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“S. o. b.” “įvertintas.
Ar tai prezidentui tiko?
Puola Marksą.
Kuo Žavisi Hearstas?

Rašo R. MIZARA

Pavadinimas žmogaus “šu
nim,” “kalės sūnum” arba, 
angliškai, na, kad ir sutrum
pintai, “s. o. b.”, yra aštrus 
pavadinimas.

Toki epitetai, tiesa, yra var
tojami grožinėji' literatūroje, 
— apysakose bei dramose, — 
tokiais pavadinimais operuoja 
net ir Šekspyro personažai,— 
tačiau jų, kaip taisyklė, ne
naudoja viešose kalbose aukš
ti valstybiniai pareigūnai, ne
vartoja politikai ir visuome
nininkai, kritikuodami savo 
oponentus.

Jie, ttesa, tokiais žodžiais 
vaišina savo politinius priešus, 
bet vaišina juos tik privati
niuose pokalbiuose.

KOMUNISTAI SUGAVO DAR VIENĄ MarSA«Mo pianas Blogina Būklę, VALDŽIA GRĄŽINA KORPORACIJOM 
TEISMO PAREIGŪNĄ BEMELUOJANT Sako SoVieUt

___________________ _ I.film S^iieenRQ NT V 2—čnlima nrnlrvhfi en

Du Teismo Raštininkai Bandė Užsigint, Kad Parinkdavo 
Poniškas Džiūres, bet Rekordai Parodė Jųjų Melą

Todėl prezidento Trumano 
pavadinimas “s. o. b.” vieno 
amerikinio žurnalisto (sako
ma, Drew Bearson’o) viešoje 
kalboje, sakytoje vasario 22 
diena tūlame bankiete. sukėlė

I 

gyvų diskusijų.
Kilo ne tik diskusijos, o ir 

kas nors daugiau: tūli mūsų 
dorovininkai net protestus 
siuntė prezidentui, kam pasta
rasis savo tokia “neatsargia” 
kalba de/noralizuoja mūsų 
jaunimą, teikdamas jam blo
gus pavyzdžius.
•“Dorovės sargai’’ reikalauja 

prezidentą viešai atšaukti tai, 
k a jis pasakė.

Be abejojimo, prezidentas 
čia išsišoko ne visai garbingai.

Pittsburgh o klerikalų “Lie
tuvių žinios” drožįa:

taiko, savo 
social-demo- 
tebesivadina

Mes žinome, jog Drew Pear- 
son’as yra tauškalas,—dažnai 
jis plepa nei vieną nei du.

Bet jo kritika, pareikšta 
prezidento militariniam padė
jėjui, majorui generolui Harry 
H. Vau.ghan’ui, mūsų' nuomo
ne. buvo vietoje.

M a jorąs gen e rol as V a u gh an, 
būdamas prezidento militari- 
niu padėjėju, priėmė fašisti
nio Argentinos Perono medalį.

Mūsų valstybės departmen- 
tas ne kartą pasmerkė Pero
ną, kaip, ne demokratą, o pre
zidento draugas ir padėjėjas 
ima iš Perono ordinus!

Be to, Vaughan’as tarnauja 
ne tik prezidentui—-jis tarnau
ja mūsų kraštui; jis ima iš 
valstybės iždo algą, — todėl 
kiekvienas pilietis turi teisės 
jį kritikuoti, jeigu jis atlieka 
ką nors netaktiško, ką nors 
žeminančio mūsų kraštą, ką 
nors prieš-konstitucinio!

Prezidento Trumano neap
dairus savo padėjėjo gynimas 
ir užpuolimas tų, kurie jį tei
singai kritikavo, mūsų nuomo
ne, yra ne tik ndnaudingas, 
bet tiesiog žalingas.

New York. — Komunistų 
vadų advokatas Richardas 
Gladstein užklausė federa- 
lio teismo sekretoriaus pa
vaduotoją Williamą J. Bor
maną, ar jis parinkdavo 
poniškus džiūrių narius iš 
tam tikrų sąrašų.

. Bormanas atsakė, “Ne.”.
Gladstęinas parodė teis

mo rekordą iš 1942 m. spa
lių 6 d. Rekorde užrašyta:

Bormanas tada buvo už- 
i klaustas, ar jis vartojo tei- 
* ovnrv vnčfi’nna Trorlrv T .nlonclnsmo raštinės vado Lelando 
Tolmano sąrašą poniškoms 
džiūrėms parinkti, ir Bor
manas atsakė:

“Taip” (naudojau).
Teisėjas Medina dabar

bandė uždraust į teismo re
kordus įrašyt šį įrodymą, 
jog Bormanas meluoja.

Praeitą savatię gi mela
vo reguliaris teismo rašti
ninkas Joseph F. McKen
zie, būk jis nešaukdavęs tik 
parinktinius žmones į džiu- 
res.

Komunistu advokatai 
parodė, jog McKenzie pa
ženklindavo negrus pilie
čius raide “C”, kad nešaukt 
jų į džiures. O keli lapai 
buvo išimti iš teismo re
kordų knygos. Tuose lapuo
se, suprantama, buvo pa
ženklinti kiti paprasti pilie
čiai, kad nepašaukus jų į 
džiūrimenus.

Lake Success, N. Y.—So
vietų Sąjungos atstovas A. 
P. Morozovas tvirtino, l^id 
amerikinis Marshallo pla
nas padidino bedarbių skai
čių vakarinėje Europoje ir 
tramdo jos ūkio ir pramo
nės atsigavimą. /

Morozovas, kalbėdamas 
Jungt. Tautų Ūkinėje So- 
cialėje Taryboje, priminė, 
jog Marshallo planas už
draudžia savo šelpiamoms

šalims prekybą su kitais 
Jungtinių Tautų nariais 
(Sovietais ir draugingais 
jiem kaimynais).

— Marshallo planas grū
moja sustabdyt paramą 
kraštams, kurie nukryps 
nuo amerikonų nustatytos 
politikos, — sakė Morozo
vas. — Tas planas, supan
čiodamas tarptautinę pre
kybą, pablogino ūkinę pa
saulio būklę.

THOREZ SMERKĖ FRANCUOS VALDŽIA 
KAIP KARINJ JANKIU IRANKJ; SAKE, 
SOVIETU ARMIJA. . TAIKOS GYNĖJA

VIRŠ 2 BILIŪNUS DOLERIŲ TAKSU
Tačiau Prezidentas Trumanas Reikalauja Daugiau Naujų 
Taksų, Aptaksuojant net Įmokėjimus i Senatvės Fondą

Curtiss - Wright lėktuvų

Bus Teisiami Mindszenty’o Republikonai Ragina
Bendradarbiai^™.gdy,. Ren]|Bendradarbiai Šmugelyje

Budapest, Vengrija. — 
Ateinantį pirmadienį veng
rų darbininkų teismas pra
dės tardyti 14 asmenų, ku
rie kaltinami, kaži išvien su 
kardinolu Mindszenty da
lyvavo juodosios 
šmugelyje.

Tarp kaltinamųjų yra ir 
kunigas Imre Boka, kuris 
tarnavo kardinolui kaip 
knygvedis ir bankininkas.

rinkos

Washington.— 30 repub- 
likonų kongresmanų prasšė 
valstybės sekretorių Ache- 
soną smarkiau paremt Či- 
ang Kai - šėko Kinijos tau
tininkus karui prieš komu
nistus - liaudininkus. Pra
nešama, kad Achesonas ne-

Izraelio Valstybe Prašo 
Priimt Į Jungi. Tautas

Lake Success, N. Y. — 
Izraelio valstybė, pasira
šius paliaubų sutartį su E- 
giptu, 'kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kad užgirtų Izraelio prašy
mą priimt į Jungtines Tau
tas.

(Jungtinių Tąutų sekre
torius Tr. Lie ir preziden
tas Trumanas gyrė ameri
kietį negrą^ tarpininką dr. 
Ralphą Bunchfe, kuris ga
biai pasidarbavo dėl paliau
bų paskelbimo tarp Egipto 
ir Izraelio valstybės.)

A

(Žinios iš Kinijos sakė, 
kad Marshallo plano pa
siuntiniai žadėjo (gausingą 
paramą Čiango tautinin
kams Formozos saloj. Šim
tai Amerikos oficierių ir 
saržentų ten lavina naują 
tautininkų armiją.)

Paryžius. . — , Francijos 
vąldžia atsiduoda Jungti
nėms Valstijoms kaip karo 
įrankis prieš Sovietų Są
jungą, — pareiškė komuni
stų vadas Maurice Thorez, 
Francijos seimo narys. — 
Jau yra duotos . ameriko
nams karinės bazės Franci
jos žemėje.

— Fontainebleau, arti 
Paryžiaus, yra įsteigta ka
rinė sėdyba vakarinės Eu
ropos Sąryšiui prieš Sovie
tų Sąjungą, — tęsė Tho
rez. — Sovietai gi nenori 
karo ir stengiasi taiką iš
laikyti. ■ U

— Bet jeigu Raudonoji 
Armija būtų užpulta ir gin
damasi turėtų pereiti per 
sieną į Franciją, tai visi 
Francijos darbininkai ir di
džioji dauguma Francijos

žmonių sveikintų sovietinę 
armiją, kaipo taikos gynė
ją, — sakė Thorez.

Jisai ir kiti komunistai 
seimo atstovai smerkė ame
rikonų suplanuotą šiaurės 
Atlanto kraštų santarvę, 
kaip naują sąmokslą už-, 
puolimo karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

I
Seimo Dauguma Priėmė 
Rezoliuciją prieš Thorezą
Prieš Thorezo pareiškimą 

sukilo dešinieji seimo na
riai, šaukdami pasmerkt 
Thorezą. Pąsmerkįmo rezo
liucija tapo priimta 386 bal
sais prieš 182 (komunisti
nius) balsus.

Premjeras Queuille žadė
jo teisman traukti komu
nistų vadus už Thorezo pa
reiškimą seime.

Washington. — Jungti
nių Valstijų valdžia sugrą- korporacijai valdžia atida- 
žino 2 bilionus, - 297 milio- vė atgal $35,123,401 taksų, 
__  -__ __________ Douglass lėktuvų kompani

jai — $13,753^337, Glenn L. 
Martin lėktuvu kompanijai 
$18,597,292 ir t.t.

Sperry Gyroskopų kom
panijai sugrąžinta $7,148,- 
126. Pennsylvanijos ’ gele
žinkeliui $19,117,718, For
do automobiliu kompanijai 
$6,411,697 ir t.t.

Žymėtina, jog prez. Tru
manas reikalauja keturių 
bilioųų daugiau taksų atei
nantiems finansiniams me
tams. Tarp kitko, jis siūlė 
aukščiau aptaksuot ir dar
bininkų mokesčius j senat
vės apdraudos. fondą.

nūs ir 542 tūkstančius do
lerių taksų korporacijoms.

Tie taksai buvo surinkti 
nuo per aukštų karinių ir 
kitokių pelnų.

Palyginti- daugiausia tak
sų sugrąžinta lėktuvų kom
panijoms, kurias , valdžia 
laiko ypač svarbiomis ka
rui.

Jurigt. Valstijų Kongre
sas 1945 m. nutarė sugrą
žinti taksus už viršpelnius 
tiktai už dvejus metus. Bet 
daugelis kompanijų panau
dojo, . visokius kabliukus 
taip, kad gavo viršpelnių 
taksų sugrąžinimą už 5 iki 
7 metų.

Trumanas Pripažįsta 
Jo Planų Suklimpimą

Noryegu Ministras Šaukia 
Tėtis Į Atlanto Santarvę

M

Darbietis Išrinktas Anglų 
Seiman Prieš Konservatą

London. — Papildomus 
Anglijos seimo nario rinki
mus West - Londono srity
je laimėjo Darbo. Partijos 
kandidatas Tomas Wil
liams. Jis gavo 15,223 bal
sus prieš konservatų-torių 
kandidato Antfiony’o Fell 
13,610 balsų.

»Protestantų Kunigai Prisipažino
ų z,įjuos (irozja: X • - J T7* T T v •
Karolius Marksas, komu- I Snipavę pries nulgarų v aidžią

nizmo autorius ir magistras, 
buvo * protiniai ir dvasiniai 
barbaras, bę širdies ir meilės. 
Koks tėvas, tokie ir vaikai!...” 

šitaip klerikalai dergia vie
ną iš šviesiausių žmonijos pro
tų.

Jie tai, matyt, 
bendradarbiams 
kratams, kurie 
marksistais ir kurie klerika
lams skvernus laižo!

Chicagos Marijonų Drau
gas kelia į dangų William 
Randolph Ilearstą už tat, kad 
ans savo laikraščiuose kelia į 
dangų klerikalus, kovojančius 
komunizmą.

žodžiu: klerikalai giria
Hearstą, Hearstas— klerika
lus.

Lietuviškas posakis' sako: 
puodas katilą vanoja, bet abu 
tebėra juodi.

Draugas prikergia dar tokį 
deimantėlį :

“jau 1935 m. p. Hearst ža
vėjosi katalikų drąsa kovoje

Pavarytas Profesorius 
Už Pažangų Mokslą

Gręsia Algų Kirtimas 
•G. Motors Darbininkam

Washington*. — Prezid. 
Trumanas pripažino, kad 
Kongresas nevykdo pasiža
dėjimų, kuriuos Trumanas 
ir jo demokratai davė rin
kiminiame vajuje.

Prezidentas grasino net 
specialiu traukiniu važinėti 
per visą šalį, kad sujudin
tų žmones paspaust Kong
resą užgirt Trumano pasiū
lymus.

Republikonai šaipyda- 
miesi klausia: Kur ta Tru
mano dauguma Kongrese, 
kuria jis gyrėsi?

Oslo, Norvegija. — Už
sieninis Norvegijos minist
ras Halvard Lange ragino 
jos seimą užgirti Norvegi
jos stojimą į karinę Šiau
rės Atlanto santarvę prieš 

. Sovietus.
(Paskleisti gandai pasa

koja, kad Sovietų Sąjunga, 
girdi, “telkia savo armiją’’ 
į šiaurinės Norvegijos pa
sienį. Nėra patvirtinimo 
tom 'pasakom.)

Sofija/Bulgarija.L— Vi
si 15 protestantų kunigų 
pasirašė išpažintis, ^kuriose 
prisipažįsta kaltaib, kadfe

Jie šnipinėjo Amerikos ir 
Anglijos atstovams prieš 
Bulgarijos liaudies; valdžią į

Dalyvavo sąmoksle su

su komunizmu.” . -
Netiesa! '
1935 metais Hearstas žavė

josi ne katalikais, ibet Vokie
tijos naciais. Jis tuomet ža
vėjosi' Hitleriu - Goeringu - 
Goebbelsu, smaugusiais Vo
kietijos liaudį ir ruošusiais 
naują pasaulinį gaisrą — ani 
trąjį pasaulinį karą!

Kokia trumpa klerikalų at
mintis !

Marshallą planas, sako pra
nešimai, lėšuoja kiekvienam 
amerikiečiui $31 per vienerius 
metus.

O kam iš jo nauda? *

bulgariškais reakcininkais 
dėl tos valdžios nuvertimo;

Vedė žalingą .Bulgarijai 
šmugelį juodojoj rinkoj.

Teismas prieš tuos kuni
gus prasidėjo praeitą penk
tadienį. Valdžia stato 53 
liudytojus prieš juos; turi 
eilę dokumentų, parodančių 
jų nusikaltimus.

Valdžios prokuroras pa
reiškė :

— Jie naudojo religiją 
kaip skraistę pridengimui 
piktadariškos savo veiklas. 

» Kaltinamieji, pasirinko 
advokatus ir šauks liudyto
jus iš savo pusės.

, Teismą temys ir apraši- 
nės 7 anglai ir amerikonai 
korespondentai ir 23 kiti 
reporteriai Bulgarijos ir 
kitų kraštų laikraščių.

Užsieniniai diplomatai 
taip pat’bus bylos tėmyto
jai. • _ fe

Oregon Valstijos Univer
siteto pirminiu kas. A. 
Strand pavarė iš tarnybos 
dr. Ralphą Spitzerį, chemi
jos profesorių, už tai, kad 
prof. Spitzer pritarė Sovie
tų gamtininko Lysenko* 
mokymui.

Lysenko, kaip ir jo pir- 
mątakas Mičurinas, įrodė, 
l$ad jeigu tinkamai pakeiti 
maistą .ir kitas gyvenimo 
sąlygas augalams bei gy
vūnams, tai palaipsniui ga
lima pakeišt ir augalų ir 
gyvūnų veislę. Tatai Mičū- 
rinas ir Lysenko patikrino 
šimtais padarytų 'tokių pa
keitimų.

