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ir draugiškumo sutartį. 
Norvegija atsakė, jog So
vietų Sąjunga, kaipo Jung. 
Tautų narys, ir be tokios 
sutarties neturi teisės bet

An- 
Ky- 
ten

Pirmiau kontiniujitetas 
dabar “Kybartu aktas”!...

Tenka pripažinti tautinin
kams nuopelną nors už tai, 
kad jie, net ir didžiulėje ne
viltyje būdami, o vis tik su
randa, sugalvoja koki nors 
“triksclir nepergudrių žmonių 
galvelėms apsukti.

ri, Smetonai mirus, jo 
Lietuvoje turis užimti 
ra i t is!

. “Kybartu aktas” esąs toks 
“dokumentas”: 1910 metų 
birželio mėnesį, bėgdž 
“per beržyną Į Berlyną,” 
tanas Smetona sustojo 
bartuose, susidūmojo, ir 
parašė dokumentą, pagal

vietą 
Lozo-
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Clevelande Padarytas?
“Niekšą Metodai.”
Profesoriau: Pasakyk, Kas 

Jie?
Rašo R. M1ZARA

Turėdami kišenėje “Kybar
tų aktą,” tautininkai dabar 
sako:

—Nesirūpinkite, nesisieloki
te; mes turime gatavą Lietu
vai prezidentą, iškeptą paties 
A. Smetonos Kybartuose. Tik 
nuverskite tarybinę Lietuvos 
vyriausybę, grąžinkite ten fa
brikantų, ponų ir klerikalų 
viešpatavimą, 
me Smetonos 
tegul jis ten 

sto

apnuoginti, ♦

i ir
o mes prisiųsi- 
Įpėdini, na', ir 
sau viešpatau-

Filipinai. — Žuvo Ameri
kos bombanešis B-29 su 9 
lakūnais.

bebarz- 
bū-

•A r.K $

Klerikalai ir socialistai ne
nori “Kybartu akto” pripažin
ti : jie turi savo prezidentą, 
taipgi barzdotą, kaip naba.š- 
ninkas Smetona, — Mykolą 
Juodąjį, arba pre 
vičių. Lozoraitis
d is. Koks gi ten jau gali 
ti fašistinis prezidentas 
barzdos... <

Tokioje stadijoje dabar 
vi visas šis biznis.

* ★ ★
Kiekvienas, kuris pažinojo 

Antaną Smetoną, gerai su
pranta: jokio akto Kybartuo
se jis nepadarė ir nepasirašė.

Pasileidęs iš Kauno, Smeto
na spruko Berlynan, “kiek tik 
jo kojos nešė ir akys vedė.”

“Kybartų aktą”’jis, veikiau
siai, padarė būdamas Cleve
lande, atsikvošėjęs ir pasilsė
jęs.

“Kybartu aktas” lietuvių 
tautai teturi tiek reikšmės, 
kiek anuo metu turėjo p. ža- 
deikio iškeptas kontiniujite
tas.

Lietuvių tauta drąsiai po
nams sako:

—Jūs turėkite “Kybartų 
aktą,” q as turiu Lietuvą!...

Profesorius Steponas Kolu
paila — žmogus unaravas ir 
didelis. Jis tik nesenai atbė
go pas Dėdę Šamą.

Kažin kas Naujienose pro
fesorių pasitiko su “Įdomiu” 
straipsniu.

“Straipsnyje prirašyta apie 
mane begėdiškiausią melą, iš 
kuriu tik gali pasijuokti bent 
kiek mane pažįstą žmonės,” 
raminasi Kolupaila. Ir tai jis 
vadina “niekšu metodais.”

Jis rašė afvirą laišką Gri
gaičiui, bet pastarasis tai ig
noravo. Profesorius mano, 
jog ir čia buvo “niekšą meto
dai.”

“Dabar iš tremtiniu stovy
klų ateina liūdnu naujienų 
apie naujas niekšystes. Atsi
randa žmonių, kurie apskun
džia slaptajai policijai bendro 
likimo brolius. Atėjo eilė 
ruoštis išvykti i išsvajotą A- 
merika, žmogus šaukiamas 
paskutiniam patikrinimui ir 
čia staiga sužino apie savo 
praeiti nebūtu dalyku. Kol 
pasiaiškini ir pasiteisini, jau 
eilė užleista kitam . . . Ar tai 
ne niekšų metodai?” (Drau
gas, m. vas. 28 d.)

Tokie yra profesoriaus Ko
lupailos atodūsiai.

Kur tik jis žvelgia Į saviš
kius, ten mato niekšus ir jų 
metodus.

Darbo Žmomtj 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPĖJA 5c

Pasitraukia Karinių 
Jėgų Sekretorius 
James Forrestal
Trumanas Paskyrė Bankininką Louisą Johnsoną Nauju Visą 
Karo Jėgų Galva; R.oyall Taip Pat Norėjo Pasitraukti

Washington. — Visų gin
kluotų jėgų sekretorius Ja
mes Forrestal įteikė prezi
dentui Trumanui rezigna
ciją (pasitraukimą) kovo 3 
d. Prezidentas priėmė For- 
restal’o pasitraukimą jr 
paskyrė turčių Louis A. 
Johnsoną nauju visų karo 
jėgų sekretorium. Bet For
restal iki kovo paskutinės 
dienos dar eis savo parei
gas.

Forrestal yra stambus 
Wall Stryto bankininkas ir 
ryškus Sovietų Sąjungos 
priešininkas.

Johnsonas taip pat yra 
kapitalistas, įvairių banki
nių ir fabrikinių kompani
jų direktorius. Jis patarna-

Francijos Valdžia Geidžia 
Greitos Atlanto Santarvės

Paryžius.— Francijos ka
ro ministras Paul Rama
dier apgailestavo, kad “del
siamas” karinės šiaurinio 
Atlanto santarvės padary
mas prieš Sovietų Sąjungą. 
Todėl Franci ja turi skirti 
kariniams reikalams bent 
ketvirtadalį visų valdžios į- 
plaukų, sakė ' Ramadier, 
kalbėdamas seime.

Jis pareiškė, jog francū- 
zai privalo pasiruošt “pasi
tikti ir atmušti” Sovietus 
kaip galint toliau nuo 
Francijos’ sienos.

Šiemet Francija išleidžia 
karinėms jėgoms 28 nuo
šimčius valstybės pajamų, 
kaip raportavo Ramadier.

HOLANDAI SAKOSI SU- 
MUšĄ INDONEZUS 
Batavia, Java. — Rolan

dų komanda skelbia, kad 
jie per porą dienų sunaiki
nę du indonezų kariuome
nės batalionus ir suėmę in
donezų komandierių vaka
rinėje Javos salos dalyje.

(Rolandai vėl sutrempia 
Jungtinių Tautų įsakymą 
sustabdyti mūšius.)

Bus Išmesta 4,500 Hudson - 
Automobiliu Darbininką

Detroit. — Hudson auto
mobilių kompanija pranešė, 
kad ji 18 nuošimčių suma
žins darbus. • Tai reiškia, 
paleis 4,500 darbininkų, 
kaip sakė CIO unijos va
dai.

Jr tie niekšai su savo me
todais, anot profesoriaus, dar 
vis plepa ąpie grįžimą Lietu
von jai valdyti.

Lietuvių tauta niekad nesu
tiks, kad ją valdytų niekšai.

Beje, tiems niekšams Šelpti 
Amerikoje dar vis renkamos 
aukos.

Profesoriau : tamsta pasitar- 
nautumet visuomenei, jei pra- 
dėtumėt niekšus 
juos Įvardinant!

vo Trumanui kaip pinigų 
gavėjas prezidentiniam rin
kimų vajui.

1937 - 1940 m. Johnsonas 
buvo armijos sekretoriaus 
padėjėjas.

Forrestal nepajėgė sutai
kyti armijos, laivyno ir oro 
jėgų sekretorius. Jie pešasi, 
kiekvienas reikalaudamas 
savo skyriui daugiau pini
gų iš karinių lėšų fondo.

Trumanas siūlys, kad 
Kongresas nutartų paskirti 
pirmininką spręsti tokiem 
ginčam tarp įvairių karinių 
jėgų vadų.

Armijos sekretorius Ro- 
yall taip pat norėjo pasi
traukti; bet prezidentas į- 
prašė jį dar patarnauti.

Daugiau Kaip Milionas 
Bedarbiu Bizonijoj

Berlin. — Bedarbių skai
čius jau viršija milioną Bi
zonijoj, anglų - amerikonų 
užimtoje vakarinėje Vokie
tijoje.

Anglai - amerikonai ne
seniai šaukė pakelti’ fabri
kų ir kasyklų gamybą Bi
zonijoj. Dabar gi anglai 
varžo vokiečių dirbinių iš
gabenimą į užsienio rinkas, 
nes vokiški dirbiniai 
gadina anglam biznį.

len

Valdžia Skelbia Tik 
3,200,000 Bedarbiu

Washington. — Valdinis 
cenzo biuras penktadienį 
paskelbė, kad praeitą mė
nesį 'visoje šalyje buvę tik
tai 3,200,000 bedarbių.

CIO unijų vadai sakė, 
jog'valdžia beveik pusiau 
mažina tikrąjį bedarbių 
skaičių — n ėsk a i tliuoja 
“laikinai” paleistųjų, pra
leidžia dar neprašančius 
pensijų ar pašalpų bedar
bius, neima dėmesin tik da
lį laiko dirbančius.

Kongresmanai Siūlo Dar 
Kontroliuot Rendas

Washington. — Kong- 
resmanu komitetas 23 bal
sais prieš 2 pasiūlė Kong
resui pratęsti rendų kont
rolės įstatymą 15 mėnesių, 
vieton prez. Trumano rei
kalaujamo pratęsimo 2' me
tams. Dabartinis * rendų 
kontrolės x įstatymas išsi
baigs kovo 31 d.

Kongresmanu komitetas 
atmetė prezidento siūlymą 
bausti to įstatymo laužyto
jus kaip kriminalistus.

SU KARINIU LĖKTUVU 
ŽUVO 9

Del Rio, Tex. — Meksi- 
kon pakrito karinio Ameri
kos transporto lėktuvas; 
sudegė visi 9 lakūnai.

NORVEGIJOS /R DANIJOS 
VALDOVAI PRAŠOSI Į 
KARINĮ ATLANTO BLOKĄ

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos valdžia prašė, kad 
Amerika pakviestu norve
gų atstovus į derybas dip
lomatų dėl šiaurės Atlanto 
kraštų karinės santarvės 
prieš Sovietų Sąjungą. Tad 
Amerika ir pakvietė Nor
vegiją. |

Norvegijos valdovai per
varė savo seime nutarimą 
dėtis į šiaurės Atlanto blo
ką. Tiktai 11 komunistų 
seime balsavo prieš tą pla
ną.

