, Mass., Ame
rikos Lietuviu Piliečių Kliu
bo, taipgi Cambridge, Lietu
vių Literatūros Draugijos, 
Brightono Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Kelis kartus buvo 
kliubo pirmininku. Buvo dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas nuo pat pirmos laik
raščio gimimo 1911 m. balan
džio 5 dienos.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Petronėlę, du sūnus — 
Kazimierą ir Aleksandrą, ku
rie gyvena Brightono, ir sese
rį, kuri gyvena Californijoje. 
Taipgi paliko daug giminių 
Amerikoje.

Velionio žmona Petronėlė 
Waskiene širdingai dėkavoja 
visiems giminėms ir draugams 
už gėles ir aukas, ir visoms 
organizacijoms už patarnavi
mą .jos vyro laidotuvėse.

Į k a pi nes velionį palydėjo 
net 78 Automobiliuose žmoųės. 
Tai buvo didelės, gražios lai
dotuvės.

Draugas nuo Krosnos Cilto.

Philadelphia, Pa.
Kaip Dvasiški Tėveliai
Apsuka Dievą

Nekartą teko girdėti “dva
siškus tėvelius” kalbant, kad 
kas tai jiems suteikęs galią, 
kurią apibūdina sekamai: 
“Ką surišite—bus surištas, o 
ką paliuosuosite—bus paliuo- 
suotas.” Taip' kalba apie at
leidimą “nuodėmių.”

Bet kuomet pradeda išviro- 
zyti tų nuodėmių sunkumą, 
tai suranda, kad bile žmoge
lis, papildęs saužudystę, reiš
kia numiręs be tėvelio palai
minimų, išpažinties ir sakra
mentų,—tai ta nuodėmė esan
ti jau nebeišrišama, neatper
kama. Ir tie saužudžiai ne
leidžiami nei palaidoti ten, 
kur kitus krikščionis laidoja...

Lietuvoje tokių atsitikimų 
yra buvę labai daug. Mūsų 
apylinkėje net dviejų kunigų 
brolis buvo pasikoręs, ir kiek 
kartų buvo slaptai pakastas 
net kaimo kapinėse, ir paskui

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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

J. .T. •V.
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Oįf^GERIflUSIA DUONA;
O^sctioiS'M 1/ 

532 Grand St, Brooklyn 7
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUQNĄ IR VjSOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Z N.

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. , •
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir į pavienius namus; taįpgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS v Tol. EVcrgreen 4-8802

vėl susekusių: parapijonų bū
davo iškastas. Pagal tų laikų 
dieviškus įsakymus, jis buvo 
tiek nusikaltęs, kad ir į -žemę 
užkasti mažnėjo tik ten, 'kur 
nugaišusius gyvulius užkasda
vo. Ir tai dar sakydavo; kad 
pakaruoklis vaidinasi, ir bijo
davo pro tą vietą naktį pra
eiti.

Dabar štai, 31 d. sausio ge
sti užsitroškino Ona Butkie
nė, buvusi pusėtinai laisva. 
Jos vyras mirė virš metų at
gal ir nesirgęs. Moteriškė 
perdaug liūdėjo pasilikus vie
na, - taip, kad net' daėjo ikį 
pusiau pamišimo. Na, ir nų- 
sisprendė “keliauti” pas šir- 
duką. Tai, rodosi, jos valia ir 
kas tą galėtų užginti žmogui 
bent jau numirti? Bet taip 
nėra. Valdžia turi kur ten 
užkištą įstatymą, kad gali nu
bausti, jei kas, žinoma, pA- 

; čiups ir nedaleis numirti. O 
dvasiški tėveliai turi prakeiki
mų krūvą. Bet čia Amerika, 
ir už pinigėlius taip “garbin
gai” pakavoja, ant “šventų
jų” kapinių, su iškilmingiau
siomis pamaldomis, dar ir su 
pamokslu...

Tėveliai, tėveliai, ar ne per
daug jūs mus blofinat?

X. Parapijonas.

Springfield, III.
Vasario 4 d. mirė Juozapas 

Kalinauskas. Dar jaunas vy
ras, Amerikoj gimęs ir augęs.