Amerikoje gi' priimta ne
va mokslinė Mendelio- 
Morgano - Weissmanno te
orija, kuri skelbia, būk 
veislinės augalų gyvūnų 
dalys chromosomai - genai 
esą “amžini, nepakeičia
mi” dalykai; todėl būk ne
galima esą ir veislių pakei
sti nei maistu nei kitomis 
sąlygomis.

Lėktuvu Nelaimėse 
Žuvo 45 Žmonės

, I

I

bet

pagal

Detroit, Mich. — Gene
ral • Motors automobilių 
korporacija pasigarsino, 
kad ji ketina numušt savo 
automobilių kainas, 
kartu sumažint ir 
darbininkams,, esą, 
gyvenimo reikmenų
atpigimą. Algos bus kapo
jamos sulig valdžios skelbi
mų apie “kainų mažėjimą.”

Tai tokią sutartį .yra pa
darę Walter Reuther ir ki
ti dešinieji automobilių 
darbininkų vadai su Gene
ral Motors, — kad algos 
būsiančios “keliamos” 
gal kainų 
mušamos, 
atpigimą.

General
bent 270,000 darbininkų ir 
jiems būsią numušta viso 
apie 9 milionus dolerių 
gų.

Lima, Peru. — Sudužo 
karinis Peru lėktuvas; žu
vo 22 asmenys.

Hong Kong. — Nukrito 
Cathay Pacific oro linijos 
lėktuvas; užmušta 23 žmo
nės.

250 Nuošimčių Daugiau 
Bedarbių Allentowrie

Allentown, Pa. — Per 13 
praeitų mėnesių bedarbių 
skaičius Allentowne pakilo 
250 nuošimčių, kaip prane
ša Pennsylvanijos valstijos, 
darbu biuras.

Paleidinėjama darbinin
kai taip pat Bethleheme ir 
kituose Pa.' miestuose.

»ORAS.—Nešalta, giedra;

. New York. — Iš s naujo v 
pradėjo kilti maisto pro
duktų kainos.

Brooklyn, Conn
Mirė Fr. Laureckis.

Ketvirtadienį Ląisves 
štinėn per telefoną prane-. 
šė, kad vasario 24 d., mirė 
Frank Laureckis. Šią žinią 
davė Louis Šilabaitis. Jis 

suteiks 
velionio

sakė, kad vėliau 
daugiau žinių apie 
mirtį ir gyvenimą.

i
Liįi

ra

/ *

pa-j 
pakilimą, o nu- 
pagal reikmenų

Motors samdo

5 Vakariniai Ministrai 
Tariasi Prieš Sovietus

ai-

London. — Užsieniniai 
Anglijos, Francijos, Belgi
jos, Holandijos ir' Luksem- 
burgo ministrai apdirbinė- 
ja Šiaurės Atlanto karinės 
sutarties planą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Washington. — Per 6 
pirmąsias šių metų savai
tes 14 nuošimčių sumažėjo 
prekių išvežiojimas trauki
niais visose valstijose.

Jungtinių Tautų Komisija Nutarė 
Slept Amerikos Atomų Bombas

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Komisija 
dėl Paprastų Ginklų priėmė 
9 balsais prieš 2 amerikinį 
pasiūlymą rinkti faktus ir 
skaitmenis apie įvairių kra
štų armijas ir visus gink
lus, išskyrus tiktai atomi
nes bombas.

Prieš (tą pasiūlymą balsa
vo tik Sovietų Sąjungos ir 
Ukrainos atstovai.

Jakovais Malikas, Sovietu ' * 
Sąjungos delegatas, pareiš-

JakbVas Malikas, Sovietų 
Sąjungos’ delegatas, pareiš
kė:

— Tas Amerikos suma-’ 
nymas yra tiktai ftianevras, 
kuriuom Jungtinės Valsti-» 
jos ir Anglija siekia šnipi
nėti WisaS kitų- pasaulio 
kraštų ginkluotas jėgas, o 
tuo tarpu slėpti bet kokfas 
žinias apie atomines bom-‘

bas. •
Anglų - arherikonų blo

kas jau pirmiau parodė 
tikrąjį savo veidą kas lie
čia nusiginklavimą, kuomet 
jie praeitame Jungtinių 
Tautų seime atmetė Sovie
tų pasiūlymą, kad penkios 
didžiosios valstybės per vie
nus metus sumažintų gink
luotas savo jėgas visu treč
daliu ir kad būtų uždrausta 
vartot atomines bombas.

Dabartinis Amerikos su- 
Ynanymas siųsti ginkluotų 
jėgų skaičiuotojus į įvairias 
šalis, bet slėpti atomines? 
bombas, reiškia tiktai šni- 
pinėti karo kurstytojų nau
dai.

Tel Aviv. — Pranešama, 
jog Izraelio valstybė prade
da'derybas dėl paliaubų su 
arabiškais Transjordano ir 
Lebano kraštais.
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Bevinui Nepavyko!
To ilgų tarimųsi Rhodes saloje, pagaliau, Izraelio ir 

Egypto atstovai, kuriems tarpininkavo Jungt. Tautų 
specialus pasiuntinys D r. Ralph J. Bunche, pasirašė ka
ro paliaubų sutarti.

Vadinasi, formaliai ir oficialiai karas tarp Izraelio ir 
Egypto tapo sulaikytas. Kiek tai liečia tarp Egypto ir. 
Izraelio pastovių ruį>ežių nustatymą, bus tartasi vėliau. 
Svarbu, kad buvo pasiekta tai, kas buvo pasiekta.

Spėjama, jog po šito Įvykio, kitos arabiškos valstybės, 
kurios buvo kare su Izraeliumi, padarys tai, ką padarė 
Egyptas.

Kitais žodžiais, atrodo, jog Palestinoje rinitai einama 
prie taikaus išsprendimo visų nesusipratimų, 'kilusių 
tarp naujoj valstybės Izraelio ir jo kaimynų.

Izraeliui, be abejojimo, daug visame kame padėjo T. 
Sąjungos politika, kuri nuo praėjusių metų buvo griež
tai nukreipta už Izraelio nepriklausomybę. Jam daug pa
dėjo toki kraštai, kaip Čechoslovakija.- Bet daugiausiai 
Izraeliui padėjo jo patys sūnūs ir dukros, didvyriškai 
kovojusios už Izraelio laisvę ir nepriklausomybę.

Pasirašymas tarp Izraelio ir Egypto karo paliaubų su
tarties reiškia didžiulį smūgį Anglijos imperialistams,— 
visų pirmiausiai jos užsienių reikalų ministrui Bevinui. 
Pastarasis, kaip kiekvienam žinoma, darė viską, kad 
neprileidus Palestinon taikai įvykti. Bevinas naudojo 
visokias provokacijas prieš Izraelį. Jis darė grasinimus; 
jis siuntė ant Izraelio teritorijos savo bombonešius, o 
kai izraeliečiai juos nukirto žemyn, tai net mojosi skelbti 
Izraeliui karą.

Pergulą laiką atrodė, kad p. Bevirifii pavyks išprovo
kuoti karas — karas tarp Anglijos ir Izraeliaus.

Deja, Anglijos žmonių protestai, izraeliečių ryžtas ir 
blaivus sensas egyptiečiuose visą reikalą pasuko gerojon 
pusėn — taikos pusėn.

Kaip toliau bus, pamatysime, bet šiuo sykiu, galime 
užtikrinti skaitytoją: Bevinas jaučiasi labai riestai!

Indijoje.
Šiuo metu Indijos valdžia sėja savo krašte ’terorą. Ji 

puola, gaudo komunistus ir pažangiuosius darbininkus, 
na, ir kiša juos kalėjimuosna.

Pagal New York Timeso korespondentą New Delhi 
mieste, šiomis dienomis Indijoje į kalėjimus buvo su
brukta 3,000 darbininkų bei intelektualų. Visi jie kalti
nami komunizme, “netvarkos kėlime”, ir t. t.

Pirmiau Indijos kalėjimuose buvo tūkstančiai žmonių, 
—taip, kad šiandien toje šalyje yra keliolika, o gal kelios

pasidalinimas ita
luos DEŠINIUOSIUOSE 
SOCIALISTUOSE

Dienraštis Vilnis anali
zuoja padėtį ' Italijos deši
niųjų socialistų partijoje, 
kurioje vadovauja Sara- 
gat. Toje partijoje, pasak 
dienraščio, susidarė smar
ki opozicija tai politikai, 
kurią’ praveda Saragat. 
Vilnis rašo:'

Italijos' dešiniųjų socialistu 
partijoje, kuri atskilo nuo 
socialistų partijos daugumos, 
dabar neramu. Pasirodo, 
pačioje Saragato parti,jukėje 
opozicija yra tokia stipri, 
kad ji beveik siekia pusę na
rių skaičiaus.

Kaip žinoma, Saragatas 
dalyvauja koalicinėje kleri
kalų dominuojamoje val
džioje. Bet metiniame Sara
gato partijos kongrese, kuris 
Įvyko šio menesio pradžioje, 
iš 2 1 balsų tik 13 pasisakė 
už pasilikimą kabinete. 9 
balsavo prieš. Opozicija, kaip 
matome, stipri.

Ko nori opozicija Saraga
to partijoje? Ji nenori su
grįžimo i bendrą socialistų 
parti ją, kuri ’ bendradarbiau
ja su komunistais. Opozici
ja yra tokia pat anti-komu- 
ništinę, kaip pats Saragatas. 
Bet ji yra “praktiškesnė.”

Opozicija sako, kad jeigu 
Saragato partija toliau lieka 
koalicijoje su klerikalais, jos 
įtaka, kuri ir dabar yra ma
ža, dar labiau mažės. Kle
rikalų valdžia yra galutinai 
kompromituota. Masės jai 
neturi jokio pasitikėjimo. 
Jos stoja prieš De Gasperio 
vidaus politiką, kuri yra per
dėm reakcinė ir grafo Šfor- ♦ t 
zos užsienio politika, kuri 
paremta ant Atlanto pakto., 
Opozicija jaučia, kad pasili
kimas tokios valdžios ben
drini akai* reikš galą parti
jai.

Saragatas, betgi, įstengė 
Lftiip nors sukrapštyti dau
gumą balsų ir j’is lieka kabi
nete. Bet jo partija dabar 
dar labiau smuks, jei dar kas 
liko smukimui,...

NAUJASIS LENKIJOS 
KARDINOLAS;

Išgarsėjusio reakęi n i o 
kardinolo Hlond, kuriy per
nai numirė, vieta atiteko 
Stėfari Wyszinski. Apie tai 
mūsų komercinėje spaudoj 
buvo pranešta tik labai 
trumpai. Beveik nieko ne
buvo pasakyta apie naujo
jo Lenkijos katalikų baž
nyčios' vado pažiūras. Bet 
dabar apie jį pateikia įdo
mių informacijų. “Daily 
Worker”. Laikraštis nuro
do, kad ir šis primatas, 
kaip ir buvęs Hlond, yra 
no»tik naujosios demokrati
jos priešas, bet ir užkietė
jęs anti - semitas. Laikraš
tis informacijas paima iš 
neseniai pasirodžiusios Jo
seph Tenebaum knygos “In 
Search of a Lost People.”

Knygos autorius prime
na pogromus, kurie 1946 
metais Lenkijoje įvyko 
prieš žydus mieste Kielce. 
Ten kažin kas paleido gan
dus, kad žydai '“nužudę 
krikščionišką vaiką dėl 
kraujo savo apeigoms.” 
Fanatikų gauja padarė 
puolimą ant žydų ir apie 
tūkstantį jų išžudė. Tene
baum tašo, kad buvo atsi
kreipta pas Lublino vysku
pą Wyszinski, kuris dabar 
pakeltas į kardinolus, pra
šant jį, kad po tos baisios 
skerdynės jis panaudotų 
savo įtaką ant katalikų dėl 
jų nuraminimo ir sulaiky
mo nuo tolimesnių žygių 
prieš žydus. Jo buvo pra
šoma išleisti pareiškimą, 
pasmerkiant gaujos kruvi
ną siautėjimą prieš nekal
tus žmones. Bet vyskupas 
Wyszinski, teigia Tene
baum, “ne' tik atsisakė tie
sioginiai įsikišti į tą reika
lą, bet dar neteisioginiai 
užgynė tuos fantastiškus 
prietarus” prieš žydus.

New York. — žemyn pa
smuko pramonių serai Wall 
Stryte.
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Reakcija, Mokslas ir Akademinė Laisvė

Sveikatos Vadovėlio
Peržvalga s O

Ji. J. Kaškiaucius, M.D.
krečiamomis ligomis.”

dešimtys tūkstančių politinių kalinių!
Įdomu tai, kad “liberalas” ministrų pirmininkas Neh

ru viešai pareiškė, būk jis Indijos Komunistų Partijos 
nelegalizuoti nenorįs. Girdi, tai būtų “peraštrus žings
nis.” Kaip gi jau čia: Indijos komunistai, kovoję už ša
lies nepriklausomybę, kentėję Anglijos kalėjimuose, da
bar, staiga, kai Indija nepriklausoma, bus paskelbti nele-A 
•gališkais!

Bet šis Nehru “liberalumas” yra prigavikiškas. 'Jis 
neskelbia Indijos Komunistų Partijos nelegale, tačiau jo 
policija areštuoja ir kalina komunistus, kur tik juos be
nutverdama!

Tai yra veidmainystė, daugiau niekas!
Indijos valdžioje yra dar vienas žymus komunistą 

priešas — jis atviras priešas, — tai Sardar Vallabhai į 
Patel. Pastarasis šiuo metu eina ministrų pirmininko [ 
padėjėjo pareigas. Jis, faktinai, yra tikrasis Indijos bo- ■ 
sas.

Patel yra aiškus kapitalizmo šalininkas. Aną dieną jis ; 
ramino Indijos kapitalistus: nesibijokit, girdi, mes nesi- ' 
rengiame nacionalizuoti fabrikų; neigi dalinti mažaže
miams dvarų. Patel ragina Indijos darbo unijas “apsi
valyti nuo komunistų,” o jei ne... valdžia joms “padės” 
apsivalyti. ’

Visa tai rodo, jog žadėtoji Indijos liaudžiai laimė ir 
gražesnis gyvenimas po jos akių trempiamas Patel’o ba
tu. ' -

Vargas ir skurdas Indijos žmonėse šiandien giliau y- 
ra suleidęs šaknis, negu kada nors buvo. Ir valdžia ne
daro jokių konkrečių pastangų ’ darbo žmonių' buičiai

Visoje Amerikoje skar
džiai nuskambėjo žinia iš 
Cornvallis, Oregon, kad ten 
iš Oregon State University 
tapo išmestas profesorius 
Dr. Spitzer. Jį be jokio tei
smo ir.progos apsiginti iš
metė universiteto preziden
tas D r. Strarfd.

D r. -Spitzer tapo 'išmestas 
todėl; kad jis priėmė žy
maus mokslininko 
prpf. L y s* e n k o gene
tinę teoriją. O toji teorija 
teigia, kad sąlygomis gali- 
mapakeisti gyvių ypatu
mus.

Čia nėra reikalo gilintis 
į Lysenko, teoriją. Nėra 
reikalo įrodinėti jos teisin
gumą bei teigaimumą. Čia 
svarbu pats principas,- 'kad 
tai yra dar vienas įrody
mas, kaip jau baisiai kietai 
įsigąlėjo reakcija. Nebeuž
tenka to, jog mūsų mokyk
lose ir mokslo įstaigose 
griežčiausiai u ž d r a usta 
kam nors turėti komuništi-

pagerinti. Tuos, kurie kovoja už liaudies reikalus, Neh
ru - Patel valdžia persekioja, brukdama į kalėjimus.

Indija, atrodo, šiandien yra tokioje padėtyje, kokioje 
Kinija buvo tuojau prieš karą. Nehru-Patel vaidina 
Čiang Kai-šeko rolę: užuot pravedus griežtas sudalinęs 
reformas, ši'valdžia siunčia komunistus, — tuos, kurie 
stoja už reformas, — į kalėjimus.
‘ Prie ko visa tai veda? ' 6

Argi tai nerodo, jog Indija vedama Kinijos keliais?
Mums rodosi, pp. Nehru ir. Patel galėjo daug pasimo-. 

kyti iš Kinijos. Deja, atrodo, jie niel$o nepasimokė.
Jiedu dar vis nesupranta net nd to,. jog kalėjimais, 

šaudymais ir kitokiomis teroro priemonėmis komunizmo 
nieks ligi šiol neišnaikino. Atžagariai: tie, kurie komu
nistus teroru naikino, patys žuvo nuo teroro?Kitais žo
džiais: kurie sėjo vėją — pjovė audrą. '

nes - sociąlistines idėjas, 
tai yra,- manyti, kad socia
lizmas yra geresnė san
tvarka ir kad jisai turės 
anksčiau ar vėliau pava
duoti kapitalizmą. Kaip jau 
žinoma, už tokias idėjas 
neseniai Washington State 
University išmetė še^is pro
fesorius.