Norvegų valdžia atmetė 
Sovietų siūlomą nepuolimo

Grūmoja Komunistų Partijai dėl 
Fosterio ir Denniso Pareiškimo

Washington. — Dešinieji 
politikai kelia trukšmą dėl 
to, kad Komunistų Partijos 
pirmininkas' Wm. Z. Foste- 
ris ir sekretorius Eugene 
Dennis pareiškė, jog komu
nistai priešintųsi neteisin
gam, užpuolingam Wall 
Stryto karui, kuris būtų 
atkreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Republikonai senatorius 
Kari E. Mundt if kongres- 
nianas Richard M. Nixon 
ketina įnešti Kongresui dar 
aštresnį sumanymą prieš 
Komunistų Partiją ir jos 
narius, negu buvo jų įneši
mas pernykščioje Kongre
so sesijoje. Tada kongres
manai užgyre jų pasiūlymą 
suregistruoti komunistus, 
bet Senate jis suklimpo.

Neamerikinės Kongres
manu Veiklos Komiteto na
rys Wood dabar žada rei- • 
kalant, kad visi komunis-

* Į

tai būtų suregistruoti kaip 
“kariniai svetimo krašto 
agentai.”

Visašališko ' - Fabrikantų 
Susivienijimo pirmininKas 
Bennett’as šaukė CIO ir 
Darbo Federacijos vadus 
ne. tik išmest komunistus iš 
unijų, bet išvyt juos iš pra
monės darbų.

Prez. Trumanas pasikal
bėjime su laikraščių kores
pondentais apšaukė komu
nistus “išdavikais.” . .

Vis tai todėl, kad Foste- 
ris ir, Dennis sakė savo pa
reiškime :

FORDAS ATMETA ALGŲ KĖLIMĄ, BET ŽADA 
ĮVESTI DAR SMARKESNĘ PASKUBĄ DARBE

Dearborn, Mich. — For
do .automobilių kompanijos 
vice - pirmininkas John S. 
Bugas užreiškė, jog tas 
pats skaičius darbininkų 
-turės pastatyti 22 nuošim
čiais. . daugiau automobilių, 
bet kompanija atmes reika
lavimus pakelti algąs.

> Bugas nurodė, kad aukš
tieji CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos vadai ir Ge
neral Motors korporacija 
susitarė, net numušti darbi
ninkams alga? dviem cen-> 
tais valandai.

Pažangieji unijistai rei
kalauja, kad Fordas pakel
tų algą 30 centų valandai ir

į'Jjgįį
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Kopenhagcn, Danija. — 
Danų valdžia pareiškė, kad 
ii taipgi norėtų dalyvauti 
derybose dėl įstojimo į ka
rinę Atlanto santarvę.

Washington. — Ameri
kos, Kanados, Anglijos, 
Francijos, Holandijos, Bel
gijos ir Luksemburgo at
stovai galutinai apdirbinė- 
ja planus Atlanto santar
vei.

— Jeigu, nepaisant tai
kos šalininkų pastangų A- 
merikoje ir visame pasau
lyje, pavyktų Wall Strytui 
Įstumti ,šią šalį į pasaulinį 
karą, tai mes priešintumės 
tokiam neteisingam, 
puolihgam, 
niam karui...
biautume su visomis 
kratinėmis, jėgomis, 
sumušti grobikiškus 
rikos imperializmoi
n.ius Siekimus ir greitai už
baigti karą demokratinės 
taikos pagrindais.

uz-
i m d e rialisti- 

bendradar- 
demo- 
idant 
Ame- 
kari-

WALLACE’O NUOMONĖ
Ne\v York. — Progresy

vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace sakė, jog Fos-, 
ter ir Dennis turi teisę prie
šintis karui tarp Jungtinių 
Valstijų .ir Sovietų Sąjun
gos; bet jis tvirtino, kad , 
“neišmintingas” Fosterio- 
Denniso pareiškimas. Esą, 
reakcininkai naudoja to
kius pareiškimus kaip 
“priekabę juo labiau pa
smarkinti ablavus” prieš 
komunistus • ir kitus kai- Į lui L. .Clay’ui, kariniam a- • • ! • f 1 ■ • •riuosius.

Tačiau, Wallace taipgi 
smerkė karinį Trumano. 
mokymą, Marshallo planą, 
šiaurinio Atlanto santarvę 
ir valdžios siūlomą verstiną 
karinį lavinimą. Jis pareiš
kė, jog Progresyvių Parti
ja vis stipriau priešins,is to
kiems valdžios karinės po
litikos planams bei veiks
mams.

savo lėšomis įsteigtų darbi
ninkams senatvės - gerovės 
pensijų, fondą.

Jie apskaičiavo, kM gry
nas Fordo pelnas 1948 me
tais buVo 150 iki 200 milio- 
nų dolerių.

Be kitko, Fordas yra su
sikrovęs 900 milionų dole
rių į neva mokslinį fondą, 
kuris paliuosuotas nuo tak
sų. Progresyviai unijistai' 
sako, šiais pinigais Fordas 
turėtų palaikyt pensijų 
fondą.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Per Užgavėnių kamiva- 
lą žuvo 17 asmenų.

Sovietinė Komisija 
Išvietintiem Apleido 
Amerikinį Ruožtą
Sovietai Protestavo Prieš Komisijos Alkinimą; Pašalino 
Amerikonų Kapu Ieškotojus iš Rytinės Vokietijos

Frankfurt, Vokietija, — 
Karinė Sovietų vyriausybė 
ketvirtadienio naktį įsake 
savo komisijai dėl išvietin- 
tųjų grąžinimo apleisti a- 
merikinį Vokietijos ruožtą, 
kaip reikalavo generolas 
Lucius Clay, karinis ameri
konų gubernatorius.

Amerikonai užblokavo tą 
sovietinę komisiją — 4 o- 
ficierius ir 4 kareivius — 
trečiadienio rytą ir išlaikė 
apguloje iki ketvirtadienio 
nakties 10:45 vai. ,

Atsiteisdami ame riko- 
nams už tokį pasielgimą, 
Sovietai pašalino iš savo 
kontroliuojamos rytin. Vo
kietijos aštuonis Amerikos’ 
kareivius, kurie buvo įpa-

Chicagos Demokratai 
Prieš Negru Lygybę

Chicago. — Demokratų 
vyraujama, Chicagos mies
to taryba 31 balsu prieš 13 
atmetė sumanymą, reika
laujantį lygiai' priimt neg
rus, kaip ir baltuosius, įna
mius į viešųjų projektų na
mus.

—Demokratai vėl sulau
žė rinkiminį pasižadėjimą 
dėl piliečių lygybės, — pa
reiškė Henry Wallace, Pro
gresyvių Partijos vadas.

Negrąžina Nuosavybės 
Vokiečiu Unijoms

Washington. — Darbo 
Federacijos vice-pirminin- 
kas Matthew Woll vėl pa
siuntė reikalavimą genero- 

merikonų g u b e rnatoriui 
Vokietijoje, kad sugrąžintų 
vokiečių darbo unijoms 
nuosavybes, kurias naciai 
buvo užgrobę.

Gen. Clay atsakė, kad 
tai “negalima”. Sako, jog 
naciai taip sumaišę įvairių 
unijų nuosavybes, kad ne
įmanoma jas išskirti...

Kongresmanai Užgyre 
Negru Išskyrimą

Washington. — Kai Kon
greso Atstovų Rūmas svar
stė lėšų skyrimą mokyk
loms, ligoninėms ir kitoms 
įstaigoms Columbijos Dis- 
trikte, Washingtone, tai 
newyorkietis 'demokratas 
kongresmanas Adam Cl. 
^Powell pasiūlė pataisymą:

Neduoti lėšų tokioms val
dinėms - vicuomeninėms į- 
staigoms, kurios išskiria 
negrus nuo baltųjų.

Demokratų vadovaujami, 
kongresmanai didele dau
guma balsų atmetė šį patai- 
syfną; vadinasi, užgyre ne
grų niekinimą ir išskyrimą 
pačioje palies sostinėje.

ORAS.—Būsią šilčiau.

h Ai*

reigoti ieškot amerikonų 
kapų, kad galima būtų jų' 
kūnus persiųsti į Jungtines 
Valstijas.

Sovietų vyriausybė pro
testavo Jungtinių Valstijų 
valdžiai prieš generolo 
Clay’o paliepimą išsikraus
tyti sovietinei komisijai, 
kuri darbavčsi išvietin- 
tiems Sovietų piliečiams na
mo grąžinti.

Amerikos valdžia atmetė 
Sovietų protestą ir užgyre 
gen. Clay’o įsakymą.

Amerikonai nukirto mai
stą, vandenį, elektrą, gesą 
ir telefoną užblokuotai vie-' 
name name sovietinei ko
misijai Frankfurte.

Ketvirtadienio naktį atė
jo Sovietų pulkininkas An
drius Lazerevas ir atnešė 
įsakymą komisijai keliauti 
į sovietinį Vokietijos ruož
tą.

Kartu pulk. Lazerevas , 
pasiuntė amerikonų' ko- .* 
mandai protestą, kad jan
kių kariuomenė “užblokavo' 
sovietinę komisiją, vartojo 
provokacinius veiksmus ir 
alkino ją.” -• -

Sovietų protestas Wa- 
shingtono valdžiai sąkė, 
jog amerikonai, xljepdami 
pasišalint sovietinei išvie- 
tintųjų komisijai, sulaužė 
sutartis tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos ir sumin
džiojo Jungtiniu Tautų nu
tarimus dėl išvietintųjų .• 
gražinimo.

Sovietų protestas tvirti
no, kad amerikonai tyčia 
ir per prievartą sulaiko 
116,000 išvietintų sovietinių 
piliečių Vokietijoje ir dau
giau kaip 19,000 Austrijoje.

Amerikos yaldžia, atmes
dama protestą, pareiškė, 
kad Sovietai perdedą;,sako, 
likusieji Vokietijoj sovieti
niai išvietintieji patys ne
norį grįžti namo; tai ame
rikonai negalį jų prievarta 1 
grąžinti. . , -

• t
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Mass. Unijos Reikalauja 
Pagerint Nedarbo Pensijas

Boston. — Daugelis fede
racinių ir CIO darbo unijų 
kreipėsi į -Massachusetts 
valstijos, seimelį, kad padi
dintų nedarbo pensijas ir 
pailgintų jų mokėjimo lai- . 
kotarpį.