Vasario 6 d. mirė Vincas 
'Dombrauskas, 67 metų am
žiaus. Paliko liūdėti moterį, 
V e r o n i k ą, : > s ū n u s—J u o z a p ą, 
Joną ir EdVardą, dvi dukte
ris — Mary ir Al vilią, vieną 
brolį Jurgį ir 5 anūkus. Vin
cas buvo laisvas ir tapo lais
vai palaidotas. Sirgo per 6 

j mėnesius. Velionis .buvo an- 
I gliakasys per 45 metus. Mū- 
| su mieste išgyveno 18 metų, 
i Priklausė prie Progressive 
j Mine Workers Unijos 63 lo- 
' k ai o.I

Kas gerai pažinot draugą 
Dombrauską ir žinot apie jo 
nuveiktus darbus, 'aprašykite 
plačiau. Aš sakau, ilsėkitės 
amžinai, mirę., o Ii k visiems gi
minėms didelė užuojauta.

Oras šią žiemą pas mus. ne 
per šaltas iki šiol buvo. Koks 
bus toliau, ateitis parodys.

A. Čekanauskas.

Berlin. — Anglai - ameri
konai s|ato karinius aptvir- 
tinimus tarp savo užimto 
vakarinio Berlyno ir ryti
nes - sovietines miesto da
lies.

LICENSES
„ Wholesale ai>d Retaiį 

Beer, Wix>e, Liquor

NOTICE is hereby ixiven -tbut License No. 
RL 3(»02 has been issud to the undersigned 
to sell beer/ «fno and llciuor ht retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control law at 130 Ibtchen Aw., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the •premises. 1 v ' X.

JAMES MORAN 
Moran's Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
L5160 has. been Issued'/'to the undersigned 
to sell, '.vim? and liquor/ at retail under 
Section -107 of the Alcoholic Bevih'rikc Con
trol Law at 115 Troy Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings', to be consumed 
off the premises. ’ ' •” •

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIEI.LQ

Wilkes-Barre, Pa. Philadelphia, Pa. KRISLAI
'IŠ mūsų apylinkės mažai 

girdėti, bet mūsų lietuviškas 
veikirųas po biskį juda. Dide
lio parengimo negalim sureng
ti todėl, "kad buvusio klubo 
svetainė yra paversta į siuvi
mo fabriką.* LDS 7-tos kuo
pos korespondentas turėjo pa
rašyti apie mūsų kuopos vei
kimai, bet nieko negirdėti.
' Tai aš imu sau pareiga pra
nešti ir atiduoti kreditą kuo-

Į • ‘pos nariams už gražų pasidar
bavimą su aukomis. Gruodžio 
mėnesio susirinkime buvo na
rių suaukota Antanui Valai
čiui iš New Kensington, Pa., 
po dolerį: J. Ivanauskas, M. 
Saka, P. Balukonis, J. Dani- 
šauskas; po pusę dolerio: T. 
Gaulė, J. Stikliūnas, K. Kul- 
vinskienė, S. Poderienė, J. 
Daugirda, F. Kuklis, B. Ra
dzevičius, A. Grigaitienė ir M. 
Yančulienė; po 25 centus: J. 
Stankevičius, P. Mažeika, J. 
Zainaras ir J. Grušelionis. Iš 
iždo pridėta pusė dolerio, tai 
sudarėm viso $10.00.

Taipgi mūsų kuopos nariui 
F. Yančuliui, pirmojo karo 
veteranui, kuris jau seniai 
serga ir randasi Veteranų li
goninėje, Bath, N. Y., surink
ta aukų sekamai: po dolerį: 
J. Daugirda, B. Radzevičius ir 
J. Danišauskas* po pusę do
lerio : J. Stankevičius, F. Ku
klis, J. Ivanauskas, P. Mažei
ka ir A. Grigaitienė; K. Kul- 
vinskienė 25 centus. Viso $6.- 
25.

Sausio mėnesio susirinkime 
aukų Laisvės suvažiavimui bu
vo surinkta sekamai: J. Gru
šelionis 75 c.; po 50 c.: J. 
Stikliūnas, F. Kuklis, A. Gri
gaitienė ir M. Yančulienė; M. 
Hoffman 25 c. Viso $3.00..