Reakcija dayo kitą žing
snį. Moksle taip pat nebe- 
valia' mokytojams ir profe
soriams galvoti kitaip,, ne
gu galioja reakcijos šali
ninkai.' Šis pasielgimas *šu

į profesor. Spitzer primena 
mums anais metais skanda
lingą bylą Tennessee valsti
joje, kuomet buvo persekio
jamas prof. Scope už tai, 
kad jis mokė evoliucijos te
oriją. Byla iššaukė pasipik
tinimą visam mokslo pasaū-

i lyje. Bet ir dabar toje val
stijoje uždrausta mokyklo- 

I se pripažinti evoliucijos te- 
Į ori ją.

Taip dabar norima pa^ 
sielgti su visu biologijos 
mokslu. Paskui seks kitos 
mokslo z šakos. sPersekioji
mas politikoje ,siejasi su 
persekiojimu nyoksle.

Kas belieka iš akademi
nės laisvės? Nieko nebelie
ka. v

Ar šis Oregon State Uni
versity pasikėsinimas ant, 
mokslo iššauks masinį pasi
priešinimą iš mokslininkų 
pusės? Teks palaukti ir pa
matyti,

■«inąw< J | , m M*

Naujos Žemės Ūkio Artelės

MAŽEIKIAI. — Apskrityje 
įkurti du naūji kolektyviniai 
ūkiai. J Viekšnių valsčiaus, 
Savaičių apylinkėje įkurtą že- 
piės ūkio artelę, pavadintą 
“Vienybės” vardu, įstojo 20 
valstiečių. Naujo kolektyvu 
nio ūkio valstiečiai sudaro 
seklų fondą ir uoliai ruošiasi, 
pavasario laukų darbaips.

šanghai, Kinija. — Misi-, 
onierius dr. Brown prane
šė, jog komunistai sayo už
imtose Kinijos dalyse . ne
kliudo krikščionių misijų.

Įdomią. knygelę gąvau 
p a s i s. k a i t y t i. Apie 
j »ą vert a- nors 
trumpai atsiliepti. 
Labai rūpestingai ir suma
niai pagaminta, gražia, 
taisyklinga* lietuviška kal
ba. Pagaminta ne gydytojo, 
ne mediko, bet šiaip sau, 
matyt, gerai mokyto žmo
gaus, kuriam, deja, tenka 
gyventi ne Lietuvoj, bet 
Vokietijoj, DP stovykloj ...

Pat pirma gavau laiške
lį-

“Gerb. Dr.:
Aš siunčiu jums knygelę 

(vadovėlį): ‘Žmogaus kū
nas ir jo higiena.’ Ar šita 
knygelė, yra tinkamai sutai
syta, kaipo ne daktaro? Ma
lonėkite peržiūrėti, kai tu
rėsite laiko. Man ją pri
siuntė mano jaunystes 
draugas. O dabar jis yra 
pabėgęs. į Vokietiją ir, ma
tyt, nemano grįžti į Lietu
vą. Matyt, yra gerai prasi
lavinęs. Jis yra iš pat kam
po Dzūkijos.

Malonėsite man sugrą
žinti šitą knygelę.

Draugiškai,
J. Gaidis,
P. O. Box 1045,

1 Maynard, Mass.”
Perskaitęs laiškelį, ma

niau, kad čia veikiausia bus 
koks mažmožėlis, parašytas 
kokio ten pabėgėlio, kurs 
net “nemano grįžti į Lietu
vą.” Tačiau kaip tik šita 
aplinkybė mane ir sudomi
no. Laukiau knygelės kele
tą dienų.

Susilaukęs, tuoj pavar
čiau, pasižiūrėjau — ir tuoj 
susidarė', man nuomonė, 
kad čia ne mažmožėlis. Vien 
tik “peržiūrėti, kai turėsiu 
laiko,” anot d. Gaidžio, čia 
jau negalima. Turėjau ją, 
gražiai atsidėjęs ir susitel
kęs, visą visitelę perskaityt. 
Ir verta buvo.

Tuoj, paėmęs, pavartęs, 
ipatai, kad. čia esama .geros 
knygelės, kad jos autorius 
yra įdėjęs gražaus, nuošir
daus ir vertingo darbo. 
Tuoj iš pažiūros knygelė 
pasirodė patraukli, dailiai 
sutaisyta, skoningai, eu*ro- 
piškai.. Smulkios, bet ryš
kiai • atspausdintos raidės, 
standžiai suglaustos eilelės. 
Tekste daugybė paveikslė
lių, vis gražiai lietuviškai 
sužymėtų.

Knygelės autorius —-Jo
nas Miškinis. Atvertęs vir-- 

i sėlį, perskaičiau autoriaus 
gražia ranka parašyta:

“Didžiai gerbiamam 
Jokūbui Gaidžiui;— 
Prisiminti, kūdikystę?

draugavimo MustteikoJ 
ir jos miškuose bei 
pievose laikus.
Vokietija. Oberswehren, 
Mattenberg.

’ 1948. XII. 27*
J. M. autorius.”

■ Ak, tie traškanti tėviš
kės miškai, to? sodrios, ža
liuojančios pievos!1 Kas jų 
nęilgisi, kas -jų nesvajo
ja? ... Ir knygelės auto
riaus ■ “širdį tenai trau
kia” ... -

To paties puslapio apa
čioj stovi atspausdinta :• 
“Išleido. ‘Aištia,’ Kassek 
Mattenberg. ,1948.”

Kitą lapą atvertęs, per
skaičiau :

‘‘Autoriaus žodis.
Šis vadovėlis ‘ pritaikin

tas ne tiktai IV klasės kur
sui eiti, bet ip šiaip jauni
mui mokytis ir visiems, 
norintiems trumpąi susipa
žinti su žmogaus anatomiją, 
fiziologija, higiena ir už-

Autcrius taipgi pažymi, 
kad, vadovėlį rašydamas, 
naudojosi vokiečių, rusų ir 
lietuvių kalbomis gaminta 
literatūra, keturių autorių 
knygomis.

O toliau jau eina knyge
lės tekstas. Pat pirma 
“Žmogaus kūno sudary
mas.” Tai trumputės pa
grindinės žinios iš anatomi
jos. Labai tiksliai parink
tos ir labai glaudžiai išdės
tytos. Visa kas, kaip rei
kia, kaip naudinga žinot ir 
gimnazijos mokiniui ir 
taip bet kam. Kas ypač 
pagirtina, tai graži, sklan
di lietuvių kalba perdėm, 
per visą šitą vadovėlį. Tech
niški terminai, terminolo
gija, moksliniai ' pavadini
mai — net miela skaityt! 
Tuoj matai, kad sumanaus, 
išmokslinto žmogaus, dar
bas! Ir bet kam, kad ir ge
rokai prasisiekusiam Ame
rikos lietuviui, labai nau
dinga būtų šio to iš čia pa
simokyti, ypatingai įsitė- 
myt tuos mokslinius pava
dinimus. Jau vien dėl to 
šis vadovėlis itin vertingas.

Kas ypač būdinga, tai 
autoriaus išmoningas žinių 
suglaudimas, gražiai, sklan
džiai krūvbn, kad nepra
tusiam žmogui nesusidary
tų painumo. Tuoj po trum
pučių anatomijos bruožų 
padėti praktiški patarimai, 
fiziologijos nurodymai, hi
gienos pagrindiniai dėsniai, 
net ir “pirmoji pagalba su
žeistam” ir susirgusiam.

Autoriui labiausiai- rūpė
jo išmokyt skaitytojus svei
kai, higieniškai gyventi, 
kad sveikas būtunų kad ne- 
sirgtum-, kad vengtum ligų, 
kad tau organizmas būtų 
patvarus, tvirtas ir atspa
rus.- Tie profilaktiniai — 
įspėjamieji patarimai taip 
naudingi bet kam, ypač mo
kiniui, jaunuoliui, paauguo- 
liui, kurio organizmas te
beauga, tebebręsta. z

Žinios apie maistą, apie 
vitaminus, mineralus, apie 
vandenį, gėrimą, rūkymą, 
apie asmeninę higieną — 
taikliai ir tiksliai patiektos. 
Nervų sistemos skyrius, ju
timo organai, akys, ausys, 
oda — visa taip inteligen
tiškai,' taip perjaustai ir 
nuoširdžiai sutvarkyta!

sios ligos, dezinfekcija, 
skiepijimai — vis tai to- r 
kios esminės žinios. Tik iš 
paviršiaus, tik iš lengvėlio 
pajudintos, neap sunkina 
tau galvos, tik suveda į pir
mąją pažintį, kad nebūtų 
taip, keblu ' susiorientuoti, 
susigriebti. s >

Autoriui daugiausia rū
pėjo* mokyklinio am
žiaus jaunuolius gerai ap
mokyti, įskiepytf jiems ge
rą supratimą apie sveikatos 
užlaikymą. .Vadovėlyje tel
pa daug tokių nurodymų, 
kas gera ir kas negera mo
kyklų patalpose iy mokinių 
būstinėse.

“Pirmoji pagalba nelai
mingais atsitikimais,” “li
gonių pervežimas ir perne- 
Šimas,” visokios nuodingo- į 
sios dujos — “troškinamo
sios, ašarinės, čiaudulinės, 
pūslinės dujos,” cheminiai 
nuodai*— vis tai įdomūs, 
dapildomieji skirsneliai.

Vadovėlis nedidukas, tik 
87 puslapių. Už tat taip su
tirštintai kupinas žinių ir 
žinelių, trumpai, brandžiai 
sukraustytų, r ū p e Stingai 
surankiotų ir populiariai 
patiektų, kad miela skaityt.

Vieno paviršutinio, grei
to perskaitymo čia nepa
kanka. Reikia atsidėjusiam, 
susitelkusiam skaityt, kaip y 
ir pamokas, ir dėtis galvon. 
Apsigrįžus, ir vėl tūlas vie- 
tas perskaityti, kad geriau 
išlaikytum viską atminty
je.

Dabar pora žodžių šio ra
sinio “kaltininkui,” d. J. . 
Gaidžiui! Taip, mielas drau
ge, “knygelė yra tinkamai 
sutaisyta,” dar ir kaip tin
kamai! Ir kaip gaila, kaip 
labai gaila, kad dirva toms 
žinioms tarpti tokia siauru
tė ir nedėkinga. Svetur, Vo
kietijos stovyklose... O jai 
vieta ir .pačiam autoriui * 
vieta Lietuvoje!

Parašyk Sveikas nuo sa
vęs savo jaunatvės draugui 
gražų laišką, įdėk ir šią iš
karpą. Gaf gerb. Jonas Miš
kinis ir pakeistų savo nusL 
statymą, grįžtų į savo mie
ląją tėviškę, į jos miškus, 
pievas, į jos suklestėjusi 
gyvenimą. Lietuva jo labai 
labai laukia. Kam džiūti ir 
kentėti nedėkinguose rais
tuose? .. . Kam?...

Kultūros - švietimo Įstai
gos Valsčiuje

Kaišiadorys. — Geguži
nės valsčiuje atidaryta 
nauja biblioteka. Be jos, 
pokariniais metais valsčiu
je sukurti penki klubai- 
skaityklos ir vieni kultūros 
namai. J. Vingėnas.Bakterijos, apkrečiamo-

Philadelphijoje ir tie mažiukai kartu su tėvu ir mo
tinai išėjo pikietuqti Philadelphia Transportation Co., 

v atsisakiusią išpildyti darbininkų reikalavimus. Darbi
ninkai per savo uniją reikalavo po 25 centus mokes- 
ties priedo, firma pasiūlė po 3 c. Pagaliau, po 10 die
nų sėkmingo streiko, Michael J. Quill, Transport Work-, 
ers Unijos viršininkas-iš New York© ,su vietinio lyde- 
riuko Andrew Kaelin pagalba, suvarė darbininkus atgal 
darban tik su 8 centais priedo. ^Darbininkai nepaten
kinti. Jie njano, kad prie tokio solidarumo, kokį jie 

parodė, jie galėjo laimėti daugiau. 
/ *

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sešt., Vasario 26, 1949
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Talentingoji Dailininke
ELENA BARTKUTĖ l J
Lietuviu dailininkė Domicėlė Tara

bildienė gimusi Panevėžio apskrities Jo- 
čiūnu kaime mažažemio valstiečio šei
moje. Devintas vaikas šeimoje, ji nuo 
mažens pažino skurdą. Tėvo žemės sklyr 

, pelis negalėjo išmaitinti tiek burnų. Jau 
metų viduryje tekdavo pirktis duonos 
miestelyj pas krautuvininką.

Visą žiemą tėvas tai šį, tai tą dirbda
vo. Labai nagingas, jis nuolatos ieškojo 
uždarbio — dirbo kalviu, staliumi, siu
vėju. Senas lietuvių priežodis sako: 
“Devyni amatai — dešimtas — badas.” 
Taip buvo ir Tarabildžio šeimoje: kad ir 
kažin kaip plušėjo, dirbo, jo uždarbio 
teužtekdavo tam, kad badu nemirtų.

Vasarą Domicėlei prasidėdavo pats 
gerasai laikas: tėvelis neidavo svetur 
dirbti, ištisomis dienomis likdavo namie. 
Tai ji matydavo jo sulinkusį prie darbo 
stuomenį, tai jis dideliais žingsniais ėjo 

, paskui medines akėčias, tai lygiais mos
tais šienavo pievą. Ir linksmutė Domi
cėlė bėgdavo laukan, žiūrėjo, kad avys 
neįlįstų daržan, kad vanagas nenuneštų 
Viščiukų. Ištisomis valandomis gulėdavo 
jinai žalioj pievelėj, klausydama bičių 
zirzenimo, žiūrėjo, kaip po pievą laksto 
kumeliukas, kaip ramiai ir neskubomis 
gromuliuoja sunkios, trumpakojės kar
vės. Kartą ji pamėgino nupiešti, ką matė 
aplink save. Ir nuo to laiko tai pasidarė 
jos mėgstamiausiu darbu. Ji piešė visa, 
ką matė. Kelių sankryžose jai dažnai 
tekdavo matyti išpiaustytus iš medžio ir. 
išdažytus smūtkelius. Domicėlei dingte
lėjo mintis, kad tokiu būdu galima iš- 
piaustyti ir žmones ir gyvulius. Kartą 
ji iš medžio išpiaustė bešokinėjantį ku
meliuką, paskui • piemenuką, kaimynų 
berniuką, kuris išsitiesęs pievoje pūtė 
medinę jo paties padirbtą dūdelę. Ji 
stengėsi,-kad visa tai atrodytų kaip gy
va.

Baigusi pradinę . mokyklą, Domicėlė 
persikėlė į miestą, stojo gimnazijon. 
Retkarčiais ją aplankydavo tėvas, moti
na. Jie atveždavo jai maišą^būlvių, duo
nos kepalą. Bet didžiąją dalį to viso tek
davo atiduoti šeimininkei už kampą. 
Maistui telikdavo tai, kas jai pavykda
vo užsidirbti' savo pačios darbu. 15-os 
metų amžiaus ji jau versdavosi savo pie
šiniais, kuriuos mokytojai pirkdavo 
kaip pavaizdumo priemones. <

Kiekvieną laisvą minutę ji piešė, lip
dė. Tai pasidarė jos gyvenimui būtinu
mu. ' ' ,

Miestas, mokslas išplėtė jos akiratį. Ji 
pradėjo tapyti šalia peizažų ir portre
tus, buities paveikslus, Lietuvos tautosa- • 
kos. vaizdus. Ji žinojo, jog menas bur
žuazinėj Lietuvoj neduodavo materiali
nės- gerovės, bet kol ji taps tikra daili
ninke, dar daugelis gali; pasikeisti... 
Keletą kartų jai į rankas pateko komu-

bylojantieji apie minties ir dvasios nu
skurdimą. Išaugusi liaudyje, Tarabil
dienė nori piešti tik liaudžiai. Su tokio
mis mintimis ir norais ji 1939 metais 
grįžta į tėvynę.

Pilnutinio savo kūrybinių jėgų sukies- • 
tėjimo ji pasiekė tik įsikūrus Lietuvoj 
Tarybų valdžiai. Iš 50 ’knygų, išleistų 
1940 metais Lietuvos Valstybinės litera
tūros leidyklos ji iliustravo 27. Čia visų 
pirma reikia pažymėti iliustracijas “Po
emai apie Staliną,” talentingiausios lie
tuvių poetės Salomėjos Nėries. Tarabil
dienė šitas iliustracijas darė Lietuvos 
Liaudies Seimo pavesta.