■v,

Gresia Kartuvės 4 Kunigam, 
Bulgarijos Išdavikam

Sofija, Bulgarija.— Vai- - 
džios prokuroras reikalavo 
keturis teisiamus protest.) ,• 
kunigus pakarti, kaip 
šalies išdavikus, kurie va
dovavo sąmokslui nuversti 
liaudišką valdžią su anglų- 
amerikonų pagalba.

Viso teisiama 15 kunigų 
kaip išdavikai, svetimųjų 
kraštų šnipai.

Prokuroro padėjėjas ra
gino teismą visus juos kar
tuvėms nusmerkti.

-.’‘y?
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
I , .............. ........... - ________—-----------

Stoka Logikos, Stoka Nuoseklumo!
Ar Amerikos'komunistai yra tvirti ar silpni? Ar jie 

sudaro didelį kapitalistinei sistemai pavojų ar mažą? 
Įtakingi jie ar neįtakingi?

Nei komercinė mūsų krašto spauda, neigi atsakingieji 
mūsų krašto pareigūnai niekad į tai nėra davę logiško 
atsakymo.

Kai kada jie skelbia, būk Amerikoje komunizmo pavo
jaus nesą jokio, būk komunistų tik saujelė, tik nedidukė 
grupelė, taip, kad su jais skaitytis neverta. \

Bet kai kada tie patys žmonės skelbia, būk komuniz
mas Amerikai sudarąs didžiausį pavojų ir dėl to “pri
valome gintis, kuo tik galime ir kaip greičiausiai gali
me.”

Tie patys vyriausybės pareigūnai, kurie skelbia, būk 
komunistai mūsų krašte esą labai silpni, užvedė prieš 
juos bylą — bylą prieš 12-ką komunistų vadų, bylą 
prieš marksistinę jų partiją, bylą, atvirai kalbant, prieš 
pagrindinius mūsų konstitucijos principus, garantuo
jančius piliečiams laisvę žodžio.

Toji pati komercinė spauda, kuri nuolat minimizuoja 
komunistų galią Amerikoje, dažnai komunistus ignoruo
ja: ignoruoja jų mitingus, ignoruoja jų spaudos pasisa
kymus, ignoruoja visą, ką komunistai veikia. Bet kai ka
da toji pati spauda skelbia sieksninėmis antraštėmis sen
sacingas žinias apie vieno ar kito komunisto tuo ar kitu 
klausimu žodžio ištarimą.

Sunku besuprasti: kaip tiškrųjų toji spauda įvertina 
Amerikos komunistų veiklą <ir jos įtaką.

Šiomis dienomis stambiosios spaudos atstovai sugūžė
jo į ‘9-tą jį aukštą (komunistų nuosavame pastate 12-toj 
gatvėj New Yorke) pasiteirauti, ką komunistai mano 
apie Togliatti’o ir Thorezo pasisakymus? Ką jie darys, 
jei Wall atrytas paskelbs Tarybų Sąjungai karą?

Vadovaujantis šalta logika, rodosi, komercinė spauda 
' neturėjo tokiais klausimais “baderiuotis” — juk komu

nistai permenki, kad su jais skaitytis! Bet ne! ] 
šalin! Komercinė spauda siunčia pas komunistus savo 
reporterius klausti jų, komunistų, vadų nuomonių!

- Kai komunistų vadai —'Wm. Z; Foster ir Eugene Den
nis — padarė pareiškimą, pasisakydami savo nuomonę....... ......
agresyvio karo klausimu, tuomet tasai paieiskimas tilpo , Linini tiosiop- švpntipii ’ • pirmuosiuose komercinės spaudos puslapiuose. (Laisvėje UCS1°8 SVennej]'
jis tilpo vakar dienos laidoje).

Viskas rodo, jog tiek valdiniai paijeigūnai, tiek komer 
cinė spauda mano, jog Amerikos komunistai turi daug į 
takos žmonėse ir dėl to su jų žodžiu tenka skaitytis.

TAIP ATRODO
skriaudžiami DP stovyklose.” 
Deja, su kokiais žmonėmis jie 
atvykę čia susidraugavo, ta
kiais ir jie tapo. (V., kovo 4

MENŠEVIKAI SUSIŽA
VĖJO KRIMINALISTU

Ne tik lietuviškieji men
ševikai susiriesdami garbi
na darbo liaudies priešus, 
kurie už kriminališkus dar
bus nubaudžiami kalėjimu. 
Nuo jų neatsilieka ir ame
rikoniški menševikai. N,ew 
Yorke išeina “The New 
Leader,” “socialdemokratų” 
organas. Keleivis su pasigė
rėjimu cituoja iš to laikraš
čio pasmerkimą Vengrijos 
valdžiai ir teismui.

“The New Leader” rašo: 
((Mindszenty teismas sujau
dino pasaulį. Vienas tra
giškas veidas, ,nufotogra
fuotas Budapešte teismo rū
muose, sujaudino lygiai ka
talikus ir' ne katalikus P

. Kitoje vietoje tas menše
vikų organas rašo: CiJei 
kardinolas Mindszenty pa
daromas tos kovos simboliu,- 
tai neužmirškime tuos kitus ■ 
nesuskditomus > 
kurie krito kovoje . . .” -

Kodėl menševikams kar
dinolas Mindszenty 
kankiniu? Ar todėl, kad jis 
prisipažino, kad išdavinėjo 
savo šalį, šnipinėjimo sveti
moms valstybėms, juodoje 
rinkoje žulikavo, planavo 
.sugrąžinti- Vengrijon mo- 
narchistini režimą?

Tik todėl, kad krimina
listas nešioja juodą sutoną, 
tai jau menševikams yra 
kankinys! Bet juk istorija 
pilna atsitikimų, kur dvasi
ninkai yra papildę baisiau.-į eilės -Naujienų, redaktorius i daro, yra tokie pat farizie- 
sių kriminalysčių. Tik^atsi- pasirodo su pranašyste, kad'jai, kaip, ir tie tuštieji mal
ini n k i m kunigus Maco ką ir 
Alšauską, kurie savo \gaspa-

Labai įdomu. Tas parodo, 
kad “dipukai,” paragavę 
darbo žmogaus gyveninio, 
pradeda'atsipeikėti. Ne vi
si, bet tūli jų jau išdrįsta 
pasakyti tiesą apie . tuos 
sukčius, kurie viešpatauja 
pabėgėlių stovyklose Vokie
tijoje ir kuriems Amerikos 
Lietuvių Taryba ir BALF 
renka ir siunčia gausias pa
ramas. Jie jau viešai, kaip 
atrodo, .pradeda prabilti, 
kad iš Amerikos lietuvių iš
viliotos aukos nepasiekia 
stovyklosę esamų darbinin
kų. Jas pasiima ir suvalgo 
parazitai, buvę Lietuvoje 
smetonizmo laikais ponai ir 
išnaudotojai.

Tokius prasiblaiviusius, 
pabėgėlius tik reikia nuo-

Iš kitų nelaimės jie pel
nosi. Tai mūs lietuviška 
traicė.

Didžiausia žmonijai ne
laimė yra karas. Ypatingai 
darbo žmonėms. Vargšų 
lizdelius sunaikina ir jų sū
nus išžudo varde tėvynės ir 
Dievo.
Čionai noriu išreikšti min

tį apie mūsų tautą, Lietuvą 
ir Lietuvius.

Daug mūs turėjome ap
leisti savo tėvelius ir Lie
tuvą,. kad suradus sau tin
kamesnį gyvenimą.

Naikino Lietuvą" ir jos 
žmones Pirmam pasaulinia
me kare. Tas davė labai ge
rą progą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose “apsuk
riems”, geriau sakant, suk
čiams, lietuviams pasipini-

liaus' ir pramonės pažangos, 
tai valdžia būtų šituos paleng
vinimus žmonėms suplanavusi 
iš anksto Jr p ra vedusi tvar
kingu būdu, o ne galvotrūk
čiais. (N., kovo 2 d.)

Ar'galima su tokiu “filo
sofu” rimtai kalbėtis? Jau 
jeigu ką šis kainų nukapo
simas parodo, tai parodo 
Tarybų Sąjungos liaudies 
būklės pagerėjimą ir Tary
bų Sąjungos didelį sustip
rėjimą. Taip aiškina ir su
pranta visi sveiko proto 
žmonės. Bet Grigaičiui tai 
jau reiškia tam kraštui ‘'ne
laimę” ir Stalinui didelį iš- 
sigandimą. \

Gerai būtų, kad tokio 
“išgąsčio” būtų pagauta 
Amerikos vyriausybė ir vie
nu dideliu dekretu nukapo-j gaUįį varde Lietuvos, 
tų kainas 10 nuoš. Niekas, p...................................
apart Grigaičio, nemanytų, gjno visokios rūšies korpo- 
kad Amerikai dėl to jau racijų - bendrovių. Žinoma,

P. Grigaitis kalbėjo trai- 
cės parengime Detroite. Ten 
jis “daug faktų” pateikė. 
Pagal Detroit News prane
šima, kur sakoma, kad iš 
Lietuvos _ buvo išsiųsta 
250,000 lietuvių “į vergų 
vietas” (slave labor camps). 
Daugiau kaip 100,000 už
muštų, numarintų ar suša
lusių Siberijoj.' Dar to ne
užtenka. Dešimtimis tūks
tančių, kas savaitę buvo 
areštuota., ir žudoma arba 
išdeportuojama.

Pagal tokią durną pasa
ką, tai Lietuvoj jau visai 
nebūtų likę lietuvių. Jau 
virš trys metai, kaip karas 
užsibaigė. Pagal jų skaitli
nes, tai arti du milijonai 
lietuvių būtų išžudytų. Kur 
logika, kur sensas?!

Čionai, Amerikoj, priau-

bltVii ---------- ------------------------------
kankinius, širdžiai pasveikinti. ’ T'X i 1 • • • *

tapo

Bet kaip gi juos pasveiki
no prie dievo atsivertęs For
tūnatas Bagočius? Pasak to 
paties Dr. Colney, “pagal 
adv. Bagociaus pareiškimų, 
apgailestaujama, kad tokių 
bestijų yra ir mūsų tarpe.”

Ekonomistas prof. Scott 
Nearing nurodo savo raš
tuose, kad Britų imperija, 
kuri valdė pasaulio politiką 
arti keturių šimtų metų, 
nusibankrutino. Kur ji ne
galėjo valdyti, ten ji pajėgė 
sukurstyti vieną tautą prieš 
kita, kurios, kariaudamos, 
nusilpnėjo. Tas vis. davė jai 
progą pratęsti savo egzis- 
tancijos laikotarpį. Bet per-1 
eitam kare ji nustojus tos 
savo veikimo rolės ir visa 
gąlė perėjusi į Jungtinių 
Amerikos Valstijų rankas.