Parengimo komisija prane
šė, kad yra rengiama vakarie
nė vasario 27 d., Tautiškos 
parapijos svetainėje, 206 Par
rish St. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Bus skanių kilbasų ir 
kitokių valgių ir įvairių gėri
mų. Bus orkestras, kas norės, 
galės pasišokti ir praleisti 
linksmai vakarą su savo drau
gais. Komisiją, kuri veda vi
są darbą, sudaro: M. Yanču
lienė, A. Grigaitienė ir P. Jo- 
zokas.

Tikietų galima gauti pas 
komisijos narius arba kitus 
kuopos narius. ' Kaina tik $1.

i A. G.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks vasario 22 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti.—C. K., sekr.

' (41-42)

Apart, kitų svarbių reikalų nepa>- 
mirškite Laisvės bazaro.

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. vasario, 2 vai. dieną. L. P. 
Klube. Bus valdybos rinkimas ir 

“pakalbu surengimas V. Andruliui, 
Vilnies redaktoriui. — Valdyba

(41-42)

Pasitarkite ir paremkite Laisvės 
bazai’ą.

Tel. TI^O|)ridge 6380 

(ĘĘP&YS) 
^lĘjbyiS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto.
27$ ||ąryard Streejt 

kamp. Inipąn St., arti Central Sq.
WVss.

GERIPIEW 
|Cąda n$jį|e

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaįtįs

Savininkas
417 Loriiuęr Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. 

4 i 1’ *

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Serga Marcelė Toliekienė
Vasario 15-tą turėjo opera

ciją. Randasi St. Mary’s Hos
pital, Frankford Ave. ir Pal
mer St. Lankymo valandos 
kas dieną nuo 1 iki 2 po pietų, 
vakarais nuo 7 iki 8, trečiame 
aukšte, room 337.

Draugai ir pažįstami atlan
kykite draugę šioje jos sun
kios ligos valandoje, suramin
kite. Manoma, kad ligoninė
je reikės išbūti gal apie 10 
dienų. Draugės Toliekienės 
namų adresas: 3146 Glenview 
St., Mayfair.

Vėlinu draugei pasveikti 
kuogreičiausia ir vėl būti sti
pria, kaip ir pirmiau.

P. Walantiene.

Dar snigo Wyominge ir 
keliose kitose vakarų vals
tijose.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 

• vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.
Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 

parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) □ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Joseph Garszvą
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. :

RECEPTŲ SPECIALISTAI. «

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LĄNE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

L. ,  4 U I—I I...... » *. , . «.■■■ .1*. . - ------- —   —   . ...   — 
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Laisvės skaitytojas ir rėmė
jas nuo pat pirmosios jos pa
sirodymo dienos! Kazimieras 
taip pat buvo pažangiųjų or
ganizacijų narys. Kas svar
biausia, tai kad šis taurus lie
tuvis iki pat mirties pasiliko 
organizacijų nariu ir savo 
dienraščio patrijotu.

Kazimieras Waškys davė 
gražų pavyzdį gražaus gyve
nimo.

★ ★
Man be galo skaudu ir liūd

na, kai pamatau, kad žmogus, 
beveik visą gyvenimą pralei
dęs pažangiečių eilėse, senat
vėje pasitraukia iš organizaci
jų ir pameta laikraštį. Taip 
jo gyvenimas susmulkėja, su
džiūsta. Gyveno gražiai ir 
naudingai, bet baigia gyveni-* 
mą liūdnai ir klaidingai.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- ; 
rikoniškais. Rei- 
kalui ' esant ir 
padidinu to^io/ 
dydžio, kokio pa- ’ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju;; 
įvairiom spalvom.

t JONAS STOKES. : 
512 Marion St., Brooklyn ; 

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

'Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Ahis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger ::
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 ?
h*******!^******^*^**-^

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvės

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

‘, visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 * •



Con-Edison ir Unija Į Ragina Teikti Nedarbo

Iš LLD 55-tos Kuopos Šį Sekmadienį Prelekciįa
L ’ I 9Susirinkimo Apie Meno Kritiką

Majoras įsikišo Queens 
Kolegijos Reikaluosna

už šiuos metus, 
virš 40 narių, už 
jau pasimokė j ę

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Sausio 17 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėj įvyko susirinki
mas L.L.D. 55 kp. Narių atsi
lankė neskaitlingai, bet kurie 
atsilanko, visi pasimoka meti- 