Vokiečių okupacijos laikotarpiu vokie
čiai išsiuntė Tarabildienę su šeima į Uk
mergę. Ne kartą į ją ateidavo vokiečių 
komendantas su įsakymu piešti fašisti
nius plakatus. Slapstydamasi nuo perse
kiojimo, Tarabildienė įsitaisė į darbą 
durpyne. Per visus okupacijos, metus ji 
pirmą sykį savo gyvenime taip ilgai ne
ėmė į rankas teptuko.

Išvadavus Lietuvą iš vokiškųjų fašis
tinių grobikų, Tarabildienė grįžo į Kau
ną ir su dar didesniu entuziazmu ėmėsi 
darbo. 1947 metais ji sukūrė puikias 
iliustracijas Petro Cvirkos knygai “Ne
muno krašto pasakos.” Jose Tarabildie
nė didžiai meistriškai perteikė lietuvių 
tautosakos savitumus.

Tarabildienės graviūros lietuvių pro
zos klasiko, gilios realistės Julijos Že
maitės kūriniams, vaizdavusios Lietuvos 
pavergtųjų masių buitį, buvo išstatytos 
Visasąjunginėj jubiliejinėj dailės paro
doj Maskvoj 1947 metais. Čia Tarabil
dienės talento lyriškumas 
derinasi su mokėjimu spręsti pa
čius sudėtinguosius kompozicinius užda
vinius. Jos piešinys laisvas ir drąsus. 
Traukia dėmesį gilus psichologijos žino
jimas ir tikrovės supratimas. 1947 me
tais Tarabildienė iliustravo dar eilę kny
gų: ^Daina apie Mariją Melnikaitę,” 
“Kalvis Diatlovas” ir kitas.

Žymią vietą jos kūryboj, kaip ir pir
ma, užima tapyba. Labai vertinami jos 
paveikslai: “Pirmasis iš Rytų” (paveiks
las skirtas Lietuvos išvaduotojams), 
“Rudasis maras,” “Moters išlaisvini
mas,” “Mokykla.” Dauguma šitų pa
veikslų,, kaip ir kiti pastarųjų metų kū
riniai, yra Vilniaus Revoliucijos Muzie
juje, Kauno Dailės Muziejuje ir Pionię- 
rių Rūmuose.

Domicėlė Tarabildiėnė — įkvėptas ir 
talentingas dailininkas — pasižymi ne- 
pąprastu darbštumu. Ji karštai atsilie- 

, pia savo kūryboje į visus aktualius Ta
rybų Lietuvos gyvenimo įvykius. Didelės 
meilės ir dėihesio . kupina Tarabildienė 
vaikams. Ji sudarė ir iliustravo vaikų 
kalendorių, kuris pasidarė labai popu- 

nistiniai lapeliai. Iš jų ji Sužinodavo, liarųs*vaikų ir pedagogų taipe.
Pernai dailininkės gyvenime įvyko 

svarbus įvykis. Kauno darbo žmonės pa
reiškė jai didelį pasitikėjimą. Talentin
goji dailininkė, Lietuvos liaudies • dukra 
buvo išrinkta deputatu į miesto Tarybą.

Iš LMS IILčiosios
Apskrities Popiečio

Vasario 20 d. Liberty Auditorijoj įvy
ko LMS III-čiosios apskrities ruošiamas 
popietis, kuriame sakė kalbą Sidney Fin
kelstein. Jo tema buvo: Menas ir Kri- 

' tika. ,
Kalbėtojas nurodinėjo, kaip šiandien 

ihusų gyvenime stokuoja padorios, išsa- 
mios kritikos mūsų filmoms, mūsų kny
goms, mūsų teatrui. O visa tai yra dėl 
to, kad -menas, kad jo įstaigos yra pri
vačiose rankose, tam tikrų interesų ran
kose ir kad vyriausias mūsų dienų me
no tikslas yra ne žmones dvasiniai pa
tenkinti, bet juo daugiau iš meno ir lite- 

. ratūros pelno pasidaryti.
Jis priminė kritikos rolę T. Sąjungoje, 

kur menas ir mokslas jungiamas žmonių 
apšvietai ir jų tobulinimui.

Mitingui-popiečiui pirmininkavo Eva 
Mizarienė.

Ši Finkelsteino Laiba buvo trečia iš ei
lės. Bendrai, jis kalba gražiai, moka dės
tyti, lukštenti meninius klausimus, deja, 
jis nei vienoje savo kalboje nesiėmė pa
teikti konkrečių pavyzdžių.

Matyt, bendri, teoretiniai-dalykai yra 
lengviau aiškinti, nei konkretūs, — sa
kysime, mūsiškieji, lietuviškieji reika- 
lai-reikalėliai. O man rodosi, jog nei vie
na paskaita, nei viena kalba, jei ji netu
ri konkrečių išvadų, iš kurių klausytojas 
galėtų pasimokyti ir kuriuos galėtų pri
taikyti praktiškam gyvenimui, neatlie
ka pilnai savo uždavinio.

K—s.

Kur Dėti Tautosaką?
Dr. Jonas Balys, vienas dipukų, rašo 

Dirvoje, kad .jis išvežė iš Lietuvos ver
tingų rankraščių, kuriuose surašyta lie
tuvių tautosaka. Balio žodžiais:

“Galiu prisipažinti, kad išsigabenau 
tik vieną čemodaną rankraščių. Tai per 
eilę metų iš tūkstančių tarpo atrinkta 
pirmaeilės vertės medžiaga . ..”

Išvežė tai išvežė, bet dabar Dr. Balys 
neturi ją kur padėti, nėra kas ją sunau
doja, išleidžia. Rašytojas šitaip sako:

“Dabar sukroviau ją (rankraščius) į 
geležinę spintą, kur amerikonai laiko do
lerius, bonus ir brangenybes. Man tai 
didžiausias turtas ...”

Be abejojimo, surinkta iš liaudies lū
pų tautosaka yra didelis turtas. Bet tas 
turtas priklauso tautai, o ne kuriam 
nors pavieniui asmeniui. Todėl, mums 
rodosi, Dr. Balys turėtų .. to turto ne
švaistyti, bet jį, pasitaikius pirmai pro
gai, grąžinti lietuvių tautai — grąžinti 
Lietuvos Mokslą Akademijai Vilniuje.

Tarybų Lietuvoje toks turtąs yra la
bai vertinamas. Ten surinktoji tautosaka 
būtų greit išspausdinta knygose, išleista 
į pasaulį ir ji tuomet atjiktų didžiulę 
rolę, atliktų savo paskirtį.

O jei ji gulės užrakinta spintoje, me
džiaga sutrūnys, -suges ir tai sudarys 

lietuvių tautai nuostolį. Ns.

Įdomi Nauja Apysaka
• Tarybą Lietuvoje

Spauda praneša, jog neseniai Lietuvo-. 
je pasirodė nauja apysaka, parašyta Ą. 
Gudaičio - Guzevičiaus. Apysaka stambi, 
456 puslapių, ir pavadirita: “Kalvio Ig
noto Teisybė y

Apysakos įdomumas glūdi tame, kad 
ji vaizduoja 1918-1919 metus, — tuos 
svarbiuosius metus lietuvių tautai. At
siminkime, kad 1918 ,metais baigėsi pir-y 
masis pasaulinis karas, baigėsi ir vokie
čių okupacija Lietuvoje.

Lietuvos buržuazija tuomet griebėsi 
už darbo, kad įkūrus savo Viešpatavimą, 
o 'darbininkai ir valstiečiai dirbo tam, 
kad padarius Lietuvą darbininkiška ša
limi, kad įkūrus Lietuvoje tarybinę san
tvarką.

Per tūlą laiką Lietuvoje viešpatavo 
dvi valdžios: buržuazinė Kaune, ir tary
binė, vadovaujama Vinco Kapsuko - Mic
kevičiaus — Vilniuje. Pirmąją, rėmė ano 
meto talkininkai ir vokiečiai okupantai, 
dar likę Lietuvoje, todėl buržuazija lai
mėjo. Po to prasidėjo baisus teroras, ku
riame žuvo daug' revoliucinių darbinin
kų ir valstiečių.

.Kaip matome, šis laikotarpis lietuvių 
tautai yra vienas iš svarbiausiųjų ir įdo
miausių. Bet jis ligi šiol nebuvo niekur 
plačiau apibūdintas, — apibūdintas iš 
revoliucinio taškaregio. Be V. Kapsuko 
knygos, kurią tuo klausimu išleido Lietu
vių Literatūros Draugija Amerikoje, ne
turėjome jokio kito stambesnio veikalo 
ta tema. Bet ir Kapsuko istorija nėra 
pilna — tik pirmoji jos dalis.

Na, o grožinės literatūros, vaizduojan
čios 1918-1919 metus Lietuvoje ligi šiol 
mes beveik neturėjome, apart vieno kito, 
eilėraščio, apart vieno kito vaizdelio bei 
trumpos apysakaitės.

Todėl Gudaičio - Guzevičiaus “Kalvio 
Ignoto Teisybė,” tenka manyti, paaks- 
tins ir kitus rašytojus semtis savo kūry
bai medžiagos iš anos dar neeksploatuo
tos, bet turtingos gadynės.

“Kalvio Ignoto Teisybės” mums dar 
neteko matyti nei skaityti. Kai knygą 
gausime, padarysime išsamesnę jos ap
žvalgą.

Praėjusiais metais, beje, sukako lygiai 
30 metų, kai Lietuvoje pradėjo kurtis ta
rybinė santvarka. Istorinis įvykis buvo 
atitinkamai atžymėtas pačioje Lietuvo
je.
- Kadaise Guzevičius parašė gražių 
trumpų apysakaičių. Gerai, kad jis da
bar imasi kurti stambesnius veikalus.

Philadelphia, Pa
* /

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Masiška Vaikiškos 
Avalynės Gamyba

•VILNIUS, 1948 m. gruo. lly 
d.—Vilniaus “Viktorijos” ava
lynės fabrike įvyko mitingas; 
kuriame buvo apsvarstytos 
respublikos grupės įmonių, 
kolektyvų kreipimasis j visus' 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nes.

Fabriko kolektyvas pirma 
laiko įvykdė metinį planą. 
Dabar jis prisiėmė naujus pa
didintus įsipareigojimus: iki 
metų galo duoti tūkstančius 
porų avalynės viršum plano, 
sutaupyti 120 tūkstančių ru
blių valstybinių lėšų.

Fabrike nauja jėga vystosi 
socialistinis lenktyniavimas. 
Priešakiniai darbininkai stojo 
į stachanovinę sargybą ir ro
do aukšto darbo našumo pa-. 
vyzdžius. Fabriko kolektyvas 
pradėjo ruoštis naujos pro
dukcijos rūšies gamybai. Dar
bininkai nutarė per savaitę 
pagaminti vaikiškos avalynės 
pirmą partiją ir masiškai ga
minti šią avalynę.

kaip gyvena Tarybų Sąjunga — šalis 
jos ateities, kuriai ji dirbs ir. kurs.

Nuo pirmojo kurso meno mokyklos 
(dabar Kauno Dailės Institutas) ji nu
stebino profesorius savo neeiliniais ga
bumais. Bet valstiečių mergaitė greit 
pateko į “įtartinųjų” skaičių. - Didžiojo 
Lenino mirties metinėms Domicėlė nu
tapė jo portretą. Jai buvo pasiūlyta nu
traukti šitokį darbą, bet ji, rizikuodama 
galva, tęsė plakatų ir atsišaukimų pie
šimą ir spausdinimą Gegužės .Pirmajai

• ir Spaliui?
1935 metais Domicėlė baigė meno mo

kyklą ir ilgą laiką negalėjo, gauti jokio 
dakbo. “Nepatikimos” galvosenos daili
ninkės niekur nepriėmė.

1937 metais Pasaulinėj Paryžiaus pa
rodoj Domicėlė, Tarabildienė už savo 
skulptūras gavo premiją ir paliko. tėvy
nę. Dvejus metus ji tęsė savo mokslą, 
lankydama geriausius Italijos, Balkanų 
muziejus. Ją domino įvairių tautų me
nas/ Domicėlė tikėjo, jog lietuvių menas 
ilgainiui užims, tarp jų garbingą vietą. 
Užsienyj ji matė, kaip giliai prasiskver
bė į meną formalizmas, natūralizmas,

Mickevičiaus ir Puškino 
Jubiliejai

Praėjusiais metais kultūringasis pa
saulis minėjo 150 metinį poeto Adomo 
Mickevičiaus gimtadienį, o šiemet tas 
pats pasaulis minės 150-tinį poeto Alek
sandro Puškino gimtadienį.

Abu vyrai — genijai, abu poetai, abu 
buvo pažangūs kovotojai už šviesesnį 
žmonijai rytojų, abu buvo persekiojami 
ano meto cąristinės valdžios. Abu, tenka 
pastebėti, labai gerbė vienas kitą ir Puš
kinas netgi vertė Adomo Mickąvičiaus 
kai kuriuos kūrinius į rusų kalbą.

Puškinas rašė rusų kalboje, o Micke
vičius — lenkų. Pastarasis mokėsi Vil
niuje, vėliau gyveno Kaunė, mokytojavo, 
taipgi gyveno ir kūrė Vilniuje. Jis yra 
parašęs, apie ,Lietuvą gražiausių poemų 
ir eilių. Lietuvą Adomas Mickevičius va
dino savo tėvyne. Vėliau, gyvendamas 
Paryžiuje, Mickevičius bandė rašyti lie
tuviškai, bet nevyko, —. neužtenkamai 
jis temokėjo mūsų kalbos.-

Jei caro valdžia Puškiną būtų Įrėmu
si į Lietuvą, o ne į pietinę anų laikų Ru
siją, tai, be abejojimo, ir tasai genijus 
būtų apie Lietuvą s parašęs niekad ne
mirštančių kūrinių.

Kaip ten bebūtų, Tarybų Lietuvoje. jums, Albertai! 
Greta paskaitos-referato, Mizara kai- Adomo Mickevičiaus gimtadienis buvo 

atžymėtas labai iškilmingai. Žadama pa
našiai atžymėti šiemet ir Puškino gimta
dienis. ; . ' ,

Svarbūs Referatai
Montello ir Worcesteryj

Š. m. kovo mėnesio 5 dieną, šeš
tadienį, Lietuvių Tautiškame Name, 
Montello, Mass., Rbjus Mizdra skaitys 
referatą apie pirmąją mūsų spaudą 
Amerikoje, taipgi apie pirmą lietuvišką 
spektaklį, statytą Amerikoje prieš 60 
metų.

Kovo mėnesio 6 d., sekmadienį, Lietu
vių Salėje (29 Endicott St.) Worcester, 
Mass., mitingas šaukiamas ta pačia te
ma ir jame bus tas pats prelegentas. ,

bes ir apie bėgamuosius šių dienų klau
simus.

Paskaitos-referatai įvyks vakarais.. 
Minėtųjų mieštų ir apylinkės .lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Lyros Choro Veikimaš
Vasario 20-tą choras turėjo1 gražų 

sismaginimą Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Tiek daug svečių atėjo, kad 

.veik pilna buvo stovinčių. Jaunimo buvo 
gana daug/ Taip ir reikia, nes tai jų am
žius ir'pareiga dalyvauti ir smagintis, o 
mums, senesniems, (tik pasižiūrėti į jų 
kilnų veikimą ir pasiklausyti jų sutarti
no dainavimo.

Turėjo ir syečių. Buvo atvykę iš Ches
ter, Pa., dd. V. Gižauskas su šeima, Lip- 
čius su'šeima, ir Bekampiai iš Merchant
ville, N. J. Tai buvo smagus susitikimas. 
Choristų pramogoje tiek buvo šposų, juo
kų, kad buvo patenkinti visi — ne tik 
suaugusieji, bet ir vaikučiai. Buvo ir 
dainų. Sustoję į ratą didžiulis būrys jų 
sudainavo sutartinai, gražiai. Už tai ga
vo garsų delnų plojimą nuo publikos.

Lyros Choras auga narių skaičiumi. 
Neteko sužinoti, kiek jau naujų merginų 
atėjo šiais metais, — vaikinų jąu atėjo 
trys. Jie myli dainas ir lanko pamokas. 
Gerai būtų, kad ateitų ir prisirašytų į 
chorą dar daugiau jaunimo. Pamokos 
įvyksta kiekvieną pirmadienį (Monday) 
8:30 vaL vakaro, 1218 Wallace St., tai 
yra Lietuvių R? š. Dalies Klube.