Dabar Jungtinės Ameri
kos Valstijos eina tuo pačiu 
keliu. Tas šalies piliečiams 
labai brangiai atsieis. Su 
laiku nubankrutys savo pi
liečius, kaip Anglija nuban- 
krutavo savo didelę daugu
mą gyventojų. Dabar nei 
“darbiečių valdžia” negali 
išrišt ekonominio klausimo 
be Jungtinių Amerikos Val- 

dolerių pa-

gelbėti Tėvynę ir ten gy- 
; venančius lietuvius.” Tur- 

KURIE JIEMS NEAUKO; būt stambiausia buvo Lie- 
JA, TIE YRA tuvos Atstatymo Bendrovė.
FARIZIEJAI Paskui sekė garvežių ben-

Į klerikalu ir smetoniniu-1 diovė, audimo, lašinių ii 
ku ginčus dčl maldų Brook-1 nĄ -’au buvo bandoma nu- 
lyno tarybimnku susirinki- , ,.J . Ty . . . TZ drovę organizuoti.me isimaisė ir Keleivis. Ke- • ™ • u j - i u •Tos visos bendroves labai

• daug ištraukė pinigų iš čio- 
i nai gyvenančių lietuvių.
Tai buvo auksinė proga 
promoteriams. '

O dar reikia priminti į- 
staigas, kurios organizavo 
ekskursijas į Lietuvą.

Ot, tai buvo geri laikai 
tiems ponams. Jie pelnėsi iŠ 
Lietuvos žmonių nelaimės.

Taigi, žmonės, kurie pasa-hejvįs raš0:
ko tiesą, Bagočiui ir Colneyi “Ginčas visai bergždžias.! 
yra “bestijos!” |Tikintieji, kurie meldžiasi,'

'galėtų žinoti, kad malda bei 
j gerų darbų nieko nėra ,ver-; 
I ta, o netikintieji, kurie iš į 

ir maldos pasišaipo, bet svar-j

VĖL SOVIETAMS ESĄ 
“KAPUT”

Jau ateina 'pavasaris-v. , 1 . - Į...V»«VV ---------------- • V— 

| trisdešimt pirmu sykiu iš ibiam reikalui kišenės neati 
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Kainų Numažinimas Tarybų Sąjungoje
Kai Amerikoje gyvenamųjų produktų kainos sumažė

ja, tai samdytojai tuojau mažina samdomiesiems algas.
Kai Amerikoje įvyksta krizė, nedarbas, tai kainos ga

li būti aukščiausios, — bedarbiai paliekami “Dievo glo
bai.” ir tiek!

Ne taip yra socialistinėje šalyje, Tarybų Sąjungoje. 
Ten gyvenamųjtj produktų kainos žeminamos tuojau, kai 
tik pagaminama daugiau produktų, kai tik pakyla šalies 
ųkis.

Štai, prieš keletą dienų vyriausybės ir kompartijos de
kretu nutarta visoje T. Sąjungoje sumažinti gyvenamų
jų produktų kainos nuo 10 iki 28 nuoš. Kainos numažin
tos, bet algos pasilieka tos pačios, kokias darbo žmonės 
ligi šiol gavo.

Vadinasi, perkamoji žmonių gale T. Sąjungoje padidė
jo nuo 10 iki 28 nuoš.

Nedarbas ten niekam negręsia, — darbo buvo ir bus t 
užtenkamai, kas tik nori ^jį dirbti.

Socialistiniame krašte nedarbo nebuvo, nėra ir niekad 
nebus, kadangi ten šalies ūkis vedamas planingai.

Netenkame! sakyti, jog neužilgo T. Sąjungoje gyveni
mui reikalingų produktų kainos ir vėl bus numažintos. 
Jos bus numažintos todėl, kad šalis vis greičiau atsista- 

. to, daugiau žmonės pagamina. O kai jie daugiau paga
mina — daugiau ir gauna. T. Sąjungoje, mat, nėra kapi
talistų, kurie galėtų sugrobti kito žmogaus triūsą ir jį 
skaityti savo turtu.

Juokas ima, skaitant tuo re 
spaudos komentarus. Ji sako 
gyvenamųjų produktų kainos 
jos, tos kainos, dar vis yra a 
metais. v

Koks čia do argumentas?!
Ogi Amerikoje, ar mūsų kai

įkalu komercinės Amerikos 
: tiesa, Tarybų Sąjungoje 
ir vėl buvo sumažintos, bet 
ukštesnės, negu buvo 1940

nos pasiekė prieškarinį ly-
v [ i 6

Žinoma, ne! Jos ne tik to nepasiekė, bet šiandien dar 
yra dvigubai aukštesnės, negu,buvo 1940 metais!

Kada mūsų krašte kainos tebėra aukštame lygyje, jau 
turime apie 5,000,000 bedarbių.

O T. Sąjungoje, kur nėra bedarbių, kur visi dirba ir 
niekam nedarbas negrūmoja, kainos palaipsniui vis že
minamos ir žeminamos. i

Mūsų nuomone, tie, kurie “aiškina” padėtį ten ir čia, 
pa§ mus, turėtų aiškinti ne vienšališkai: jie turėtų pa
sakyti tikrą tiesą! .

. Komercinės spaudos leidėjai juk sąko, būk jie laikraš
čius leidžią žmonėms šviesti:

Sovietam ir visam bolševiz-; dininkai. ..” 
mui jau visiškai arti “ka-i . , Tz i • •J ■ ■ | žodžiu, pagal Keleivi, vis-

! ką nulemia doleris. Atiduok 
f monelninkams iš Amerikos 

įv | Lietuvių Tarybos pa^kutįnj 
dolerį, būsi geras, su malda 

y:ar be maldos. Jokių idėjų ir 
. | įsitikinimų nereikia. Kelei- 

i duktu kainos nukirstos 10Pin(iai menševikai niekuo- 
nuošimčiu. Nesijuokite, bet?^ nesiskalto su 

-v----  ' - - - j idėjomis. '

Iš kur taip Grigaitis sti- 
menševikams ir jų žinojo? Iš koųjis padarė .ši-j 

'amerikoniškiems . kolegoms tą tiesiog “genijališką” 
! ir tie kriminalistai.yra kan- vadą?

’ nėjo. Dabar, matyt, keleivi
niams

Ogi, iš to,, kad Tarybų Są- 
| jungoje tapo daugybės pro-!

PAGYVENS IR 
Į ATSIPEIKĖS Į

Smetoni ninku
i rašo ’ Dr. M. J.
; Waterburio:

Aplamai imant, 
; jaučia Lietuvos j 

mybės dienos svarbą, gausiai 
atsilanko ir dosniai aukoja. 
Bet tenka sutikti ir tokių (ne
seniai atvykę iš Vokietijos),!

i kurie skundžiasi |xUyrę daug! do įsakymą', pasirašytą paties 
neteisingumo šalpos įstaigose,! Stalino, nukapoti kainas la- 
negavę jokios pagalbos. Žino
ma, jie agitavo prieš aukų rin
kimą. Anot jų, tik politikie
riai, daktarai, advokatai, pro
fesoriai ir kiti “buržujai” pa
sinaudoja čia aukojamais pi
nigais, bet ne darbininkai.

Paklausius, kaip jie, be ge
rų žmonių pagalbos, čia atsi
rado, tik numykia, Girdi, “nė
ra skirtumo, kaip mes čia at
siradome, bet mes norime pra
nešti Amerikos 
kaip darbininkai žmonės

Vienybėje taip, tą didelį. įvykį išsiaiš-i 
Colney iš kino Naujieną redaktorius.

Jis tiesiog taip ir rašo. Pa
siklausykite:

Sunku tikrai pasakyti, kas 
dedasi už Geležinės Uždangos. 
Bet aišku, kad Rusijos valdo
vai nusigandę..

Sovietų valdžia staiga išlei-

žmonės at- 
Nepriklauso-

lietuviams.
yra

biausia vartojamų maistų pro
duktų ir kasdieninio gyvenimo 
reikmenų: duonos, kruopų, 
mėsos, miltų, pieno, sūrio, 
vodkos ir būtiniausių drabu
žių.

Stalino dekretas yra aiški
namas tuo, kad Rusija turė
jusi nepaprastai gerą derlių 
pereitais metais ir kad pra
monės atstatymas padaręs 
daug pažangos. Bet tai propa
gandos burbulas. Jeigu kainos 
būtų kapojamos dėl gero der-l

Mokyklų Scenoje

VILNIUS, gruodžio 14 d.—- 
Vilniaus apskrities mokyklose 
plečiama meno saviveiklos bū
relių veikla, Paskutinių metu 
pastatyta bei rengiama staty
ti eile pjesįų : Dieveniškio 
progimnazijoje — S., Michal
kovo “Aš noriu namo,” to pat 
valsčiaus Paškonių pradinėje 
mokykloje —- B. Dauguviečio 
“Žaldokynė,” D a u b u t i škių 
progimnazijoje — J. Baltušio 
“Gieda gaideliai.” Naujus 
pastatymus parengė taip, pat 
Šalčininkų progimnazijos ir 
Dūkšto (Maišiogalos valse.*) 
pradinės mokyklos dramos ra
teliai. A. Umbrasas,'

★ RADVILIŠKIS. — Radi, 
jofikuotas R a u d o n d v,.a rio 
(Radviliškio apskr.) tarybinis 
ūkis. B. Varnaitis.

Tarp Izraęlio ir arabu paliovus mūšiams, akieji apsikeičia karo belaisviais. | Kiek iš 
šios Jeruzaliaus kempės išleidžiamą arabu,, tiek' iš Transjordano kempių araba. 

' ' išleis žydų.'

Ir vos praėjus 23 metams 
ir vėl Lietuvą patiko ta bai
si nelaimė — karas.

Kurie dar
* *1 t •’: Bendrovių viršininkai, 

manė, kad vėl galės gausiai 
pasinaudoti, kaip praeity. 
Bet, prastai sakant, neišde-

Ten įsisteigė liaudies val
džia. Tas baisiai nepatiko 
tiems ponams. Bet pasitaikė 
kita proga, “pabėgėliai.”

Iš karto traicės dar nebu
vo. Buvo bandoma atskirai 
veikti, kad pasinaudojus.

Tie, kuriems nebuvo 
daugiau progų vykdinti eks
kursijai į Lietuvą, tuojau, 
būdami ‘gudrūs, ' prisipla
kė prie katalikų. Smetoni
niai bandė atsilaikyti vieni, 
bet irgi nepajėgė. Jie buvo 
priversti atsisakyti savo nu
statymo ir eiti kartu ten, 
kur ir pradžia ir pabaiga 
vykdoma su poteriais.

Traicė pasiryžo net 5 
milijonus dolerių surinkti 
iš Amerikos lietuvių!