‘ nę mokestį 
Kuopoje yra 
šiuos metus 

' 26 nariai.
Nors kuopa didelio veiki

mo neparodo, bet jeigu ižde 
randasi pinigų, tai niekuomet 

-^neatsisako paaukoti svarbiam 
reikalui. Iš komisijos’ knygų 
peržiūrėjimo raporto pasiro
dė, k^d praeitais metais kuo- 

jr>a išaukojo visuomeniniams 
svarbiems reikalams virš $60. 
Pasimokėjo narinę mokestį $5 
į L.M.S. centrą ir žadėjo pa- 
simokėt ii’ už šiuos metus. 
Taipgi pil ko vieną šėrą Lietu
vių Namo Bendrovės už
ir vieną turi pirkus jau se
niau. šiame susirinkime 
tarė paaukot dienraščio Lais
vės bazarui $5.

$25

nu-

Draugas J. Bernotas renka 
Laisvės bazarui pinigų, j:~ 
jau turėjo surinkęs ant 
kos apie $50.

Dabartiniu laiku nors 
liai, bet rengiamasi prie 
bankieto.

Draugas F. černevičius iš
siėmė paliudijimą persikėli
mui į L.L.D. 138 kuopą, Mas- 
peth, L. L. nes jis irgi gyvena 
Maspeth, L. I.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks kovo 15 d.

Stakovas, Kp. Koresp.

.1 is 
blan-

pova- 
alaus

Morris Kandidatuosiąs 
Į Majorus

Newbold Morris, LaGuardi- 
jos administracijos laikais bu
vęs New Yorko Miesto Tary
bos prezidentu ir kartą kan
didatavęs į majorus, menama, 
ateinančiuose rinkimuose kan
didatuosiąs prieš majorą O’
Dwyer. Morris’ui ne daugiau
sia trūko balsų aną sykį. Tū
li politiniai rateliai spėlioja, 
kad, pasinaudojant kai kurio
mis majoro padarytomis klai
domis, 
laimėti.

Morris galįs šį kartą

Kol 
Morris 
pasisakę 
klausimu.

kas 
nei

oficialiai patsai 
jo rėmėjai nėra 

jo kandidatūros

Newyorkieciai vėl gavome 
biskelį žiemos, vasario 17-tą 
temperatūra buvo 30 ir iki 
37 laipsnių/

Ką reiškia meno kritika ir 
savikritika menui?

Ką ji reiškia menininkams?
Ar ji svarbu visuomenei?
Kam tarnauja, dabartinė 

meno kritika?
Kokia ji turėtų būti?
Tokius ir panašius klausi

mus aiškins žymus lektorius 
Sidney Finkelstein šio sekma
dienio popietį, vasario 20-tą, 
Liberty Auditorium patalpose, 
kampas Atlantic Avė. ir 
St., ‘Richmond Mill,
lygiai 3 vai. po pietų, 
mus nemokamas.

tuvių Meno Sąjungos apskri
ties komitetas.

Mr. Finkelstein, Jefferson

torius, jau du kartu kalbėjo 
lietuvių menininkų suruoštuo
se popiečiuose. Iš daugėjan
čio dalyvių skaičiaus ■ aišku, 
kad buvusieji jas-įvertino. Ti
kimasi, kad daugelis lietuvių 
pasinaudos ir šia prelekcija, 
kuri gal jau bus paskutinė jo 
teiksima mums „šį sezoną. Pa- 

Pradžia j sinaudokite proga patys ir in- 
Įėji- formuokite apie tą progą

Rengia Lie- jaunimą. N.

Sėdėjimu Darbininkai 
Kai Ką Laimėjo

Miestavojo labdarybės de
partment© viršininkas Ray
mond M. Hilliard nusleido to 
department© įstaigų darbinin
kams, kurie ana diena sutar- 
tinai pasiliko darbe visi be 
ekstra mokesties ir be virši
ninko įsakymo, kad tomis .va
karinėmis ir naktinėmis valan
domis atlikti užvilkintą darbą.