Paskiausia atėjo į chorą Albertas Kas- 
pariūnas, sūnus pažangių mūsų*draugų 
Jono ir Paulinos Kaspariūnų. Albertas 

. nedaug turi liuoso laiko, nes eina moks
lą Pennsylvania State College, mokosi 
gydytoji!., Vėlinu geriausio pasisekimo

pa-

Moksline Konferencija 
Kaunę Universitete

KAUNAS, 1948 m. gruo. 10 * 
d.—Profesinių Sąjungų kultū
ros rūmuose prasidėjo Kauno 
universiteto mokslinė konfe
rencija, skirta 30 metų nuo * 
tarybinės santvarkos Lietuvo- , 
je paskelbimo jubiliejaus gar
bei.

šiandien konferencijos dar
bai prasidėjo dešimtyje sekei-, 
jų.

Universiteto marksizmo-le
ninizmo katedra surengė pa
rodą apie praėjusį trisdšimt- 
rnetį, didvyrišką Lietuvos liau
dies kovą už Tarybų valdžią.

Sekmadieniniame universi
teto lektoriume rengiama 
paskaita apie šaunųjį jubilie
jų—Tarybų valdžioj paskelbi
mo Lietuvoje trisdešimtmetį. 
.. ■ ★ ★ ★ • '

Puškino Jubiliejui 
Rengti Komitete

VILNIUS, 1948 m. gruo. 11 
d. — Įvyko pirmasis Puškino 
jubiliejui rengti respublikinio 
komiteto posėdis. Jo metu 
nužymėtos jubiliejaus minėjir 
mo gairės. Grožinės literatū
ros leidyklai nutarta pasiūly
ti ‘išleisti A. S. Puškino rinkti
nių raštų vienatomį lietuvių • 
kalba, jo kūrinių rinkinį vai
kams, o taip pat‘ruošti pilną 
rašytojo raštų laidą. Į didžio
jo rusų t rašytojo jubiliejąus 
minėjimą numatyta plačiai 
įtraukti visuomenines organi- - 
zacijas, mokyklas, jaunųjų 
rašytojų būrelius ir tt.f suda
rant tuo tikslu v.jubiliejinius 
komitetus vietose.

Komitetas taip pat nutarė 
pasiūlyti Vilniaus miesto vyk
domajam komitetui pastatyti., 
Puškino vardo parke rašytojo 
biustą.

Lyros Choras buvo užkviestas dainuo
ti WCAU, Televizijos Channel 10, vasa
rio 25-tos vakaro 9 valandą. Choru susi
domėjo jį girdėjusieji dainuojant Uni- 

O ką tuo reikalu mes darysime, a?! versity of Pennsylvania, vasario 4-tą. ’ 
Ns. P- Walantiene.

Kadrai Kolektyviniams 
Ūkiams

PASVALYS, 1948 m. gruo. 
11 d.—Prie Joniškėlio žemės 
ūkio technikumo pradėjo 
veikti 12 dienų kursai kolek
tyvinių ūkių gyvulininkystės 
fermų vedėjams, melžėjoms, 
kiaulininkėms ir šėrikams- 
arklininkams.

Sausio mėnesyje čia pat 
rengiami'kursai kolektyvinių 
ūkių laukininkystės brigadi
ninkams.

KELMĖ, 1948 m. gruo. 11 d. 
— Seniausiame a p s k r i t ies 
‘‘Laimės’’ .kolektyviniame 
ūkyje prasidėjo kursai, , ku
riuose mokosi- apskrities že
mės ūkio artelių gyvulininkys
tės fermų vadovai..

Paskaitas gyvulininkystės 
klausimais skaito agronomas 
Ausius, zootechnikas Andriu
lis, veterinarijos % gydytojas 
Koncevičius.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian 

. Šešt., Vasario
Daily ) 
26, 1949
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-31- Kaukazo Apysaka

Scranton, Pa.

(Tąsa)
Žolė ir medžių lapai buvo visi dulkini; 
keliai ir sauskalniai pliki ir skambiai 
kieti. Vanduo seniai nuseko Tereke ir 
greit nutekėdamas džiūvo grioviuose. 
Tvenkinyje prie stanicos vis plikesni 
darėsi gyvulių išminti dumblini jo kran
tai, ir ištisa dieną ten krykštavo ir taš
kėsi vaikai ir mergaitės. Stepėse jau gel
to. meldai ir burūnai, ir galvijai, baub
dami dieną, lakstė į laukus. Žvėrys trau
kėsi į tolimus meldynus ir kalnus už Te- 
reko. Ištisi debesys uodų ir mašalų zvim
bė paraisčiais ir stanicose. Sniegų kal
nai dangstėsi pilku rūku. Oras buvo 
skystas ir dvokiantis. Abrekai, buvo 
girdėt, persikėlė per nusekusią upę ir 
švaistėsi šioje pusėje. Saulė kas vakaras 
leidosi raudonam karštam gaisre. Buvo 
pati darbymetė. Visi stanicos gyventojai 
knibždėjo arbūzų ir vynuogių daržuose. 
Sodai aklinai buvo prižėlę vijoklių aug
menijos ir skendėjo tamsiame bei vėsia
me pavėsy. Visur pro plačius, saulėj 
mirgančius lapus juodavo prinokusios 
sunkios kekės. Dulkėtai, į sodus einančiu 
keliu važiavo eilėmis girgždančios ar- 
bos, kaupinai prikrautos tamsiu vynuo
gių. Ant dulkėto kelio gulėjo nukritusios 
kekės, ratų sutraiškytos. Vaikiokai ir 
mergaitės, vynuogių sultimis išsitepę 
marškinėlius, laikydami rankose ir bur
noje kekes, lakstė paskui motinas. Kely
je nuolat pasitaikydavo apdriskę darbi
ninkai, nešusieji ant stiprių savo pečių 
pintines vynuogių. Apsirišusios ligi akių 
skarelėmis, merginos vedė jaučius, pa
kinkytus į arbas, aukštai • prikrautas 
vynuogių. Susitikdami arbą, kareiviai' 
prašinėjo iš kazokaičių vynuogių, ir jos 
nesustodamos lipdavo į arbą ir, paėmu- 
sios glėbį vynuogių, pildavo ’jiems į at
kištą skverną. Kai kuriuose, kiemuose 
jau spaudė vynuoges. Ore pasjklido ųogų 
sunkos kvapas. Visur po stoginėmis bu
vo matyU raudoni kruvini loviai, ir kie
muose darbininkai nogajiečiai su- parai
tytomis kelnėmis ir raudonai nusidažiu
siomis blauzdomis. Kiaulės kriuksėda- 
mos rijo išspaudas ir voliojosi jose. 
Plokšti trobelių stogai perdėm buvo nu
kloti juodomis gintarinėmis kekėmis, 
vytusiomis saulėje. Varnos ir šarkos, 
rankiodamos grūdus, spietėsi aplink 
stogus ir purpčiojo iš vietos į vietą.

Linksmai valė metinių darbų vaisius, 
ir šiais metais derlius buvo nepaprastai 
gausus ir geras.

Ūksminguose žaliuose soduose, tarp 
vynuogių jūros, iš visų pusių skambėjo 
juokas, dainos, linksmumas, moterų bal
sai, ir mirgėjo ryškūs spalvoti jų dra
bužiai.

Per patį vidurdienį Marjana sėdėjo 
savo sode, persikų medžio paunksmėje, 
ir iš po iškinkytos arbos kraustė pietus 

. savo šeimynai. Priešais ją ant patiestos 
gūnios sėdėjo grįžęs iš mokyklos cho
runžas ir iš ąsotėlio plovėsi rankas. Vai
kiščias, jos brolis, vos atbėgęs nuo tven
kinio, šluostydamas rankovėmis veidą, 
laukdamas pietų, neramus dairėsi į mo
tiną ir seserį ir sunkiai gaudė kvapą.' 
Pasiraičiusi stipriai įdegusias rankas, 
senė motina dėstė ant žemo totoriško 
staliuko vynuoges, rūkytą žuvį, kaimu
ką ir duoną. Nusišluostęs rankas, cho- 

* runžas nusiėmė kepurę, persižegnojo ir 
prislinko prie stalo. Vaikiūkštis prišoko 
prie ąsočio ir godžiai ėmė gerti. Motina 
ir duktė, pabrukusios kojas, atsisėdo 
prie stalo. Ir ūksmėj karštis buvo nepa
kenčiamas. Visame sode oras buvo pri- 
švinkęs. Košdamas pro šakas, šiltas ir 
stiprus vėjas nė kiek nebevėsino, o tik 
nuobodžiai lingavo soduose išmėtytų 
kriaušių, persikų ir šilkmedžių viršū
nes. Dar kartą pasimeldęs, chorunžas 
pasiekė iš užpakalio vynmedžio lapu pri- 

' dengtą čichirio ąsotį ir, iš jo atsigęręs, 
padavė senei. Chorunžas sėdėjo yien- 
maftškinis, su atlapa, raumeninga ir 
gauruota krūtine. Smulkus gudrus jo 
veidas buvo linksmai nuteiktas. Nei po- 

' zoj, nei kalboj nebuvo žymu jo įprasto 
politikavimo: jis*buvo linksmas ir natū
ralus. C"?

— Kažin, ar vakare baigsim kairįjį 
kraštą? — paklausė jis, šluostydamasis 
šlapią barzdą.

— Sudorosim, — atsakė senė, —'tik 
kad oras nesutrukdytų. Demkinai dar 
pbsės nenuvalė; — pridūrė ji. — Viena

Ustenka dirba pluša.
— Kur čia jiems!.— išdidžiai tarė se

nis.
— Te, išgerk, Marjanuška! — tarė 

senė, atiduodama jai ąsotį. — Taigi, die
vas duos, turėsim kuo vestuves kelti, — 
tarė senė.

— Laiko dar turime, — tarė chorun
žas, kiek paniuręs.

Mergina nuleido galvą.
— Ir ko čia tylėti? — tarė senė. — 

Reikalą baigėme, greit bus ir metas.
• — Nespręsk iš anksto, — vėl tarė 

chorunžas. — Dabar derlių suvalyti rei
kia.

— Ar matei naują Lukaškos žirgą? 
— paklausė senė. — Kurį Mitrijus An- 
driejičius davonojo', jau nebeturi: iškei
tė.

— Ne, nemačiau. O nūnai aš pasikal- 
bėjau su įnamio baudžiauninku, — pa-z sę. Joje autorius 
sakė chorunžas; — sako, vėl tūkstantį 
rublių gavęs.

— Turtuolis, ką jau besakyti, — pa
tvirtino senė.

Visa šeima buvo linksma ir paten
kinta.

Darbas gerai sekėsi. Vynuogių buvo 
daugiau, ir jos buvo geresnės, negu jie 
patys tikėjosi.

Papietavusi Marjana pametė jau
čiams žolės, sulanksčiusi pasidėjo po 
galva bešmetą ir atsigulė po arba į su
mindžiotą minkštą žolę. Ji tebuvo apsi-, 
rišusi šilkine skarele' ir apsivilkusi nu- 

• blukusiais melsvais kartūniniais marš-, 
kiniais; bet jai buvo nepakenčiamai kar
šta. Jos,veidai degė, kojos negalėjo rasti 
vietos, akys buvo aptrauktos miego ir 
nuovargio drėgme; , lūpos nejučiomis 
prasiverdavo, ir krūtinė sunkiai alsavo 
ir aukštai kilojosi.

Darbymete prasidėjo jau prieš pora 
savaičių, ir sunkus nuolatinis darbas už
pildė visą jaunos merginos gyvenimą. 
Anksti rytą, dar su aušra, ji šokdavo iš 
patalo, prausdavo šaltu vandeniu veidą, 
gobdavosi skarele, basa bėgdavo prie 
gyvulių. Paskuboms apsiaudavo kojas, 
apsivilkdavo bešmetu ir, pasiėmusi ry
šulėliu duonos, kinkydavo jaučius ir vi
sai dienai išvažiuodavo į sodus. Ten, va
landėlę pailsėjusi, piaustydavo, nešioda
vo pintinėles ir vakare, linksma ir išvar
gusi, tempdama už vadelių jaučius ir 
ragindama juos ilga rykšte, grįždavo 
stanicon. Apliuobusi vakare gyvulius, 
pasisėmusi į plačią marškinių rankovę 
saulažolių, ji bėgdavo į gatvę pasikiemi- 
nėti, pajuokauti su merginomis. Bet vos 
išblėsdavo vakaro žara, jau ji skubėda
vo namo ir, pavakarieniavusi tamsioj 
trobelėj su tėvu, motina ir broliuku, ne
rūpestinga, sveika, eidavo į trobą, lipda
vo ant krosnies ir pusiau snausdama 
klausydavos įnamio pasakojimų. Ir vos 
tik^ jis išeidavo, ji virsdavo į jovą jr ligi , valstiečių perėjimą į kolektyvinių ūkių 

gyvenimo kelią. Nauja pjesė papasakos, 
kaip stiprėjo kolektyviniai ūkiai, kaip 
^keičiasi latvių valstiečių sąmonė. Kolek
tyvinis darbas keičia Latvijos valstiečių

pat čyto miegodavo kiečiausiu ir ra
miausiu miegu. Kitą dieną viskas būda
vo taip pat. Lukaškos ji nematė nuo pat 
sužadėtuvių’ ir ramiai laukė vestuvių 
dienos. Su įnamiu ji visai apsiprato ir 
labai patenkinta jausdavo ant savęs jo 
įdėmius žvilgsnius.

XXX
Nors nuo .karščio nežinojai kur dėtis, 

nors uodai debesiu zvimbė arbos pavėsy
je if vaikiukas besivartydamas ją kum- 
šėjo, Marjana užsismaukė skarelę ant 
galvos ir jau buvo beūžmieganti, kai 
staiga atbėgusi kaimynė Ustenka 
šmurkštelėjo po arba ir atsigulė šalia 
jos. . .

— Na, gulti, gulti, mergos! — tratė
jo Ustenka; knisdamos po arba. — Pa
lauk! — tarė ji pašokusi, — taip nege
rai.

Ji pakilo, priskynė žalių šakelių ir iš 
abiejų šonų apkaišė arbos ratus, dar iš 
viršaus užmetusi bešmetą.

— Tu pasitrauk, — sušuko ji vaikiu
kui, lįsdama vėl po arba: ar gražu ka
zokui gulėti sU mergom? Eik sau!

Likusi po arba, su drauge viena, Us
tenka staiga apkabino Marjanką abiem 
rankom ir, glausdamasi prie jos, ėmė 
bučiuoti ją į veidus, 'į kaklą.

— Mylimas! brolyti! — kartojo ji, 
krykštaudama savo plonu laimingu bal
seliu.

(Bus daugiau) >

Zigmas Panarskls. -

Latvių Rašytojų Kūrybiniai Planai
Su dideliu pasisekimu praėjusi Mask- psichologiją ir šis didysis istorinis proce- 

yoje latvių tarybinės literatūros dekada sas atsispindės naujoje Annos Brodelės 
suvedė latvių rašytojų bei poetų karo pjesėje. Rinkdama pjesei medžiagą, ra- 
metų .ir pokarinio laikotarpio kūrybos šytoja asmeniškai susipažino su Liepojos 
rezultatus. Savo patriotiniais veikalais apskrities kolektyviniį ūkių valstiečių 
latvių literatai įkvepia liaudį didiems gyvenimu.
darbo žygiams, įkvepia ją prieš laiką 
įvykdyti stalininį penkmetį. Dekados 
metu mums teko kalbėtis su eile latvių 
rašytojų, kurie sujaudinti kalbėjo apie 
savo tolimesnius kūrybinius planus. To
limesnis liaudies masių gerovės augimas, 
žemės ūkio kolektyvizavimas, tarybinių 
tautų draugystė, darbininkų darbo pa
kilimas, stachanovininkų sąjūdis — visa 
tai atsispindės 1949 metais latvių lite
ratų kūryboje.

Stalininės premijos laureatas, drama
turgas Arvydas Grigulis, autorius pje
sės “Molis ir porcelanas,” kurios pasta
tymas ruošiamas Maskvos Dramos teat
re, Gorkio, Molotovo ir kituose Tarybų 
Sąjungos penkiuose teatruose, o taip pat 
ir Sofijoje (Bulgarija), rašo naują pje-

parodys respublikos 
mašinų - traktorių stočių darbą, Latvi
jos žemės ūkio mechanizavimo vaidmenį 
kovoje dėl aukštų derlių gavimo. Šiais 
metais jis baigia taip pat ir latvių tary
binės literatūros istoriją, 20 spaudos 
lankų apimties. Jo veikale daug vietos 
bus skiriama A. Upičio, J. Sudrabkalno, 
R. Saksės, L. Paeglės (1890-1926), S. 
Edžiaus' gyvenimui ir kūrybai. Latvių 
tarybinės literatūros istorijoje atsispin
dės kūryba rašytojų - revoliucionierių, 
negyvenusių Tarybų Latvijoje, bet kovo
jusių dėl Tarybų valdžios įkūrimo šaly
je. Jų tarpe žymią vietą užima Augus
tas Arais - Bercė, latvių buržuazijos su
šaudytas 1921 metais. Darbininkas, po
litinis kalinys, revoliucionierius * profe
sionalas, 1919 metais Tarybų Latvijos 
vyriausybės narys, Latvijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto narys ir jo
sios organo “Girna” redaktorius — tok
sai Araiso - Bercės gyvenimo kelias.