Kokiam tikslui?
Ar kad vėl Lietuvos liau

dį paskandinus kraujuose? 
. Atrodo, kad jie to dabar 
negalės atsiekti. Jie laukia, 
kada Dėdė Samas pasiims 
savo zvąiską ir išvys visus 
lietuvius iš Lietuvos, o tada 
tai bus tikra Lietuva ir vėl 
atsiras visokių progų pasi
naudoti vardan Lietuvos.

O tučm tarpu yra gana 
smagu pasitrankyti po Am
erikos miestų viešbučius ir 
pasimatyti nors su tais, ku
rie yra prie durųy kur gy
vena ar dirba atsakomingi 
valdžios asmenys.

Didelė ir labai didelė lai
mė tų Amerikos lietuvių, 
kurie -skaito Laisvę, Vilnį, 
Tiesą ir Šviesą. Šie apšvie
tus šaltiniai labai daug su
taupė pinigų Savo skaityto- 

I jams!
Užtatai traicė baisiai

liko gyvi, tų stiiį bilijonų, 
Šipirikai, jie galbos. '•*’ /

Kaip dabar atrodo, tai jų 
visų, tų šalių, sugriuvimo 
priežastį bando suversti ant 
kylančios liaudies veiksmų, 
kaltindami komunistus,# ku-. 
rie diriguoja tuos liaudies 
veiksmus.

Turtuoliai ir politikieriai 
savo tautas nustūmę . į to
kią padėtį, bet jie bando vi
są bėdą ant kitų suversti.

Rodosi, turėtume pasimo
kinti iš praeities istorijos.

Bet tas nėra daroma.
Pranas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Wm. Patten’ui, Glouces

ter Heights, N. J.’— Jūsų 
laiškelis dėl “Šviesos” ne- ‘ 
gavimo perduotas žurnalo 
administratoriui —ALDLD 
sekretoriui.

Binghamton, N. Y
LL1) 20 kuopos nioterų sky

riaus parengimas - vakarienė 
įvyks kovo (March) 12-tą, Lie
tuvių svetainėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 6:30 vai. vakaro. 
Vakarienės tikietas nebrangus, 
tik $1. fžanga nemokama. Ko
misija ruošiasi nepaprastai pri
imti ir pavaišinti dalyvius gar
džiais namie gamintais valgiais.

Ji kietai jau yra parduoda
mi. Prašome visų pasipirkti iš 
anksto, kad komisija žinotų, 
kiek pagaminti valgių. įsigyki
te, tą šeštadienio vakarą pa- 
liuosuokite visas šeimininkes 
nuo gaminimo namie valgių! 
Moterys užkviečia svečius-vieš- 
nias iš arti ir toli' dalyvauti, 
pasimatyti draugiškame paren
gime. x

Moterų Skyriaus koresp.

Pernai -Amerika pirko iš
pyksta prieš Laisvę, Vilnį, Sovietų 500,000 tonų man- 
Tiesą. ir Šviesą. gano.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Kovo 5, 1949
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Brooklynas Matys Įdomių 
ir Gražių Spektaklių

Žiemos metu draminis, sceninis lietu
vių menas Brooklyne, galima sakyti, 
snaudė. Per ketvertą mėnesių čia nebuvo 
pastatytą nei vieno spektaklio, nei vie
no scenos veikalo, žinoma, tai nėra nor
malus .reiškinys, ir nėra geras reiškinys,' 
nes žiemos metas yra tinkamiausias te
atrui laikas.

Bet nieko nepadarysi!
Savo snūduriavimą scenos mėgėjai - 

aktoriai bandys atpirkti savo darbu pa
vasarį. Pavasariui yra ruošiama visa ei
lė spektaklių. Sužymėtini šie:

Š. m. balandžio mėn. 10 d. Liaudies 
Teatras statys jauno lietuvių rašytojo 
Juozo Baltušio keturių veiksmų dramą 
“Gieda Gaideliai.” Režisuoja Jonas Juš
ka. Veikalas vaizduoja ne dabartinę Lie
tuvą, jos žmonių gyvenimą, bet smeto
ninę: dramoje parodomas buožių godu
mas, o drauge, žinoma, ir žmonių, kai
miečių tamsa, prietaringumas. Drama 

’parašyta gyvai. Aktoriai veikalą repe
tuoja trečiadieniais.

Balandžio 24 dieną LMS III-čioji Aps
kritis statys Rpjaus IWIizaros naują ke
turių veiksmų dramą “Mū»ų Gyvenimo 
Žaizdos.” Režisuoja Jonas Valentis. Vei
kalas vaizduoja amerikinį lietuvių gyve
nimą iš prohibicijoš laikų. Veiksmai 
vyksta Brooklyne, paupyje, bet tie pa
tys veiksmai būdingi ir bent kurio did
miesčio gyvenimui. Dramoje nuogina- 
mas godumas, sugedimas, įleidęs šaknis 
tūluose mūsų žmonių sluoksniuose, bet 

•drauge parodoma, ir naujosios mūsų 
gentkartės, padorios gentkartės, mūsų

jaunimo išstojimas prieš tai, kas yra blo
ga, kas žalinga visuomenei. Aktoriai dra
mą repetuoja ketvirtadieniais.

Gegužės 8 dieną Aido Choras statys 
• Stasio Šimkaus dviejų veiksmų operetę 
. “Čigonai.” Tai yra lengva, visiems su
prantama operetė; ji daug kur jau bu
vo statyta praeityje. Bet kadangi vei
kalas turi dainų — solistams ir chorui, 
— tai jis trauks žiūrovą pamatyti jį 
antru ir net trečiu kartu.

Gegužės 15 dieną Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlė (LKM) ruoš savo pramogą, kur 
bus pastatytas veikaliukas (komedija) 
“Nuprausta Puikybė,” be to bus dainų, 
styginės /r kt. muzikos ir liaudies šokiai.

Taigi, kaip sakiau, pavasarį turėsime 
daug pramogų, daug spektaklių, — visa 
tai atpildys žiemišką trūkumą.

Greta viso to, balandžio 24 dieną Kul
tūriniame Centre įvyks LMS III-čios ap
skrities konferencija.

Trečioji Apskritis šiuo metu apima 
plačią teritoriją: ne tik New Yorko ir 
New Jersey valstijas, o ir Philadelphiją, 
ir Connecticut valstiją.
• Apskrities Komitetas, be abejojimo, 
kvies konferencijon visas, mūsų draugi
jas ir organizacijas prisiųsti savo atsto- 

- vus. Konferencija reikia padaryti dide
lė, skaitlinga ir naši. O ji tokia bus, jei 
visi, kuriems rūpi mūšų liaudies meno 
puoselėjimas, plėtimas, konferencija su
sirūpins.

■ Štai, kokios yra žinios iš menininkų 
veiklos rytinėje padangėje! Ns.

Nuo- Gnomono
“Žmogus ir Mašina” Knygą Perskaičius

“Prieš trejetą tūkstančių metų egip- 
tiški astronomai nusakydavo dienos lai
ką pagal ilgumą šešėlio nuo paprasto me
dinio stulpelio 
dėliai babiloniečiai pradėjo statyti gno7 
moną ant pusrutulio bei pusgaublio, iš
braižyto kreivomis ’, linijomis. Tatai ir 
buvo pirmojo laikrodžio ciferblatas, o še
šėlis nuo stulpelio buvo kaip ir šmaikšte 
Jiei strėlė...” 
/ \

Šitaip “Žmogus ir Mašina” knygos au
toriai pradeda savo dėstymą to, kas per 

‘ tūkstančius metų buvo pasiekta techni
koje. Knyga baigiasi atominės eros api
būdinimu ir tuo, ką ji gali žmonijai 
duoti.

“Žmogus ir Mašina” — 55-tasis 
ALDLD leidinys. Ją “sutaisė”’ Jonas 
Kaškaitis, pasiremdamas J. Šuro knyga, 
parašyta rusų, kalboje ir išleista T. Są
jungoje. ♦

Nelaimė su knygomis, parašytomis 
“pagal”, kad skaitytojas nežinai, kurį 
autorių pagirti ar papeikti, sunku su
rasti tikrasis kaltininkas. O jeigu nori 
ką nors iš knygos pacituoti, nežinai, ku
riam autoriui atiduoti už tai nuopeljną. ■

Man rodosi, būtų geriau, jei moksli
nės knygos būtų verčiamos, o ne rašo
mos pagal. •

Mūsų darbštusis Jonas Kaškaitis, be 
abejojimo, atliko didžiulį darbą, pateik
damas šį kūrinį Amerikos lietuvių visuo
menei. Kiekvienas, kiek tiek besidomįs 
technikos augimu, plėtojimusi, o su tuo 
ir žmonijos gyvenimo žygiavimu pir
myn, pradėjęs “Žmogų ir Mašiną” skai
tyti, nerimaus tol, kol ją visą perskai
tys. Knyga patraukli savo turiniu ir te
ma.

Kai kurie skyriai, ypačiai knygos 
pradžioje,, tiesa, perdaug supopuliarin
ti, ištęsti tūlais aiškinimais, be kurių 
būtų galima lengvai apsieiti.

Mane labiausiai suintrigavo tai kny
gos pabaiga, — skyrius, kuriame dėsto
ma nauji atradimai, intriguojanti ato
minė sritis, etc.

Mūsų spaudoje ligi šiol apie atominę 
sritį nedaug tebuvo rašyta, — rašyta 
tik trijų, galima sakyti, žmonių: V. Tau-

gnomoųo. Patogumo

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER
Top Billing — Lyros Chorus

Lyros Chorus of Philadelphia makes 
the headlines again this week. This cho
rus is the first one in oUr LMS family 
to be televised. Friday, Feb: 25, they had 
a 15 minute spot on Television Channel 
10.

A rt Exhibit
The LMS 3rd district Art Exhibit is 

fast ,approaching. Along with the Ex
hibit there will be a number of interest
ing events. Mark the following down in’ 
your “date book.”

April 10... Opening day of Exhibit, 
the Lithuanian Folk Theater will pre
sent an important new play by the po
pular playwright, J. • Baltušis, and en
titled “Gieda Gaideliai.” . ,

April 24 .. . “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos,” an exciting new play written by the 
editor of Laisve, Roy Mizara. The play 
will be presented uuder the capable di
rection of Jonas Valentis.

April 30 ... Annual Dance of the LDS 
Youth Branch 200.

May 8... Aido Chorus Spring Con
cert. The Chorus, under the direction of 
George Kazakevich, is again preparing 
a novel musical program. , - (

May 15 ... LKMV Children’s Day, a 
program of music and Drama by that 
ambitious group of Brooklyn youth for 
the youth and all the grown-ups. Ą most 
fitting conclusion for the month-long 
cultural festival.