Department© 
jau -seniai’ dejavo, 
per sunkiai tenka 
vistiek kas dieną 
daugėja skaičius 1 
tų žmonių, kuriems gal gręsia 
alkis arba‘ išmetimai iš buto 
dėl negavimo pagalbos. Ta
čiau tie skundai krito ant kur
čios ausies iki jie pasiliko 
dirbti viršlaikius prieš komi- 
sionieriaus norą.

Vasario 17-tą turėjo būti 
antras toks viršlaikių vakaras, 
bet unija atšaukė jį keliomis 
valandomis pirmiau su prane
šimu, kad komisionierius su
tinka pagerinti padėtį. Ko
misionierius įsakęs:

Visus aplikantus pašalpai 
gauti atlankyti bėgiu 48 va-

darbiųjų kai 
, kad Jiems 

dirbti. O 
daugėja ;ir 

neaptarnau-

Visas štabas turi tuojau 
veikti aplikacijas sutvarkyti.

Nepaprasto reikalo nuoty
kiuose teikti pagalbą pirm vi
so tiriamojo proceso užsibai- 
gimo, nors ir būtų abejonių 
apie prašytojo atvirumą.

„ Padidinti veteranams ir iš 
kitur atvykusioms patarnauto
jų štabą.

Panaujinti tyrinėjimai ati
dedami antrinėn vieton, iki 
tam atliks laiko nuo aprūpi- 
,nimo reikalingų pagalbos.

Nežiūrint tų pažadų, uni- 
jistai matė reikalo , ketvirta
dienį dar dalį laikp padir-

ANTRA PUIKI SAVAITĖ!
ARTKINO PERSTATO

"Secret Agent"
Sujaudinantį žygi pavojuje! Istorija apie Sovietų žvalgybos 

veikimą! Iš slaptų sovietinės sargybos dokumentų.
PAGAMINTA SOVIETŲ SĄJUNGOJ

ANGLIŠKI PAAIŠKINIMAI

------ EXTRA-------
Naujausios žinių Filmos iš Sovietų Sąjungos 

Sovietinės Dainos ir šokiai

STANLEY
Durys atsidaro 8:45 A. M.

71 h Avenue tarp 42 ir 41 Streets
WI. 7-9686

MATYK ISSIVYSTANCIA ISTORIJĄ PIRMOSIOS FILMOS 
Rusai susprogdina Hitlerio kanceliariją * Nepaprastos filmos ap” 
kardinolą Josefą Mindszenty. * Karas tarp Izraelio ir .Transjordano 

Tarybos sugrąžina anglų karo laivą.
This is America judžiai: “Girls in White,” - Istorija visų kibiausios 

profesijos 
Slaugių.EMBASSY NEWSREEL THEATRE 

B’way ir 46th Street

Vasario 12 d., Lietuvių Am. 
Piliečių Klube, Maspethe, įvy
ko surprizo puota Juozui ir 
Evai Andrušaičiams, brookly- 
nieeiams, jų 10 metų vedybi
nės sukakties proga.

Iniciatorė šios puotos buvo 
Frances Pažusis, maspethietė. 
Svočia buvo. Ona Zeidatienė, 
o svotas Ignas Račkauskas.

Vakaro vedėju — Povilas 
Gustas, žinomas Brooklyno

Pradėjo Pasitarimus Apdraudą Visiems

majoras • O’-

Aukštesniojo švietimo Ta
ryba visuomet savarankiškai 
skirdavo kolegijoms viršinin
kus. Tame ji turėdavo pilną 
galią ir valią. Tačiau dabar, 
prireikus paskirti Queens Col
lege viršininką,
Dwyer pasišaukė tarybą į sa
vo raštinę ir faktinai įsakė, 
ko jis nori viršininku, prie
dams vis kartodamas, kad jis 
nenorįs tarybą priversti.

Kolegija nuo balandžio mė
nesio neturėjo pastovaus vir
šininko. Buvusysis, dr. Paul 
Klapper, rezignavo jį pasky
rus valstijinio universiteto 
trustistu. Laikinojo viršinin
ko pareigas ėjo d r. Margaret 
V. Kiely, akademinė kolegijos 
viršininkė,' asmeniškai artima 
O’Dwyer’ini.