Be to, Grigulis ketina išversti į latvių 
kalbą “Žodį apie Igorio pulką,” kadangi 
latvių kalba ligi šiol tebėra tik 1888 me
tais atliktas vertimas proza, visiškai ne
perduodantis šio puikaus rusų kūrinio 
dvasios.

Julijus Vanagas, Latvijos TSR himno 
koautorius ketina išleisti antrą pokarinį 
eilėraščių rinkinį. Rinkinio tema — ko
lektyvizavimo laimėjimai Latvijos kai
me. Be to, poetas rašo didelę poemą “Že
mė.” Joje poetąs parodys darbo valstie
čių kovą dėl žemės ir naujo tarybinio 
valstiečio — savo žemės šeimininko. — 
įvaizdį. Visa poema susidės iš atskirų, 
užbaigtų baladžių, kurių maždaug bus 
12. 3 baladės jau baigtos,ir išspausdin
tos. Šiuo metu J. Vanagas rašo taip pat 
apysakas vaikams bei libretto tarybinei 
operai.

Anna Brodelė rašo pjesę apie kolek
tyvinių ūkių gyvenimą. Pirmoji jos pje
sė: “Pavasaris Upės kaime,” kuri sta
toma respublikos teatruose, rodo latvių
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Brooklyiiro Raudonasis Kry
žius ivede penkiose Brooklyn© 
ligoninėse Dailės ir Amatų 
skyrius, kuriuose teikia ilgai 
būnantiems ligoninėse ašme
nims užsiėmimų, pagelbstintį 
gydymui ir ' kartu lavinantį 
asmenį pasiruošti darbui, ku
ris bus jam reikalingas išėjus 
iš ligoninės. Aukoms rinkti 
savanorius verbuoja centrali- 
nė raštinė. 57 Willoughby St.

Anna Brodelė rašo romaną apie Latvi
jos Komunistų Partijos pogrindžio kovą 
prieš Ulmanio režimą, apie darbininkų 
ir valstiečių būklę, apie politinių kalinių 
gyvenimą fašistų kalėjimuose. Rašyda
ma* romaną ji panaudojo daug autobio
grafinių duomenų, kadangi ji visa tai 
pati yra išgyvenusi: dalyvavo revoliuci
niame sąjūdyje, buvo kalinama, buvo be
darbė.

Rygoj neseniai išėjo iš spaudos^ Janio 
Groto eilėraščių knyga “Ateitis,” kurio
je surinkti jo 1946-1948 metų eilėraš
čiai. Šie eilėraščiai skirti Indonezijos ir 
Graikijos tautoms, kovojančioms dėl sa
vo laisvės. Rinkinyje yra eilėraščių apie 
Maskvą, Kazachstaną, Ukrainą — au
toriaus kūrybinių kelionių po Tarybų
Sąjungą rezultatai. Šiuo metu J. Gro
tas baigia ciklą eilėraščių apie Armėni
ją ir Gruziją, kurias jis aplankė 1947 
metais. “Su vėju pakeliui” — šitaip bus 
pavadinta didelė J. Groto apysaka, ku
rioje jis parodys Tarybų Latvijos žvejų 
gyvenimą, jų žygdarbius kovoj dėl penk
mečio įvykdymo prieš laiką.

Didžiojo Tėvynės karo metu į gilų už
nugarį buvo evakuota daug vaikų. Da
lis latvių vaikų rado prieglaudą Gorkio 
miesto vaikų namuose. Apie vaikų gy
venimą šiuose namuose, apie jų draugys
tę su rusų vaikais parašys didelę apysa
ką Janis Grotas.

Čia pasakyta ^ik apie penkių rašyto
jų kūrybinius planus, o juk gausingas 
Latvijos tarybinių rašytojų būrys yra 
kupinas kūrybinių planų, kurie čia ne
buvo paliesti. Latvijos tarybiniai rašy
tojai įkvėpti meile didžiajai socialistinei 
Tėvynei, darbo žygiams tarybinių žmo
nių, kurie įgyvendina šviesias Lenino ir 
Stalino idėjas, komunizmo pastatymo 
idėjas, sėkmingai siekia tolimesnio gim
tosios literatūros klestėjimo.

Kelios savaitės atgal pasiekė 
mane žinia iš Plainsfield, N. J., 
kad sausio 23 dieną, šių metų, 
tenai mirė Andrius Zaleckas, 
senas Scrantono gyventojas. 
Zaleckas jau buvo pagyvenęs, 
73 metų amžiaus žmogus. Iš 
Lietuvos Zaleckas paėjo iš Pi
vašiūnų parapijos, Mikalojavo 
kaimo. Į šią šalį atvyko prieš 
53 metus ir beveik visą laiką 
išgyveno Scrantone. Buvo lais
vas nuo religijos, arba kitaip 
sakant, buvo senas šliupinis 
laisvamanis. Buvo gero būdo ir 
geros širdies žmogus ir plačios 
pažinties vietos lietuviuose, nes 
visados dalyvavo visuomeniška
me veikime. Politikoj, Zaleckas 
per didžiumą savo gyvenimo 
buvo tautiškai socialistinio pa
linkimo.- Ir nors Zaleckas buvo 
nemažai, rodos, apsiskaitęs 
žmogus, vienok apie socializmą 
iki vėlyvų savo gyvenimo dienų 
turėjo kažin kokį tai miglotą 
supratimą. Gi komunizmą nuo

“Death of a Salesman” 
New Yorko Scenoje

Praėjusiame Literatūra ir Menas sky
riuje minėjome, kad buvęs brooklynietis 
dramaturgas Arthur Miller parašė nau
ją dramą “Death of a Salesman P Dabar 
ši drama jau pradėta vaidinti — stato-x 
ma Morosco Teatre.

Mums dar neteko ši drama matyti, to
dėl negalime dėl jos pasisakyti, bet spau
dos kritikai, bendrai, premjerą pasitiko 
labai palankiai. Visi pripažįsta, jog tai 
svarbus veikalas ir puikiai vaidinamas.

Tiesa, yra kritikų, pav., Daily* Wor- 
kerio draminis kritikas Lee Newton, sa
vo peržvalgoje padaro kai kurios kriti
kos, ,kurių pastabų, bet ir jis pripažįsta, 
jog drama gera. *

Arthur Miller — jaunas vyras. Ši jo 
drama — antra, turinti didelio pasise
kimo. Pirmesneji jo drama — “Ali My 
Sons” — pądarė didžiulio įspūdžio ne 
tik Amerikoje, bet ir užsienyje.

anarchizmo dar mažiau teat- 
skyrė. Tačiau ant vietos nesto
vėjo, kad ir vėlyvoj gyvenimo 
išvakarėj, ’bet visgi žengė pa
žangos keliu į platesnį žinijos 
lauką. Ir taip, Zaleckas, nors 
ir senatvės lenkiamas, paliko 
sąmoningu žmogum ir darbo 
žmonių draugu. O tas reiškia, 
kad niekad nėra per vėlu įgy
ti klasinio žinojimo ir klasinio 
sąmojaus. i

Pamenu gerai, kaip kartą te
ko su Zalecku vienoj vietoj pa
dirbėti ir gerai politikos daly
kais padiskusuoti. Ir tada aš 
persitikrinau, kad Zaleckas 
klaidžioja " politinėse miglose. 
Jam buvo niekaip nesupranta
ma, kad atskiros tautos gali su
sitelkę į socialistinę tautų ben
druomenę puikiai sugyventi ir 
išlaikyti savo tautinę kultūrą. 
Jam atrodė, jog didesnės tau
tos surys mažesnes. Kitaip sa
kant, lietuvių neskaitlinga tau
ta dings rusų tautoj, ar kurioj 
kitoj didesnėj, gyvenant socia
listinėj tvarkoj. O komunizmą 
ir anarchizmą laikė vienu ir 
tuo patim, tik skirtinga priemo
ne siekiant tikslo. Ir nors ne- 
siimu tikrinti, jog mano argu
mentai ir įrodinėjimai padarė 
ant Zalecko kiek įtakos, bet nuo 
tų laikų jis pradėjo kitaip į 
dalykus gilintis; pradėjo imti 
viską iš teigiamos pusės ir lai
kui bėgant persitikrino, kad jo 
buvo klaidžiota po politinius 
miglynus.

šiaip Zaleckas buvo padorus 
žmogus ir mylėjo lietuvystę. 
Per( paskutinius porą metų Za
leckas gyveno pas dukterį 
Pittstone, Pa. ir buvo įsirašęs 
į LLŪ vietinę kuopą.- Gi duk- 
terei persikėlus iš Pittstono į 
Plainsfield, N. J., Zaleckas bu
vo pasilikęs kokį / laiką pas 
draugą A. Valinčių gyventi, bet 
jau nesijausdamas gerai, nors 
ir neatrodė liguistu, bet nuvy
ko pas dukterį praleisti Kalė
dų šventes, ten ir pasiliko ir 
sausio 23 dieną atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, ir tenai likosi pa
laidotas.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
šaltoj Amerikos žemelėj.Liquor License 

Pranešimai
A. B. C. Board jau išduoda naujus License bei leidi

mus' pardavinėjimui likerių. Uavus laisnius reikia pa- 
' skelbti 2 kartu dienraštyje ir du kąrtu savaitraštyje. Jo 
reikalauja Ne\v York valstijos įstatai.

Dienraštis Laisvė pilnai legališkai atlieka laisnių pa
skelbimus du kartu dienraštyje ir du kartu savaitrašty
je ir išduoda valdžiai v liudijimus (affidavits), jog skel-. 
bimai būna legališkai atlikti. KAINA TIK $3.00.

Aplaikę laisnius tuojau kreipkitės į Laisvės Adminis
traciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N, Y. Arba išpįldy- 
kite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir prisiųskite Lai
svei.

License No_____.____
Vardas taip kaip ant License:

(trade name—biznio vardas, jei yra)

Antrašas:

P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi* 
.mus, iš kitų Counties nepriimame, nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje randasi biznis. Kitaip nelega- 
liška. .
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GERI PIETOS!
; Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 1 

Savininkas
> X •

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.



’Apie 1910 metis, kuomet 
buvau nare Civic Kliubo, čia 
tvėrėsi Public Charities tikslu
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CHARLES J. ROMAN
Direktorius

RES. TEL.
HY. 7-3631

fc

fc 
(C 
c 
£

IIwnNMmMMNMNi

g

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lai.sniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
BROOKLYN, N. Y|j 660 GRAND ST.

Pittsburgo auksiniame tri-, 
kampyje, kur susilieja M o-1 
nongahela ir Allegheny upės,' 
sudarydamos Ohio upę, glū-1 
di Pittsburgo miesto centras, I 
su finansiniu lobiu, bankais, 
kurių kapitalas siekia bilijo
nus dolerių; su jo milžiniškais 
pastatais, kuriuose it žiurkės 
olose 
lizmo 
gauti 
šokių 
krautuvės, 
porto centras, 
visas aptarnavimo ir išnaudo
jimo, didelės’industrijos mies
to centras.

lindi per dienas-kapjta- 
vorai, tykojanti pasi- 

muselę. čia glūdi ir vi- 
ap red alų ir puošnumo 

susisiekimų, trans- 
žodžiu sakant,

tai miesto perimti, planai pa
dirbti ir tūli pastatai nugriau
ti.-

šito smaigalio distrikte .jau 
daug metų atgal buvo dovano
tas didokas sklypas žemės 
miestui, išlyga, kad bus am
žinai miesto tasai sklypas, ne
parduodama nuosavybė ir kad 
ten visuomet ūkininkai turės 
vietas parduoti savo prekes. 
Miestui perėmus nuosavybę, 
tapo pastatytas pastatas (me
dinis) ir stalai sudėti pre
kėms. Bet jie visiškai sutrū
nijo; žiurkių lizdai, 1909 me
tais žiurkių būdavo daugiau, 
kaip žmonių, ii- tuomet buvo 
išnuomojami stalai miesto biz
nieriams, išspaudžiant dalį 
ūkininku.

Nuo seniai ėjo propaganda 
tą smaigalį, kur trys upės su
sisiekia. pagražinti ir padary
ti parku. Tas reikalautų 
du moderninius tiltus perkel
ti toliau nuo smaigalio, nes 
transportacija nustelbtų par- ; duoti paramą to reikalaujan- 
ką. Visam parko projektui ' tiems ir kartu Charities stei- 
jau užtikrinta pinigai, pasta- ; gė veikėjų korpusus, kurie bu-
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TELEPHONE
STAGG 2-5013
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vo pavadinti Social Service 
Workers, šitos visos organi
zacijos įsteigė seminarą, kur 
riam prėlegfentais buvo užpra
šyti visokių labdaringų insti
tucijų valdybų viršininkai. Jie 
aiškina savo institucijos są
statą, tvarką ir ribas, teisėtu
mą ir finansinį šaltinį.

čia suėjome su kalėjimų, 
reformacijų, prieglaudų, ligo
ninių, kariuomenės, knygynų 
ir kitų įstaigų viršytomis ir 
į daugybę tų institucijų atsi
lankėme. Kaip matote, pla
nas buvo apgalvotas, platus ir 
pamatiniai užtvirtintas Social

ėjo propaganda 
miestą gerinti, 

tame seminare 
Pennsylvamjos inžinie-

čia išreik-alavau Carnegie 
knygynams įtaisyti lietuviškų 
knygų skyrių lietuvių apgy
ventose miesto dalyse.

Tuomet
Pitlsburgho 
tari kalbėjo 
tūlas 
rius.

Vieną dieną, man esant virš 
minėtame k’arnierių Markute, 
suėjau su šituo inžinierium ir 
pradėjome kalbėti apie tai, 
kas Pittsburgh ui tuomet rei
kalingiausia’. Aš rankos mos
telėjimu jam parodžiajijr pa
aiškinau apie hesanitarišką- 
prekių užlaikymą. Jis prita
rė, ir nežinau, kiek tos pasta
bos jį

k y nūs

at-
su-

Lowell, Mass, 1950 Metu Cenzas
Mes, kultūringi Lowellio 

lietuviai, gražiai paremsime 
Gintarų Programų Pusvalandį 
šį sekmadienį ,vasario 27 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių So- 
cialio Kliubo 
St. čia bus 
nūs bankietas 
nu programa,
valgių ir išsigėrimų, pats 
tarų programos vedėjas 
fesorius B. F. Kubilius 
svečiams pasveikinimų 
džius, 
pildys 
ra iš 
iš So.

salėj, 14 Tyler 
surengtas sau
su gražia dai- 
čia prie skanių 

Gin- 
pro- 
tars 

žo-
Gražią programą iš- 

dainininkai: Bob Niau- 
Dedham, Stasys Paura 
Boston,, sesutės Ruth ir

Emma. Gittzus iš Bedford, 
Mass. Emma po vyru*—Mrs. 
J. Chulada.* Ji akompanuos 
pianu savo sesutei ir kitiems 
dainininkams. Na, 
kviesti ir Norwoodo 
dainininkai,
žavinga programa, 
viską padovanosime tik po $2.

Dabar toks ; 
Jau pavasariu 
apylinkė, kas gi 
traukti atlankyti

yra uz- 
šaunūs 

Tai bus graži ir 
O už tą

gražus oras!
kvepia visa 

i nenorėtų pa- 
i lovvelliečius ?

nei Antanas 
Bare i ai, nei 

nei

Manau, kad 
Kupstis, nei dd. 
Zavisai, nei Zelsonas, 
Dambraitskai, nei kiti, nenusė
dės tą dieną namie. O kur 
Lawrence, mūsų nuolatiniai 

; Taipgi Haverhill,

Kaip norėtųsi pasi-

Liūdėsio 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.
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11^3 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Tclefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. 
t

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, sukąkčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
tclefonuokite :

SHoreroad 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.

paveikė, bet į trumpą 
miestas nugriovė žiur- 
ir buvo nubalsuota pa- 
farmeriams moderninį

marketą. Nutarta ir padary
ta. Bet,. deja, didesnė dalis 
marketę perimta politikierių 
biznierių, o tik dalis trečio 
aukšto paskirta farmeriams— 
po 2. dienas į savaitę.