Iki Atomo
rq, Dr. A. Petrikos ir dabar Jono Kaš- 
kaičio. O tai nepaprastai įdomi ir gili 
tema, žinotina kiekvienam.

/ I

Knyga būtų “lengvesnė,” jei ji būtų 
pilnai “suamerikinta”: pavyzdžiui, jei 
metrinė sistema būtų buvusi atkeista į 
“svarinę’’^ bei “mylinę” (amerikinę) sis- . 
temą. Tai būtų palengvinę skaitytojui < 
orijentuotis. f

Rašyta ji, matyt, buvo pagreičiu, nes 
• ir rašyba ne visur vienoda: kai kur že

mė rašoma iš didžiosios ž, o kai kur — 
Hš mažosios. Metai kai kur sudaugia- 
skaitinti (vieneri), kai kur — ne (vie
ni).

Negaliu prisiversti manyti, kad gerb. 
Kaškaičio angliškų pavardžių ir vieto
vardžių sulietuvinimas duos skaitytojui 
apčiuopiamos naudos. Tiesa, knygos gale < 
sudėtos tikros pavardės — “atanglintos,” 
bet, mano nuomone, geriau būtų, jei jos 
knygos tekste būtų paliktos originalės.'

Pagaliau patsai sulietuvinimas ne vi
sur vykęs, — kertasi už liežuvio, nesi
duoda ištariamas taip, kaip turėtų. Gerr 
biamas autorius laivą “Queen Elizabeth” 
“sulietuvino” “Kujin Ėlizabet!”

Abejoju, ar bent vienas anglas bei 
amerikietis “queen” ištarią taip, kaip 
gerb. J. K. Paimkime praktišką pavyz
dį: didžiame New Yorke yra apskritis: 
“Queens.” Na, tegu bent kuris žmogus, 
paklaustų policmano bei kurio kito mies
to pareigūno nurodyti jam, kur yra “ku
jin.” Pamatytų, kiek vargo turėtų, kol 
klausiamasis suprastų klausėjo norus! 
Kodėl gi neversti, jei iš viso tai reikia 
versti, žodžio “queen” į kvyn arba 
kuyn?... >

Tiek dėl formos!
Svarbu, kad knygos turinys geras, 

brandus. Gerb. Jono Kaškaičio ddrbas, 
tikiu, bus kiekvieno skaitytojo gražiai 
įvertintas. » z <

Knygai viršelį piešė dailininkas Rober- ' 
tas Feiferis.

Beje, X-tasis ir paskutinysis knygos 
skyrius liečia tai, kaip knygą skaityti, 
kaip iš jos pasisemti juo daugiau pan
dos. Šį straipsnį parašė visokių mokslų 
populiarintojas J. C. K.

“Mokėti gerai skaityti yra svarbiau

New Guide to the Lithuanian Language
For three years now Joe Byron, in his 

quiet efficient way, has been compiling 
material and data for a book on the use 
of the Lithuanian language. When the 
Brooklyn Children’s School was organ
ized, Joe, by the way, was one of the 
organizers, he was able to call to use 
this valuable data. But as a teacher he 
is only able to reach a few. There is such 
a wide-spread need for a clear compre
hensive guide to help the young Lith- 
Americans to speak and write the lan
guage correctly.

Joe Byron’s' book is not complete yet, ' 
but a good bit is already in typewritten 
form. We hope that in the very near fu
ture .we will be able to say that now you 
can' avail yourself of the latest “Guide 
to the Lithuanian Language.” Below is 
an excerpt from the book, we ęan get 
a glimpse of the clear systematic way 
Joe has in outlining the important prin
ciples of Grammar. , '

THE LITHUANIAN ALPHABET:
Contains 24 basic letters, 9 of which are 
sometimes accented: (ą, č, ė, ę, į, š, ū, 
ų, ž), making a total of 33 letters.

All letters are distinctly sounded; 
there are no silent or mute letters. The 
Lithuanian alphabet has no q, w and x; 
but it has ch which is treated as one let
ter, pronounced little softer than k, and 
it is used in such words as: chemija, 
choras, archyvas, chlorofornp, etc.

A, a (ah) — pronounced as a in far
Ą, ą (ah-nosinė) — as a in father
B, b (beh) — as b in ball
C, c (tseh) — as ts in lots •
Č, č (cheh) — as ch in check

(deh) — as d in door
(eh) — as e in get
(ey) — as ey in grey 
(eh-nosinė) ~ as a in dance 
(eff) — as f in foot

e 
ė

F, f
G, g (Geh) •— as g in gate
H, h (hah)’ — as h in harm
Ch (khah) — as ch in chemistry
I, i (ih) — as i in rip
I, į (iį-nosinė) —aS i in police
Y, y (igrik—ih long) — as ee in feet
J, j'(yotta) — as y in ybung
K, k (kah) — as k in keg
L, 1 (ell) —- as 1 in lamp?
M< m (em) as m in many
N, n (en) — as n ip' nice.
O, o (oh) — as o in more or post
P, p. (peh) —r as p in pen
R, r (err) — as r in rock

sias apšvietos įrankis,” rašo jis. “Bet 
mažai kas*moka supratingai skaityti...”

Yra būtina, kad kiekvienas asmuo, 
perskaitęs “Žmogų ir Mašiną,” kreiptų 
juo didesnio dėmesio į tai, kiek jis pelnė. 
Nebūtų pro šalį, jei skaitytojas šią kny
gą skaitytų taip, kaip nurbdo paskuti
niojo skyriaus autorius. Ns.

S, s (ess) — as s in sfeat
Š, š (shah) — as sh in short
T, t (teh) — as t in tell
U, u (oo) — as u in put
Ū, ū (oo) — as oo in root
Ų, ų (oo-nosinė) as oo in noon
V, v (vooh) — as v*in van
Z, ž (zeth) — as z in zero
Ž, J (zheth) — as s in measure

• DIPHTHONGS (Dvibalsės): ' /
There are 6 diphthongs. They are pro

nounced distinctly as two vowels joined 
. together, somewhat faster. Thus, the 
diphthong “ai” is pronounced ahee, etc.

Ai (eye) — as i in child
Au (aoo) — as ow in now
Ei (ay) — as ai in gait 
le (eea) — as ye in yell
Ui (uee) — as a pronoun we
Uo (wa) — as wa in water
The vowels ą, ę, į ų, when • there is 

cedilla attached to them, are called nas
als (nosines’). They are commonly Used 
in the case endings of accusative case 
singular, and in the genitive case plural. 
Also some words are written with nasals 
in their stems to accommodate the pro
nunciation of different dialects spoken 
in different parts of Lithuania. '

Dailės Kūrinių
Parodos Belaukiant

Į

Lietuvitf Meno Sąjungos III-čioji Ap
skritis iinasi vis platesnio darbų apėmio.

Šiuo metu šios apskritieš komitetas 
organizuoja vasarinę mokyklą — antrą 
iš eilės.

Ji ruošia apie meną ir literatūrą pa
skaitas.

* Ši apskritis balandžio mėnesį pasta-
• tys Brooklyne naują dramą.

Kalbamoji apskritis taipgi ruošia dai
lės kūrinių parodą. ’

Vaizduojamojo meno paroda,— dailės 
kūrinių paroda, — yra ruošiama ištisam 
mėnesiui. Ji atsidarys š. m. balandžio 
10 d. Liberty Auditorijoje Richmond 

' Hill, N. Y. '
Parodon kviečiamas dalyvauti kiekvie

nas lietuvis dailininkas, nepaisant, kur 
jis gyvena. Kiekvienas dailininkas gali 
prisiųsti savo rinktinių kūrinių — pagei
daujami, aišku, naujausieji, — kurių 
saugumą rengėjai užtikrina.

Po parodos kūriniai bus grąžinti jų 
savininkams.

Tie dailininkai, kurie sutiktų savo kū
rinius parduoti, jei jiems atsirastų pir
kėjų, turėtų prisiųsti drauge su kūri
niais ir jų kainas, kad parodos tvarky
tojai galėtų juos parduoti.

Parodai vieta labai graži ir- erdvi: ji 
bus mažesnėje Kultūrinio Centro salėje.

Mūsų dailininkai — jaunesnieji ir se-' 
nesnieji,—neturėtų praleisti progos ne
dalyvavę šiame-svarbiame kultūriniame 
darbe.

Tegu dailininkai nekuria tik sau. Lai 
jie. savo talentu, saio darbais, savo pa
siekimais dalinasi su visa mūsų visuome
ne.

Meno kūriniai, atskirti nuo liaudies, 
nuo žmonių, vysta, merdi, kaip gyvybė, 
atskirta nuo saulės šviesos.

Lietuvių Kultūriniame Centre (Liber
ty Auditorijoje) nuolat vyksta visokios 
pramogos, kuriose dalyvauja nemažai 
žmonių.

Parodos, metu kaip tik bus tokių pra
mogų: balandžio 10 d., pavyzdžiui, bus 
pastatyta drama “Gieda Gaideliai,” 
balandžio 24 dieną bus ten pat pastaty
ta drama “Mūsų Gyvenimo Žaizdos,” o 
gegužės 8 d. Aido Choras > suvaidins ope
retę “Čigonai.”

Be to, balandžio' 24 dieną įvyks di
džiulė LMS IlI-Čiosios apskrities konfe
rencija, kurioje*žada dalyvauti nemažai 
atstovų ne tik iš New Yorko valstijos, 
bet ir iš New Jersey, iš Pennsylvanijos, 
iš Connecticut ir net iš Massachusetts.

Taigi dailininkai, kurie žada su savo 
kūryba pasirodyti šioje parodoje, gali 
būti tikri, kad daug akių jų darbus ma
tys ir nemažai sielų ir protų jais domė
sis. Todėl jie prašomi nevilkinant siųsti 
savo darbus Parodos Rengimo Komite
tui. „ R. M.

PASTABA. Greta dailės kūrinių, pa
rodoje bus. ir rankdarbių skyrius, kuria
me bus išstatyti: audiniai, juostos, mez
giniai, medžio drožiniai ir kitokie gražūs 
darbai.

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Krikštolinis Sietynas 

Operos Teatre
VILNIUS. — 1948 m., gr. 

18 d. — šiomis dienomis Lietu
vos TSR Operos ir baleto teat
re 13 tūkstančių žvakių jėga 
sužėrėjo . . naujasis didžiulis 
krikštolinis sietynas. Jis sveria 
1,5 tonop. Vienų tik krikštoli- 
nių detalių 
gramų.