Pasišaukęs tarybą, majoras 
pasakė, kad jis pasirenka pa
skyrimui visos kolegijos vir-

Pokylyje dalyvavo apie 130 
žmonių, visi gražiai linksmi
nosi, vakaro vedėjo pakviesti 
išreiškė nuoširdžiausius lin
kėjimus ir daug laimės jubi- 
1 i e j a n t a m s A n d r u š a i č i a m s.
Taipgi jiems įteikta dovana

Svočia Ona Zeidatienė pa
dabino jubiliejantų stalą su 
puikiu ,tor,tu ir gėlėmis, o svo
tas Račkauskas 
čius su skaniais

Svoto žmona
dvi dukterys

O gaspadinė, ku- 
valgius pagamino,

vaišino sve- 
gėrimais.

Račkauskienė 
dėstė valgius

Arthur Osm'an, unijų ir ki
tų organizacija bendro komi
teto prezidentas, pasiuntė gu
bernatoriui Dewey telegramą, 
raginančią praplėsti nedarbo 
apdraudą. Ragina teikti ap- 

visiems, įskaitant ir 
šapučių darbiniu-

Unijai paskelbus, kad ji bus 
priversta skelbti streiką, Con
solidated Edison firma sutiko 
pradėti su unija derybas. Kal
bėjęsis tuo klausimu su kom-l 
panijos viršininkais majoras;
O’Dwyer skelbia, kad būsią ' drauda 
stengiamasi susiderėti be strei-i mažiausių 
ko. j k u s.

Darbininkai r e i k a 1 a u j a i Iki šiol vis dar tebesilieka 
penkiolikos nuošimčių dau-i neapdrausti darbininkai tų ža
giau mokesties, pagerinti pučių ir įstaigėlių, kurios tu- 
santykius ir perklasifikuoti į ri mažiau 4 darbininkų. Dėl 
darbus. Tas įleistų į aukš- Į to šimtai tūkstančių darbinin- 
tesnius laipsnius daugelį dar
bininkų. Jeigu nepavyktų su
sitarti, unija įspėjo pradėsian
ti streiką apie kovo 1-iną.

kų šioje valstijoje ir New 
Yorko mieste negali gauti jo
kios nedarbo apdraudos ne
tekus darbo. *

SOV. SAJUNGON RUMUNIJON
“LAIMĖKI! 
KELIONĘ” 
Reikalaukit 
Paaiškinimų

bėti viršlaikio, kad suteikti 
seniai laukiantiems žmonėms šininku Mrs. Kiely prieš tary- 
drabužių, taipgi dantų ir akių 
priežiūrą.

Greta padidinimo .štabo ir
įvedimo
unijistai 
gauti

geresnės
reikalauja ir

pagerinimą
tarp viršenybės ir unijos, kad 
viršenybė nepersekiotų darbi
ninkų už ėjimą unijinių parei
gų; dalinimą lapelių, pikieta- 
vimą.

tvarkos, 
tikisi 

santykių

Prasidėjo Dainininko
Tagliavini Byla

Specialiu sesijų teisme, New 
Yorke, pradėjo svarstyti jau
nos moters Mary Phillips 
skundą prieš Metropolitan 
Operos tenorą Ferruccio Tag
liavini. Ji reikalauja užlai
kymo jos kūdikiui. Daininin
kas, sako ji, \ ra jos kūdikio

bos didžiumos pasirinktą dr. 
Bryn Ilovde, New School for 
Social Research prezidentą. 
Tarybos balsai .pasidalino: 3 
už Ilovde, 2 už Mrs. Kiely, t

Majoras, sakoma, nusprendė 
įsikišti po to' kai reakcinės 
grupės, vadovaujamos kleri
kalu, paspaudė į majorą, ku
ris, artėjant majoro perrinki
mams, darosi labai jautrus 
stiprių ir atkaklių "grupių pro
testams.

Dr. Ilovde, konservatyvus 
asmuo, reakcionierių tačiau 
yra skaitomas pažangesniu už 
Mrs. Kiely. Prieš jį protes
tuoja tos pačios grupės, kurios 
protestavo prieš 
Queens a p s k r i ty j e 
re ndomis namų, nes 
di, įleistų apskritin 
girnių grupes.’’

statymą 
pigiomis 
tas, gir- 
"svetur-

;evn.