Didžiuma f arm erių po 
viru dangum anapus upės 
važiuoja prekes parduoti.

Dabar eina propaganda, 
kad tasai plotas žemės su pui
kiais pastatais būtų parduotas 
ir už juokingai mažą dalį to, 
kiek kaštavo pastatas. Kliūtis 
tik tame kad dar atsiranda 

f

tokių žmonių, kurie nesutinka 
laužyti padarytąją amžinąją 
sutartį.

Be abejo, nedaug metų 
praslinks, iki atsiras proga 
parduoti tą nuosavybę.

Tai tiek reiškia sutartys.
Kapitalas labiau rūpinasi 

pardavimu savo dėžėse su- 
konservuoto maisto, negu ap
rūpinimu miesčionių čia jau 
užaugintu sveiku maistu.

Johanna. .

svečiai ?
Nashua, Hudson ir kiti kai
mynai ?
matyti ir su mylimu daktaru
Borisu ir daktaru Repšiu. 
Tuomet tai jau tikrai niekam 
nereikėtų sirgti. Well, šiuo 
laiku, atominėje gadynėje, 
visko galima tikėtis, todėl vi
sai nesistebėsime, 
ir įvyks, kaip čia 
trokštame, bet iki 
išpildys, lauksime 
naus susitikimo. '

J. M. Karsonas.

jeigu taip 
iš širdies 
viskas iš- 
to malo-

Norwood, Mass

PAJIEŠKOJIMAI
r- Aleksandra Matulaitienė, brolio 
'^Antano žmona paieško Petro Matu

levičiaus, (tėvo vardas Antanas), 
. gimęs Šidlavoje. Paskutiniais laikais 

gyveno Chicagojc. Prašome jo pa
ties atsišaukti, arba asmenys, ku
rie žinote apie jj, praneškite soka- 

= mu antrašu: Aleksandra Matulaitie
ne, 33 Connaught Ave., 
N. S., Canada.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
9 Kp. Visiems Nariams
Svarbus susirinkimas įvyks 

sekmadieni, vasario 27 d., Lie
tuvių Svetainėj, 3-čią valandą 
po pietų, šiame susirinkime 
bus svarstoma šie klausimai: 
1—Prisirengimas prie V. An
ei r u 1 i o prakalbų; 2—p ris įren
gimas atžymėjimui dienraščio 
Laisvės 30 metų gyvavimo; 
3— civilių laisvių gynimo rei
kalas. Ir kiti bėganti svarbūs 
reikalai. Todėl, visi nariai 
būkim šiame susirinkime.

Jung. Valstybių Konsti
tucija reikalauja, kad ofi
cialus gyventojų suskaity- 
mas turi 
metų.

Cenzo 
las yra 
paskyrimui atstovų iš kiek
vienos valstijos į Kongresą 
ir padidinti tiesioginius 
taksus tarpe valstijų, 
pirmo cenzo (1790 m.) 
bas cenzo darbininkų 
ba suskaitytojų žymiai 
kesnis. Šiandien netik 
kia suskaityti daug dau
giau žmonių, bet įvairiausi 
socialiniąi ir ekonominiai 
dalykai turi būti užrekor- 
duoti. Ir jau dabar planai 
svarstomi įvykdinti 1950 m. 
cenzą;

Su balandžio 1 d., 1950 
m., daugiau negu 150,000 
darbininkų Jung. Valstybių 
Cenzo Biuro balados į 40 
milijonų butų duris, nuo 
New Yorko miesto apart- 
mentų iki ‘‘Eskimo igloo” 
Alaskoj (gyvenamos vie
tos padarytos iš ledo) gau
ti tikrus faktus apie 150,- 
000,000 gyventojų.

Tuo pačiu laiku, šie cen
zo darbininkai padengs še
šis ir pusę milijonų ūkių 
surinkti vėliausias infor
macijas apie ūkio javus ir 
praktikas, apie irigaciją ir 
nusausinimą. Agrikultūros 
cenzas imamas kas penkiais 
metais.

Cenzo pareigūnai dabar 
sprendžia rūšis ir skaičių 
klausimų. Įvairios organi
zacijos ir asmenys siūlo 
šimtus klausimų, raportuo
ja Cenzo Biuras. Biuras 
padaro galutiną nusprendi
mą su pagalba technikinių 
patarėjų.

Apart klausimų, Cenzo 
Biuras ruošia apie 1 milijo
ną žemėlapių, kurie parodo 
ribas, gatves, kelius, gyve
namas vietas ir ūkius kiek
viename iš 200,000 cenzo

įvykti, kas dešimt

svarbiausias t.iks- 
įsteigti pagrindą

Nuo 
dar- 

ar- 
sun- 
rei-

distriktų. Šie žemėlapiai da
bar gaminami.

Sąryšy su gyventojų su- 
skaitymu svarbiausias dar
bas y va įtraukimas, organi
zavimas, išlavinimas ir į- 
rengimas štabo užžiūrėtojų 
ir cenzo skaitytojų. Nuo 
800 iki 900 ofisų’jau įsteig
ia.

1950 m. cenzas bus 17-tas 
dešimtmetinis cenžas Jung. 
Valstybėse. Pirmas cenzas 
buvo 1790 m. ir reikėjo at
sakyti tik kelis klausimus. 
Dabar cenzas duoda infor
macijas apie tautos ekono-

minias ir socialinius resur- * 
sus, kaip ir gyventojų skai- • 
čių.

Apart dešimtmetinio gy
ventojų cenzo, Cenzo Biu- ' 
ras dar atsakomas už spe
cializuotus cenzus kitais 
metais. Tie yra, apart agri- e 
kultūros cenzo, — išdirbys- 
čių cenzas (dabar vedamas 
1947 metams) ir biznio 
cenzas (kuris įvyks šiemet 
dėl 1948 m.) Butų cenzas 
gal irgi bus pravestas kar
tu su 1950 m., kadagi pas
kutinis įvyko 11940 m.

Common Council
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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—Ėrooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame- 

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

yii

Halifax, 
(47-48)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

Norwoodo Vyrų Grupės 
Veikla 1949 Metais

LAISVĖS

Marytė Urbaitytė, po 
penienė, kilus iš Šakių 
Lembudžių vienkiemio, 
co Yurgelevičiaus, kilęs 
skrities, Ilgavos parap. 
jisai atvyko apie 1905
vičienės, sūnaus Vinco ir dukters Flo- 

raritinos 
žinanti apie juos pranešti sekamų 
adresu: 
nienė,
Halifax, N. S., Canada,

vyru Rau- 
apskrities, 

paieško Vin
is Šakių ap- 
• Į Ameriką 
m. Yurgele-

prašomi atsišaukti, arba

Marytė Urbaiticne-Raupe- 
Victoria General Hospital, 

(47-48)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

9Kaip visiems yra žinoma, kovo 
d. yra viso pasaulio darbininkių 
Moterų Diena. Tad, Detroito Moterų 
Pažangos Klubas ir Choras rengia 
didelį koncertą, kovo 6 d. Buvusioj 
Liet, salėje, 25 ir Vcrnor Highway. 
Dudys. atdaros 5 v. v. programas 
nuo 5:30. Programoj dalyvaus: De
troito Aido Choras; A. Dočkiene ir 
C. Stanevičienė iš Cicero, III.; rusų 
šokikai; Detroito Merginų Sekste
tas ir 'Moterų Pažangos Choras, 
Rengėjos užkviečia detroitiečius ir 
iš Windsor lietuvius dalyvauti šia
me parengirhe. (46-47)

I
Tel. TKObridge 6330 g

DR. JOHN REPSHIS |
(REPŠYS) <įž

i LIETUVIS GYDYTOJAS g
o Valandos: 2-4 ir 6-8 8
a Nedaliomis ir šventadieniais: a 
g' nuo 10 iki 12 ryto. $
A 278 Harvard Stręet A
X kamp. Inman S L, arti Central Sq. a 
| CAMBRIDGE, MASS. |

t

trijose kolonijose Nor-
Vyrų Grupė, vadovys-

Pauros, pasekmingai
Worcesteryj

Jau 
wood o 
tėj St. 
pildė programą.
Amberland radio nardai pa
rengime, Norwoode savo nau
dai parengime ir Montelįoj 
Liuosybės Choro parengime.

Norwoodo vyrai pasirodė 
labai gražiai. Richard Barris 
dalyvąvimas Vyrų Grupėj la
bai daug pagražino Norwoodo 
Vyrų Grupės parengimą, ku
ris atsibuvo sausio 30 d,; me
no atžvilgiu parengimas buvo 
labai gražus. -Programą pil
dė Montello Teatralė gru.pė 
suvaidindami komediją “Fif
ty-Fifty.” Montelliečiai ko
mediją suvaidino tikrai artis
tiškai. R. Barris akordiono 
solo grojo kaip aukštai pra
sisiekęs muzikoj. Vyrai Pauros 
vadovybėj pasirodė pilnam 
gražume.

Publikos buvo skaitlingai 
ir vyrų grupė finansiškai at
sigriebė. Iš Apšvietos Mote-: 
rų Kliubo. labai gražiai pasi
darbavo Ona Casper, V. Kroli, 
E. Karalienė, Julia Družienė, 
Trakimavičienė, Bųdrėvičienė, 
Krasauskienė. Didelis ačiū 
moterimš! , Laisves Rep.

t_______________
Tol. A vi v, Izraelis. —Pra

nešama, kad Izraelis ati
duos 4,800 Transjordano 
rabų belaisvių mainais 
61^ žydų.

NOTICE is hereby riven that License No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of thd Alcoholic Beverage Con
trol 1.41 w at 1906 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE

NOTICE is hereby given that Li 
L 5166 has been 
signed to sell wine 
under Section 107 of 
Control Law at 83A 
of Brooklyn, County 
sumed off the premises.

PHILIP & SAMUEL FADER 
dba Friendly Liquor & Wine

NOTICE is hereby gix’er. that License 
RL 5705 has been issued to the 
signed to- sell beer, wine and 
retail under Section 107 of 
Beverage Control Law al. 891 
Borough of Brooklyn, County, 
to be consumed on the premisius 

STANLEY ADOMAITIS
NOTICE is hereby gKen that License 'No. 
RL 3175 has been issued to the un- 
dersixned to sell beer, wine and liquor 
nt retail under Section 107 of the Alcoho
lic Beverage Control l4iw at 431 Hum
boldt St.,’ Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to beB consumed on tho premises. 
MATTHEW lrt)CCIO & MICHAEL BOCCIO

Cnsii. Bella

NOTICE is I 
EB 2132% hi 
dersigned ” to 
Section 107 
Control i.aw 
of Brooklyn, 
sumed

SPAUSTUVE
GALI Jl/flfS PATARNAUT!

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos ‘dkrbus. 
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 Ląisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į dnglų 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 Laisves spaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

tll
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231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - šešt., Vasario 26,

No.
un-

No. 
un- 

mulei 
Beverage 
Borough 

con-

NOTICE is hereby .given that License No. 
RL 4827 has been iss.Ued to the under
signed to sell beer, i wine and liquor at 
retail under .Section 107- of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 196 Johnson Ave., 
a-k-a 147 Huinboldt St., Borough of Brook
lyn, 
the

County of Kings, to 1k> consumed on 
premises.

VITO MCA VO LI
Rex Tavern

No. 
un- 

liquor
107 of the Alco- 

Gi and

No. 
under

liquor at 
the Alcoholh 

Grand St., 
of Kings,

NOTICE is hereby glActl that License No. 
L 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of tlic Alcoholic Beverage 
Control Law at 1552 Myrtle Ave.. Borough 
of Brooklyn, Courtly of Kings, to be con
sumed off thė premisos.

SYDELL LEVY

4 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

heteby given that License 
as been issued to the 

> sell beer at rctitil 
of the AlcohLlie. 
at 4319 18th Ave., 
County of Kings, to be 

on the prfflinises.
SAUL SILVERMAN & 

SIDNEY LON DA

NOTICE is hereby given Lhįlt License No. 
No. 11W 318 has been issued to' the un
dersigned to selk beer and wine at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 270 Smith St., .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SABINp J. CUTRONE 
Harmony Tavern

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405. SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. /

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

hereby given that License 
has been issued to the 

to sell beer, wine 
under Section

at 502

premises.
MISIŪNAS

Inc.

isc. N<>. 
issued to the under- 

mid liquor at retail 
the Alcoholic Beverage 
Livonia Ave.. Borough 
of Kings, to be con-

a- 
už

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

NOTICE i 
RL 6319 
dec,signed 
at retail 
iiolic Beverage Control Law 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the 

STANLEY

NOTICE ' is hereby given . that License 
RL 635 h«A been issued to the 

.dprsigned to sell b.eęr, wine pnd liquor at 
retail linden Section 107 of the Alcoholic 
Beverage, Control Law at - 147 Thames St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOHN WIGNES & JOSEPH SIIAPOLLS 

Thames Ind. Rest.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RECEPTŲ SPECIALISTAI,

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

%

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek’ Virginia 7-4499
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NewMirko^K^^Zlnios
Workeriui Siam6 Vajuje Į Dovanos Bazarui
Gauta 36,517 
Prenumeratų

Ką tik pasibaigusiame an
gliško darbininkų savaitraščio 
The Worker vajuje gauta 36,- 
517 prenumeratų.

Vajus šiemet buvo sėkmin
gesnis, negu bile kada praei
tyje, skelbia Joseph Roberts} 
to laikraščio biznio reikalų 
vedėjas. Dabar laikraštis tu
ri 90,000 prenumeratorių.

Dienraščio < Daily Worker 
cirkuliacija prenumeratomis 
pakelta tiktai trimis tūkstan
čiais, nors nuo 
komunistų bylos
standų išperkama po tūkstan
tį ekstra kopijų kas dieną. 
Dienraštis Daily Worker—vie
natinis šaltinis tikroms ži
nioms gauti apie bylą.

Pinigais

Violet Ktfzmickas, Shenan
doah, Pa., prisiuntė blanką ir 
kas aukavo: LDS 34 kp., $10. 
Po $1 : Mrs. Margaret Bush, 
Paul Kvalkauckas, Kazys Na- 
ravas.

D .G. Jusius, iš Worcester, 
Mašš., prisiuntė $10 ir blanką. 
Tai auka Laisvės bazarui nuo 
L. P. B. Klubo.

Didėjant Nedarbui, 
Didėja Skaičius 
Prašančių Pašalpos

Namų Prižiūrėtojai 
Laimėję

M i estą vų 
priežiūros 
“prielankius

Viso $13.

Damskienė, Detroit, 
surinko ant blankos se- 

John Rudzevich, $1.
M. Andrulienė, N.

Pavieniai aukavo
Ona Philipsie,

Conn., $5.
William ir Anna

sekamai:
Stamford,

Globičiai,

prasidėjimo
mieste ant

Švietimo Tarybą Jie 
Panaudojo Atakai 
Darbininkų Partijos

pa-

Mich., 
karnai 
Po 50c: 
Astrauskienė, Mary Smalstis,
Josephine Sitkauskienė, Anna 
Damskis, Petras Smalstis. Vi
so $4.

Alice A. Lideikis, Great 
Neck, N. Y., surinko ant blan- 
kos: Po $2: A. A. Lideikis, A. 
Bėčienė. Po $1: Frank Klas- 
ton, Julia Lauzades. Viso $6.

O. Girnienė, iš Binghamton, 
N. Y., prisiuntė blanką. Au
kavo: ALDLD 20 kp.-Moterų 
Skyrius, $5. Po $1 : O. Gir
nienė, K. Vaicekauskienė, J. 
Vaičekauskas, V. ir B. Zmi- 
traitės. Po 50c: M. Kulbis, L. 
Luzinas. Viso $10.

Mrs. Mičiulienė, Richmond

Mary Kreivėnienė,

svarstė ir priėmė 
užginančią vals- 

įtėiktą ra gan-

biliumi, įteik*- 
assemblymano

Vietoje svarstyti, kaip, 
gerinti švietimą, praretinti 
perpildytas klases; miestavoji 
švietimo taryba praėjusį ket
virtadienį 
rezoliuciją,
tijos seimeliui 
gaudišką bilių. 

Einant tuomi 
tu seimeliui
.Sharon J. Maughs, neįleistų 
mokytojauti arba į bile kurį 
darbą mokyklose asmenų, ku
rie būtų nariais, ar būtų įtar
ti esant nariais komunistų 
partijoje, ar kurie parodytų 
bent kokią nors simpatiją tos 
partijos siekiams, idėjoms.