Sietynas 
voje.

svoris — 300 kilo-

pagamintas Mask-

Br. Černiauskas,

Prenumeruojama 
Spauda

ROKIŠKIS, 1948 m., gr. 18 
d. — Daugiau kaip 600 laikraš
čių prenumeratų ateinantiems 
metams jau surinkta Pandėlio 
valsčiuje. Uoliai darbuojasi vi
suomeniniai spaudos platintojai 
mokytojai B. šeškus, St. Pakš
tas, E. Pavilonytė, VI.. Rauge- 
lė, Karliškių apylinkės vykdo- - 
mojo komiteto sekretorius drg. 
J. Matulevičius ir kiti, surinkę 
po 50 ir daugiau prenumeratų, 

R. Gegužis.

fa įįĮŠ :<AWI

Gausiai

Jaunųjų' Literatų Ataskaitos
ROKIŠKIS, 1948 m.; gr. 18 

d. — Grįžęs iš respublikinio 
jaunųjų rašytojų suvažiavimo, 
pradedantysis literatas Paulius 
Širvys per surengtą literatūros 
vakarą padarė pranešimą apie 
to suvažiavimo darbus. Po to 
buvo 
nųjų 
niai.

skaitomi penkiolikos jau 
rokišlpečių literatų kuri

R. Gegužis.

Biržų Kultūros Namuose
BIRŽAI, 1948 m„ gi’. 18 d. 

— Kultūros namuose dramos 
kolektyvas repetuoja “Naująją 
Vagą,” šachmatininkai treni
ruojasi varžyboms, naują pro
gramą ruošia dainos mėgėjai. 
Neseniai kultūros namuose ati
darytas sekmadieninis lektoriu
mas. Pirmąją . paskaitą tarybi
nio teisėtumo klausimais skai
tė advokatas Letkauskas.

A. žičkus.

M®
J--ra 
‘ ' i

't.

Skaitytojų Padaugėjo « ‘ 
Dešimt Kartų

JURBARKAS. — 1948 m., 
gr. 18 d. — Vos 50 nuolatinių A r 
skaitytojų turėjo šių metų pra
džioje miesto biblioteka. Nuo to > 
laiko jų skaičius dešimt kartų 
padidėjo. Dabar Jurbarko bi
blioteka turi apie 500 skaityto
jų. Jos fondą sudaro 3,000 kny
gų. J. Gavėnis.

Akademinis Literatūros- 
Muzikos Vakaras

VILNIUS, 1948 m., gr. 17 d. 
— Vilniaus universitete įvyko 
sostinės aukštųjų mokyklų lite
ratūros - muzikos vakaras..

Trumpą pranešimą apie įvy
kusį universitete literatūros 
konkursą ir Jo rezultatus pada
rė jury komisijos pirmininkas 
M. Sluckis. Premijuoti buvo La- 
pašinsko, Šulcaitės, Kazragio ir 
Biliūnaitės kūriniai. Jiems bu
vo įteiktos premijos.

Po to savo kūrybą skaitė 
jaunieji rašytojai, pasirodė jau
nieji atlikėjai. P, Laukus.

SVARBUS REFERA- < 
TAS BROCKTONE IR 
WORCESTERYJ. >

Labai įdomų referatą 
Rojus Mizara skaitys:

Montello j - B rock tone 
— kovo 5 dieną 7 v. v. 
Lietuvių Tautiškame Na
me.

Worcesteryj — sekma
dienį, kovo 6 dieną, 6:30 
v. v. Lietuvių Salėje, 29 
Endicott St.
Referato-kalbos tema lie

čia pirmuosius Amerikos 
lietuvių laikraščius, taip
gi pirmuosius lietuviškus 
vaidinimus Amerikoje.

Be to, jis kalbės ir bė
gamaisiais klausimais.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atsi
lankyti. < (52-53)

3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
Lithuanian Daily ) 
Šeštad., Kovo 5, 1949
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' (Tąsa)
— Na ką, ar daug iš Nogajaus arklių 

parsivarei? -— tarė liesutis senuką^ su-.
- rauktu paniurusiu veidu.

— O tu bene skaitei,, dėde, kad klausi,
— atsakė Lukaška nusisukdamas.

— Tik tą vaikiną be reikalo su savim 
vedžiojies, — tarė senukas dar rūsčiau.

— Matai, velnias, viską žino, — tarė 
sau Lukaška ir susirūpino; bet pažvelgęs 
į kampą, kur stovėjo daug kazokaičių, 
jis pasuko prie jų savo arklį.

— Sveikos gyvos, mergos! — sušuko 
jis stipriu, nuskardė jusiu balsu, ūmai 
stabdydamas'arklį. — Susenote be ma
nęs, raganos! — Ir jis nusijuokė.

— Sveikas, Lukaška! sveikas! —- atsi
liepė linksmi balsai. — Ar daug parsive
žei pinigų? Nupirktam mergoms užkan
džių! Ar ilgam parvykai? Seniai nesi
matėm.

— Su Nazarka naktelę paulioti par-, 
skridom, — atsakė Lukaška, užsimoda
mas arkliui ’rimbu ir jodamas į mergų

pa

nų-

— Žiūrėk, Marjanka, jau visai tave 
užmiršo, — suspiegė Ustenka, kumšėda- 
mą alkūne Marjaną ir kikendama plonu 
balseliu.

Marjana pasitraukė nuo arklio ir, at
metusi užpakalin galvą, didelėm blizgan
čiom akim ramiai pasižiūrėjo į kazoką.

— Ilgai gi tavęs nebuvo! Ko čia min
dai su arkliu? — tarė ji sausu balsu ir 
nusigręžė.

Lukaška atrodė ypatingai linksmas. 
Jo veidas degė drąsa ir džiaugsmu. Šal
tas Marjanos atsakymas, matyt, jį 
veikė. Staiga jis suraukė kaktą.

— Kelk koją kilpon, į kalnus tave
jodinsiu, mamele! — staiga suriko jis, 
lyg išblaškydamas blogas mintis ir dži
gituodamas tarp merginų. Jis pasilenkė 
prie Marjankos. — Pabučiuosiu, jau taip 
bučiuosiu, kad na!

Marjana susidūrė su juo akimis ir 
staiga nuraudo. Ji pasitraukė.

— Na, ko čia dabar! Kojas numin
džiosi, — tarė ji ir, nuleidusi galvą, pa
sižiūrėjo į savo grakščias kojas, aptemp
tas žydriom kojinėm su ruoželiais ir ap
autas raudonom naujom kurpelėm su 
siauručiais sidabriniais apvadais.

Lukaška prašnekino Ustenką, o Mar
jana atsisėdo šalia kazokaitės, laikiusios 
ant rankų kūdikį. Kūdikis • pasitempė 
prie merginos ir putnia savo rankute 
nusitvėrė už karolėlių, kabojusių prie jos 
žydro bešmeto. Marjana pasilenkė prie 
jo ir šnairoms dėbtelėjo į Lukaška. Lu
kaška tuo tarpu traukė iš po čerkeskos, 
iš juodojo bešmeto kišenės, ryšulėlį su 
užkandžiais ir saulažolėmis.

— Visoms aukoju, — tarė jis, atiduo
damas ryšulėlį Ustenkai, ir su šypsena 
pažvelgė į Marjanką.

Vėl sumišimas pasirodė merginos vei
de. Jos skaisčios akys tarytum rūku ap
sitraukė. Ji nusmaukė žemiau lūpų ska
relę ir, staiga priglaudusi veidą prie bal
to veidelio vaikučio, žaidusio jos monis- 
tais, ėmė godžiai jį bučiuoti. Vaikutis 
spyrėsi rankutėmis į aukštą merginos 
krūtinę ir rėkė, atvėręs savo bedantę 
burnelę.

— Kam dusini vaiką? — tarė kūdikio 
motina, atėmė jį iš jos ir atsisagstė be
šmetą, duodama jam krūtį. — Verčiau 
su vaikinu pasisveikintum.

— Tik žirgą pašersiu, paskui grįšim 
su Nazarka, visą naktį ūšim, — tarė Lu
kaška, sukirtęs arkliui rimbu, ir nujojo 
nuo merginų.

Pasukę drauge su Nazarka į šoninę 
gatvę, jiedu prijojo prie dviejų greta 
stovėjusių trobų.

— Ištrūkom, bra! Greičiau grįžk! — 
šūktelėjo Lukaška draugui, nulipdamas 
prie gretimo kiemo nuo arklio ir atsar
giai vesdamas jį pro pintinius savo klo
nio vaitus. —; Sveika, Stiopka! — tarė 
jis nebylei, kuri, irgi šventadieniškai iš
sipuošusi, ėjo iš gatvės paimti žirgo. Ir 
jis ženklais parodė, kad ji pastatytų žir
gą prie šieno ir nenuimtų balno.

Nebylė sumykė, sučiauškėjo, rodyda
ma į žirgą, ir pabučiavo jį į snukį. Tai 
reiškė, kad ji myli žirgą ir kad žirgas 
dailus.

— Sveika, mamyt! Ką, ar gatvėn dar 
nebuvai išėjusi? — šūktelėjo Lukaška, 
prilaikydamas šautuvą ir lipdamas laip-

teliais į priebutį.
Senė motina atidarė jam duris. x
— Tai nelauktai netikėtai, — tarė se

nė. — O Kirka pasakojo, kad tu neparjo
si. .

— Eik atnešk čichirio, mamyt. Pas 
mane Nazarka ateis, šventę švęsime.

— Tuojau, Lukaška, tuojau, atsakė 
senė. — Mūsų bobos linksminasi. Ma
niau ir nebylė bus išėjusi.

Ir pačiupusi raktus, ji skubėdama nu
ėjo į trobelę. t

Nazarka, pašėręs savo žirgą ir nusiė
męs šautuvą, atėjo pas Lukašką.

XXXVII
— Būk sveikas, — tarė Lukaška, im

damas iš motinoj pilną taurę čichirio ir 
atsargiai keldamas ją prie palenktos* 
galvos.

— Matai, Has dedasi, — tarė Nazar
ka: — ką senis Burlakas pasakė: “ar 
daug arklių pasivogei?” Matyt, žino.

— Raganius! — trumpai atsakė Lu
kaška. — Bet tai kas? — pridūrė jis, 
krestelėjęs galva. — Jie jau už upės. Ieš
kok.

— Vis negerai.
— O kas negerai! Nunešk jam rytoj 

čichirio. Šitaip Peikia daryti ir nieko ne
bus. Dabar tik ūžti! Gerk! — šūktelėjo 
Lukaška tuo pačiu balsu, kokiu tą’ žodį 
tardavo senis Jeroška. — Išeisim paūžti 
į gatvę, prie mergų. Tu eik atnešk me
daus, arba aš nebylę pasiųsiu. Ligi ryto 
linksminsimės.