Phillips, pati dainos ir vai- 
i dybos mėgėja, tikrina, kad jos 
įsu dainininku santykiavimas 
i prasidėjo trečiuoju pasimaty- 
įmu. Jai susilaukus dukrelės 
'jis jai sakęs džiaugiasi^ tuo- 
mi, nes jo žmona negalinti tu
rėti vaikų. žadėjęs mokėti 
dukrytės užlaikymui po $50 
kas menu© ir jai pačiai duoti 

i $2,800, prikalbinėjęs nesirū- 
I pinti, bet nedavęs nei cento, 
i išskyrus $700 apmokėjimui li
goninės laike gimdymo.

Brooklyno Vaikų Globos 
Draugija ieško šeimų, kurios 
sutiktų globoti vaikus savo 
namuose. Sako, jog randasi 
šimtai vaikų, kurie turi būti 
prieglaudose ,dėl stokos globė
jų. Už vaikų maistą ir dra
bužius įstaiga apmoka.

Brooklyniečiai Talkoje
Philadelphiečiams

Brooklynietis Transport 
Workers Lokalas 101 pasiuntė 
$250 paramai streikuojančių 
tos unijos narių Philadelphi- 
joje. 1 Philadelphiečiai trans
portininkai, išstreikavę virš 
savaitę, buvo varomi atgal 
darban, bet jiems atsisakius 
grįžti be- laimėjimų, bosai pra
dėjo su jais derėtis.

PAMOJIMAI '
Pajieškau savo giminių ir pažįsta

mų Amerikoję. Norėčiau su jais su
sirašinėti. Jeigu kurie iš man'o 

j draugų bei giminių pastebės šį pa- 
i jieškojimą, prašau tuoj atsiliepti. 
Iš Lietuvos kilęs nuo Tryškių mies
telio, Lapkalnio kaimo, Šiauliai, 
Kaunas. Prašau rašyti sekamu ad
resu: John Wellus, 136, McKibben 
Street,, Brooklyn 6, N. Y.

ALAN LADD žvaigždžiuoja

“WHISPERING SMITO”
Technicolor spalvomis su Brenda Marshall, Robert Preston; Donald Crisp 
Asmeniniai: Buddy Rich ir jo Orkestras su Mel Torme ir Henny Youngman 

PARAMOUNT Broadway ir Times Square
Du žvaigždes aktoriai iš filmos "The Red .Shoes,” Bi
jou Teatre, 45th St., netoli Broadway,.>New Yorke.

ir 
ant stalų, 
ri skanius 
buvo Mrs. Janikauskas.

Tad, šia proga, Juozas ir ’ 
Eva Andrušaičiai išreiškia sa
vo nuoširdžią, gilią -padėką 
visiems, kurie prisidėjo prie 
suruošimo šios surprizo “pa
res.” Jie džiaugiasi, kad jie 
savp vedybinę sukaktį galėjo 
praleisti sir daugeliu pažįsta
mų, gerų draugų, ir labai dė
koja už dovaną nuo visų da
lyvių. Taipgi taria ačiū Fran
ces Pažusis, svotams Zeida- 
tienei ir Račkauskui, vakaro 
vedėjui Gustui, gaspadinei 
Mrs. Janikauskienei ir vi- 
siems, kurie pasidarbavo. Va- 
kai’as pasiliks jų mintyse ilgo
kai. Rep.
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labor lyceum!
DARBININKŲ ĮSTAIGA $

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842STANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

. Tel. EV. 4-3049 .

Kreipkitės kąs vakarą 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ , , i 1—2 dienomValandos: j6_8vakarąis 

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreeh 4-0208

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street ' 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: !n’t,e
■ į 1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

NEGAIŠUOK IT,
SIŲSKIT
DOVANĄ ŠIANDIEN
"NEMOKAMAI” REIKALAUKIT APRAŠANČIO KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS NC
1'845 BROADWAY (60 + h ST.). NEW YORK 23. N; Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0590

BOSTON AGENTŪRA 1160 Columbus Avenue, Boston, Mass.
Phone: Highlands 5-7252

HARTFORD AGENTŪRA
Phone: 6-5164

J IZRAELI J 4 Pasaulio Kampus

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
E V ergreen 4-94 07

7f lOTTQ R A R 411 grand streetLUI T 0 DAh BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALQIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE^UE BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9612
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