Kadangi visa ' darbininkų 
klasė ne tik simpatizuoja, bet 
kovoja, už tas pačias idėjas, 
tuos pat siekius vienokiame ar 
kitokiame laipsnyje, tad kiek
vienas asmuo, kuris nėra ka
pitalistas, ar net liberališkas 
kapitalistas, galėtų būti įtar
ti simpatijoje komunistams. 
Vaduojantis tuo įtarimu galė
tų jiems neduoti mokyklų 
sistemoje darbo arba išmesti 
iš jau turimo darbo.

Taryba po savo reguliario 
mitingo, įvykusia tarybos pa
talpose, 110 Livingston St., 
Brooklyne, paskelbus tarimą, 
teisininkų, mokytojų ir kitų 
žymių organizacijų vadovybės 
pareiškė protestą prieš tokį 
tos tarybos elgesį.

Tarpe pasmerkusių miesta- 
vosios švietimo tarybos tari
mą yra American Civil Liber
ties Unija, New Yorko Moky
tojų Unija, CIO; taipgi Brook- 
lyno darbininkų partijos—ko
munistai 
pat - ant/ 
atvirame 
publikos
darbininkų partijų 
jams, pasmerkusiems Maughs 
bilių, kritikavusiems švietimo 
tarybos žygį.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., prisiuntė blanką ir ge
roką skaičių aukotojų vardų : 
Maple Park, $10. ALDLD 37 
kp., $5. Po $1: A. Večkys, 
S. Penkauskas, Ig. Chulada, 
J. Rudis, J. Slaiviai, P. Milus, 
B. Chulada, Friend — Maple 
Park, B. S. Šlakai, E. Kodie- 
nė, V. Kralikauskas, P. Alek
soms, A. Roskow. Po 50c: 
D. Sukackas, L. Chulada, J. 
Skira, D. Sukackas. Viso $30.

J. Žilinskas, Lewiston, Me., 
prisiuntė blanką ir sako, kad 
tai aukos nuo lewistoniečių ir 
aubumiečių: -John Žilinskas, 
$2. L. Zarkauskienė, $1.50. 
Po $1 : A. J. Laucius, A. Ap- 
šegienė, John Krapovickas. 
Po 50c: P. Vizbar, K. Stepo
naitis. Viso $7.50.

Mary Meison, Waterbury, 
Conn., prisiuntė blapką. Au
kavo: A. Soutro, $2. Po $1: 
B. Vaitkevičienė, New Haven, 
Conn.; S. Meison, Margareta 
Zikas,. Andrius Rečkauskas, 
V. M^araskauskas .Stasys Shu- 
kis, Antanas Antanavičius, N. 
Paugiss V. Vitkauskas, Ona 
Maroziene, Kazys čepurna. 
Po 50c: L. Laudinskas, M. 
Svinkūnas Joe Beržinis, Hart- 

t )

ford, Conn. Po 25c: du rė
mėjai iš Waterbury ir vienas 
iš New Haven. Viso $15.25.

ir darbiečiai. Ten 
vietos susibarusiame 
mitinge keli šimtai 
plojo mokytojų ir 

kalbėto-

Mary Kalvaitienė, Brooklyn, 
N. Y., pridavė blanką ir au
kavusių vardus: Julius ir Ma
ry Kalvaičiai, $2. Po $1: 
Bronius Kenaitis, J. Aleksi
nas, Uršulė Kenaitis, , K. 
Schulte, J. RepkeviČius, J. 
Sprenaitis. J. Drusis, Julie 
Anskis, C. Anskis, V. Macy, 
T. Lisajus,,Mr. Vaitkus, Alex
ander Lugauskas, J. čibirka, 
Augustas Ylink. Viso $17.

“Antai Jis Atūžia!
MDown To The Sea In Ships” 

žvaigždžiuo ja: Richard Widmark * Lionel Barrymore * Dean Stockwell 
SCENOJE . A. asmeniškai: Rudy Vallee su Rudeliais.

Extra patrauklus priedas; MOREY AMSTERDAMROXY 7th »Ave. Ir 50th St. || Ir: Visai naująs Vaidinimas ant Ledo.

Rockefeller Center
perstato

DVI smagiąsias judžių žvaigždes linksmybių pilname Priotikyje.
CLAUDETTE COLBĖRT ir IRED MacMURRAY

FAMILY HONEYMOON’
su RITA JOHNSON - HATTIE McDANlEL 

ir patraukli mažiukė GIGI PERREAU 
SCENOJ: “THE SCRAP BOOK”

_________ ------------------------- —----------------------- ----------- ----------------------------- '* H u ■ , ■ "i ...._ _ ■........
• I .................................

♦♦♦ MATYK I&SIVYSTANCIĄ ISTORIJA *** PIRMOSIOS FILMOS! 
‘ Nauja Izraelio valdžia. Didžios iškilmės atžymi 1-mą susirinkimą pir
mos Izraelio išrinktos valdžios. * Popiežiaus Konsistorija’ protestuoja 
prieš kardinolo Mindszenty teismą. * šiandieniniai Italijos urvų gy
ventojai *Francija: De Gaullė veda politinę kovą. ♦ Trumpas dalykas

Spalvinė Kelionė “WANDERING THROUGH WALES’ 
EMBASSY Newsreel Theatre, Broadway ir 46th Street.

Daiktais
Vincas- Deksnys, Stąmford, 

Conn., dvi .kvortines bonkas; 
5 dideles namie darytas žva
kes, 1 elektrinį Schick Shaver, 
3 Gillette 1 piece razors, 2 
skūrines pinigines.

Josephine Burbienė, Stam
ford, Conn., vieną ridikiulį 
(handbag).

Mary Kreivėnienė, Brook
lyn, N. Y., kaldrai užvalkalą 
ir gražią staltiesę, taipgi ir 
kailines house slippers.

Jean Rigele.V, Milford, 
Conn., setą potholders ir gra
žias “doilies” — rankų dar
bas.

K.
Park,

namų projektų 
darbininkai gavę 
’ pasi ū 1 y mus, 

kaip raportuoja jų unijos vir
šininkai, ir dėl to vienbalsiai 

) nutarė nutraukti protestą, 
buvusį' pradėtą praėjusi penk
tadienį.

Vyriausiu nesusipratimo pa
buvo neišmokėjimas 
!50, duotų kitiems 

darbininkams 
padengti pa-

sako 
“tos 

proble- 
, kadangi neapima

kurių apdraud’os

grindų 
jiems 
miestaviems’ 
kaipo priedo
brangusio pragyvenimo lėšas. 
Jie taipgi protestavo, kad tū
lų iš jų perkėlimas iš'laiki
nų įareguliarių miesto darbi
ninkų štabą reikštų numaži
nimą algos po $10 per 
vaite.

sa-

Miestavasis. labdarybės de- 
partmeųto komisionierius Hill
iard pareiškė susirūpinimą 
staigiu daugėjimu prašančių 
pašalpos. Jis sako, jog tai 
yra tikrasis' atbalsis didėjan- i ■ , >čio nedarbo:

“Rimturiias nedarbo paro
domas didžiu skaičiumi gavė
jų nedarbo apdrauejos,” 
komisionierius. Tačiau 
skaitlinės nedasftko 
mos pločio
tų bedarbių 
gavimo laikas jau išsibaigė, 
neigi tų, kurių nedarbo ap- 
drauda neapdęngia.

“Dabartiniu laiku New Yor
ko mieste yra 275,000 gau
nančių nedarbo apdraudą 
per valstijinį darbo 'depart- 
mentą, kas savaitė prisidedant 
iki 53,000 asmenų. Nuo pra
ėjusio gruodžio 37,000 asme
nų išbaigė nedarbo apdraudos 
gavinį be gavimo darbo, 
šalpų' departmentas gali- 
tis nuolatinio antplūdžio 
kacijų 'nuo nebeturinčių
ko kreiptis asmenų, kurių ap- 
drauda išsibaigė, ar tų, kurie 
apdraudos negauna.”

Pa- 
tikė- 
apli- 
prie

Mažeikiene, Cliffside 
N. J., moterišką ridi; 

(handbag), .gražiai pa
darytas.

Z. Kondrotas, Grand Ra
pids, Mich., puikiai padarytą 
(nupintą) beskutę—kaselę.

Marijona Stulpinienė, iš 
Flint, Mich., niekad nepamirš
ta Laisvės bazaro. Ji per ke
letą metų vis rūpinasi padary
ti labai gražias dovanas — ji 
labai įgūdi, darbas puikus— 
kurie lanko mūsų bazarus,. 
mato jos gražiai išsiuvinėtus 
“guest towels” nosinaites gra
žiom spalvom apmegstas ir ki
tokių gražių dalykų jos pa
čios pagamintų, šį sykį Ma
rijona Stulpinienė prisiuntė 
dėžę džiovintų grybų, ku
riuos pati pereitą rudenį pa
rinko ir džiovino -— kelmučių ; 
17 nosinaičių, 9 Francy made 
towels: dvi babuškas. Greta 
dovanų angliškai pareiškia :- 
“I am sending rily little gift, 
to give Laisvė’s Bazar a little 
lift. .

Marijonai Stulpinienei dė
kojame už jos gražias aukas 
bazarui.

Elzbieta Grubienė, Brook
lyn, N. Y., 3 kvortinęs bon- 
kas grybų.

nuo
Mes

Bazarui prisiuntė daugelį 
gražių dovanų, tai vis 
mūsų prietelių-rėmėjų. 
labai įvertiname šias brangias
dovanas. Smagu, jog patys 
aukotojai rūpinasi, kad baza- 
ras būtų gražus dovanomis ir 
sėkmingas finansiniai. Dėko
jame visiems už dovanas ir 
aukas.

Bazaras prasidėjo vasario 
25-tą ir tęsis 26-tą ir 27-tą. 
Sekmadieni — paskutinis iš
pardavimas visų lig to laiko 
n e išparduotų dovanų.

Visomis bazaro dienomis 
veikia restorantas, o šeštadie
nį ir sekmadienį, pradedant 
pietumis ir iki vėlumos nak
ties, bus pasirinkimas kelių 
rūšių mėsų ir visokiausių val
gių, kuriuos ant vietos gamins 
bazaro gaspadinės ir suneš 
dovanoms gaspadinės iš na
mų.

Penktadienį ir sekmadienį 
bazare — Aido Chdro dainos, 
vadovybėje Kazakevičiaus.

šeštadienį dainups Sietyhas 
iš Newarko' vadovaujamas 
Walter Žuko.

Kelrodis j Bavarą
Iš visur klauskite kelio į 

RICHMOND. HILL (nepa
mirškite to Hill, nes be to nu
važiuosite kitur). Liberty Au
ditorija, kuri pasamdyta ba
zarui, 
lantic

randasi prie kampo At- 
Ave, ir llQtli St. Arti

uz-
300

Gubernatorius Dewey 
gyręs pasiūlyhią skiyti 
milionų dolerių statybai gyve
namų namų laužynų srityse, 
bet. . . Pasiūlymas būsiąs pri
kergtas piliečių balsavimui at
einanti rudenį, o kol prieis 
prie tų namų statybos, dar ge
rokai palauksime.

Spellmano Štabas 
Išsigando Juodos 
Valizos

Trečiadienį atvežė kardino
lo Spellmano rezidencijon, 
452 Madison Ave., juodą 
metalinę valiziukę, adresuotą 
Spellmanui. Visas jo štabas 
išsigando' — bomba čia bus, 
—kas nors iš štabo riktelėjo.

Nieko nelaukęs, nesišaukęs 
nei prie Dievo, Spellmano se
kretorius, patsai aukštas dva
siškis Francis J. Murphy stvė
rė už telefono. Pribuvo poli
cijos B'ombų Squadas, Tech
nikai Tyrinėtojai ir visokia ki
tokia sargyba. Nusivežė va
lizą į paupį.

Po visų ceremonijų, p j aute 
atpjovus valizą, rado molinių 
ir kitokių toblytėlių 
Įrašytomis maldomis, 
atsiuntęs pamaldus 
maliorius Edward 
7779 . Cohalan ’ St., 
Mich.

Atsargai, detektyvai 
buvo užrodyti ir pas tos do
vanos siuntėją Herbertą. Su
žinojęs apie tą visą strioką, 
žmogus pareiškė nuostabą, 
kad tiek daug ceremonijų da
ryta dėl tokio menko daikto.

Ištiko Nelaimė
I M--------------

Vasario 23 d., po įvykusio 
kriaučių susirinkimo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubd pa
talpoje, Mikolas Kraujalis 
traukė iš ten namo. Jam ei
nant skersai Union Avė., iš 
anksto nematytas, trenkė į jį 
automobilius. Kraujalis tapo 
be žado nugabentas i Katari
nos ligoninę. Ten jam duota 
pagalba, žaizdos apžiūrėtos. 
Nebuvęs pavojingai užgautas, 
tad paleido iš ligoninės.

Taigi, Kraujalis dabar ran
dasi namie, 380 So. 3rd St., 
Brooklyne.
..Kraujalis yra kliubo board- 

direktorius, taipgi geras patri- 
jotas laisvietis, kriaučius, vi
soms įstaigoms atliekąs savo 
pareigas patrijotiškai. / Tad 
visų pareiga tokį draugą ap
lankyti jo nelaimėje.', J. S.

Cornelius O’Donnell, 57 
metų, nuvirtęs ant subway 
trekių 110th St. stotyje tapo 
išgelbėtas dviem keleiviams 
suspėjus laiku įspėti vairuoto
ją sustabdyti traukinį.

su jose 
kurias 

bedarbis 
Herbert, 
Detroit,

keturiais bū- 
\ 

traukiniu iki 
Eiti du blo-

Jamaica trau- 
Turnpike-Kew

privažiuojama 
dais:

BMT Jamaica 
111 St. stoties, 
kai.

Independent 
kiniu iki Union
Cardens stoties, paskui Q-37 
busu iki Atlantic Avė.

22—Atlantic busu iki 
Street.

BMT Fulton traukiniu 
Greenwood (111 St.) stoties. 
Eiti 4 blokai.

Visus kviečia,
Laisves Administracija.
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i LABOR LYCEUM: 
S DARBININKŲ ĮSTAIGA ! 
W ijfS.alės dėl Balių, Koncertų, Ban-, 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt: 
y Puikus steičius su naujausiais i 
I u..™...
g 
5 i? g g

įtaisymais. . 5
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 3 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842 ' «
_ -■ _■ _■ w

| Fotografas
I Traukiu paveikslus familijų,
T tuvių, kitokių

ve$- 
pavienių. 
padarau 
paveįks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
sudarau 

ll rikoniškais. 
Mkalui
■ padidinu tokio 
f dydžio, kokio pa-

• geidaujama. Tai- ■ 
pogi atmaliavoju;; 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES .
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW A.
. BU-YUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 *

>oooooooooooooooooooooooo<x

STANLEY 
ZUBAVIČ1US 

Akountentas

Ill AINSLIE STREET
• - Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tęs vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S jL
up-to-date -^**3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS , 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.’

Tel. EVergreen 7-0868
9^-12 ryte 
1— B vakareValandos:

i
Penktadieniais uždaryta

Pikietavo Klerikalų 
Centrą

Streikuojantieji duobkasiai, 
Kalvarijos kapinių darbinin
kai, praėjusį trečiadienį pikie
tavo Romos katalikų archidi- 
jocezijos raštinę, 51st St. ir 
Madison Ave., New Yorke.

Pikietuotojai, nariai CIO 
United Cemetery Workers Lo- 
kalo 293-čio, nešė plakatus su 
užrašais:

“Jie kalba apie gerus san
tykius su darbininkais, bet to 
nepraktikuoja.”

“Mes esame katalikai, ne 
raudonieji.”

Šiuo pastaruoju šūkiu, ma
tomai, norėjo atmušti propa
gandą, skleidžiamą prieš juos, 
kaip kad būna skleidžiama ir 
prieš kiekvieną už savo teisęs 
kovojantį darbininką, būk jie 
esą raudonaisiais.

Vasario 20-ta temperatūra 
New Yorke-vėl buvo pakilusi 
iki 60 laipsnių. Priemiesčiuo
se jau pasirodė su giesme pa
vasario pranašas dagilis.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų 'daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges

JOSEPH N. ZAYAN
895 - 897 Broadway, - Brooklyn 6, N. Y.

EVergreen 8-2439-2240

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms t \

Telefonas TELEVISION
EVergreėn 4-9407 f > SHUFFLE BOARD

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus Į

RHEINGOLD Į

BEER & ALES i
a

32 Ten Eyck St. |
Tel. EVergreen 4-8174 ’

o<xx><xxxxxxxx><x>oo<x>oo<xxx>oo<x>oooooooo6o<x>ooooo<x>o<x><^

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank* Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

* 
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasitinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
/ , • * 
Tel., EVergreen 4-9612

6 pūsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-šešt., Vasario 26, 1949