Nazarka šypsojosi.
—i Tai ką, ar ilgai pabūsim? — tarė 

jis.
Gerai paūšim! Bėk atnešk degti

nės ! Už pinigus!
Nazarka skubiai išbėgo pas Jamką.
Dėdė Jeroška ir Jergušovas, kaip va

nagai, suuodę, kur gali išgerti, abu gir
ti, vienas paskui kitą įgriuvo trobon.,

— Duok dar puskibirį, — šūktelėjo 
Lukaška motinai, atsiliepdamas į jų 
sveikinimus.

— Na, sakyk, velne, kur pavogei? — 
suriko dėdė Jeroška. — Vyras! Myliu!

— Taigi, myliu, — atsakė, Lukaška 
juokdamasis. — Mergoms užkandžius 
nuo junkerių,nešioji. Ak tu, seni!

— Netiesa, štai ir netiesa. E, Markai!
— Senis nusikvatojo. — Jau kiek mąnęs 
prašė tasai kipšas! Eik, sako, prikalbėk. 
Šautuvą siūlė. Ne, tegu jį dievai! Aš bū
čiau viską padaręs, bet man tavęs gaila. 
Na, pasakok, kur buvojai. — Ir senis 
prašneko totoriškai.

Lukaška sklandžiai jam atsakinėjo.
_ Jergušovas, silpnai temokėdamas to

toriškai, tik retkarčiais kaišiojo rusiš
kus žodžius.

— Aš sakau, arklius vogė. Aš tvirtai 
žinau, — pritarinėjo jis.

— Išjojoųi mudu su Gireika, — pasa
kojo Lukaška. (Kad jis Girei-chaną va
dino Gireika, tai buvo braviravimas, ku
ris turėjo kazokams patikti). — Anapus 
upės vis gyrėsi, kad jis visą stepę pažįs
tąs, tiesiu keliu išvesiąs, o kai išjojome, 
naktis tamsi, paklydo mano Gireika, ėmė 
sukalioti, o kelio vis nėra. Neranda aūlo, 
ir tiek. Matyt, dešinėn nusukom. Gal li- 

‘ gi vidurnakčio klaidžiojome. Dar ačiū 
dievui, kad šunes sustaugė.

— Kvailiai, — tarė dėdė Jeroška. — 
Juk atsitikdavo ir mums naktį paklysti 
stepėse. Velnias jau išeis! Išjoju; būda
vo, į kalvelę, ir kad sustaugsiu vilko bal
su-, va šitaip! (Jis. sudėjo rankas prie lū
pų ir sustaugė vienu tonu, lyg vilkų gauJ 
ja). Kaip matai, šunes atsiliepia. Na, pa
sakok toliau. Na, taTkaip, radot?

— Kaip mat apsidirbom. Nazarką bu
vo sučiupusios nogajiečių bobos, tikrai!

— Taip, buvo .sučiupusios, — nu
skriaustojo tonu tarė sugrįžęs Nazarką/

— Išjojome, vėl Gireika paklydo, visai 
buvo į 'smėlynus beišvedąs. Jis vis sakosi 
prie Tereko jojąs, o iš tikrųjų visai tolyn 
jojam.

— O tu į. žvaigždes būtum žiūrėjęs, — 
tarė dėdė Jeroška.

—- Ir aš sakau, — pridūrė Jergušovas.
— Taip, žiūrėk, jei nori, kad visai 

tamsu! Jau aš laužiau galvą šiaip ir taip. 
Susigavau vieną kumelę, pasibalnojau, 
o savąjį paleidau; manau, juk išves. Ir 
ką gi tu manai? Tik prunkščia, tik 
prunkščia, ir snukį prikiša prie žemės ...

(Bus daugiau)

Diena Rūsti Jau Čia Pat...
Vasario 27 dieną čia su

gužėjo, susikimšo visi tarybi- 
ninkai, dvasiški tėveliai, “die
vo paukšteliai,” ponai, ponios 
ir panelės, na, ir darbo žmo- 
neliai, kad išgirsti, kad patir
ti, kaip greit bus “laisva” mū
sų Lietuvėlė. Per keletą sa
vaičių buvo smarkiausia gar
sinama, kad čia priskris, pri
važiuos tiek daug tų didelių 
ponų, ministrų, pralotų, .deka
nų ir visokių kitokių. Todėl 
ir prisipildė Muzikalė ‘ Salė. 
Kiek tų žilagalvių, senukų, 
senukių, daugelis net su sa
vo anūkais, mažiukais vaiku
čiais, kad išgirsti tas paskiau
sias • naujienas, kurias atskri
dęs vienas labai svarbus 
“paukštis” žadėjo čia ‘pa
skelbti...

Taip ir buvo, viską, “apznai- 
mino.” Tik, deja, ne daugelis 
čia esančių galėjo teisingai su
prasti, ką tie aukšti ponai aiš
kino,^įkalbinėjo.

Pirmiausia vienas iš tėvelių 
' skaitė ilgą maldą. Malda, tai 

daugelio žodžių mišinys, var
giai dievulis suprato, ką jis tu
rės daryti? čia prašoma visokių 
loskų dėl lietuvių — sveikatos, 
laimės, apsaugot nuo ligų, pa
vietrės, bado, ugnies, ir karės, 
Ir tuom pat reikalaujama su
teikti galybę sąjungininkams, 
kad sutriuškintų Lietuvos “tiro
nus” ir “išlaisvintų” Lietuvą. 
O karas tik ir sukelia visas ne
laimes !

Pirmininkaujantis ‘jaunas ad
vokatas S. Maukus sakė įžan
ginę kalbą. Tai buvo labai, la
bai reakcinė kalba. Matyt, kad 
jis neturi visai bepusiško su
pratimo apie Lietuvos praeitį, 
neigi dabartį. Kaipo jaunam 
profesionalui, taip svaidytis re- 
akcijoniškiau’siomis frazėmis, 
pagarbos nesuteiks. Jo žinoji
mu, esą: “Kantrusis Dėdė Sa
mas jau nebegalės kęsti tokių 

j barbariškų veiksmų ir visai 
trumpoje ateityje paklupdysiąs 
barbarą ir Lietuva bus vėl .“lais
va” . . .

Svarbusis “Paukštis”

Pirmininkaujantis perstatų 
labai daug mokytą, buvusį dau
gelyje šalių ministru, mokantį 
daugybę kalbų, tik ką atskridu
si, ir tuojau vėl išskrendantį į 
tolimas šalis, dabar einantį pa
reigas Lietuvos Vykdomosios 
Tarybos pirmininko, poną Vac
lovą Sidzikauską. Tas garbin
gasis ponas prisidėjo dar vie
ną aukštą pareigą, tai kad esąs 
pirmininku ir viso to požemi
nio “partizanų, Lietuvos liuo- 
suotojų” komiteto ..

Ponas Sidzikauskas ir kalbė
jo apie tą jų svarbųjį požeminį 
veiksmą. Jis užtruko arti va
landos laiko. Jis tik pasakorius, 
o ne oratorius, prakalbininkas. 
Klausantiems senukams, senu
kėms jei bent kiek supranta
miau buvo, tai maldavimas pi
nigų, ir kad tik jo komanduo
jami “partizanai” yra stebuklin
giausi “liuosuotojai.” Jis per ke
lis sykius kartojo kaipo argumen
tą, kad, girdi, vokiečiai susitarė 
su rusais Lietuvą užgrobti ir 
sunaikinti, čia jokių išaiškini
mų nedavė. Nepasidžiaugė nei 
tuo, ką kiti jo vienminčiai sa
kė ir rašė, kad vokiečiams įkė
lus koją, lietuviai sukilo ir mu
šė rusus, o gėles bėrė vokie
čiams .... Jis pasakojo, kaip jų 
“partizanai” daug sunaikina 
tarybinių darbuotojų, jų kuria
mų ūkių, ir ’t.t., ir t.t. Bet jiems 
trūksta ginklų ir pinigų, tai dėl 
to reikia daug aukoti. .Visi “par
tizanai” turi ? įsakymą ■ turėti 
viefią granatą prie sąvęs visuo
met ir atsitikime įkliuvimo, su
naikint save(, kad niekas nepri
pažintų ... ,

Jei tas tiesa, tai būtų paleng
vinimas policijai, nereikia nei 
klausinėti, tik kišenius apžiūrė
ti ir susigaus ‘'partizaną.”

Fonas V. Sidzikauskas sakė, 
kad Vokietijoj visi pabėgėliai 
yra jų aptaksuoti dėl rėmimo 
partizanų.. Už “lojalumą” kiek
vienas pasimoka po penkias 
markes ir dirbąntieji moka an
trą nuošimtį nuo uždirbtų pini-

ku-
araus”...

gų. Ir visi, sako, moka. Jei 
ris atsisako, tai būna. “ 
Bet tokių, sako, nesą.

Daug didžiavosi savo komite
tu ir politikų išmintingumu, 
kaip jiems pavykę Lietuvos rei
kalą padaryti tarptautiniu. Da
bar esąs jau visos vakarų Eu
ropos reikalas. Ar bus visa va
karų Europa pavergta, ar de
mokratijos laimės? Viskas jau 
prirengta, viskas puikiai seka
si. Tik dar du,, svarbumu rei
kia dapildyti, o jie tokie: gauti 
pinigų kuo daugiausia ir pa
skleisti propagandos kuo dau
giausia, kad žmonės būtų tam 
prirengti, kad nesusvyruotų, 
kad nenusigąstų, kuomet bus 
pašaukti prie ginklo!!!

Čia jau per daug atvirumo. 
Bet Hitleris ir Mussolinis tą 
išbandė savo kraštuose. Jie bu
vo įkalbėję daugeliui motinų ir 
moterų, kaip garbinga, jei tavo 
sūnūs ar vyras yra šturminin- 
kų gvardijoj. Daug jie žmonių 
išžudė. Mūsų ponai ir dvasiniai 
tėveliai dabar atvirai pasisako, 
dėl ko jie rengia lietuvius jau
nuolius.

Ir ne už dyką ponas Sidzi
kauskas apdovanoja garbės 
komplimentais Philadelphijos 
lietuvius, ten susirinkusius. 
Kaip” esą svarbu, kad čia visos 
srovės susivienijo ir dirba vie
ningai, palaiko' lietuvystę, nesi 
būsią gal trumpoje ateityje la-' 
bai reikalingi kitai svarbiai mi
sijai atlikti.. O ta misija tokia: 
“Kuomet bus Lietuva laisvina
ma, tai po išlaisvinimo gal ne
beliksią ten gyventojų lietuvių, 
tai mums reikės vežti lietuvius 
iš kitų kraštų ir iš naujo apgy
vendinti Lietuvą^’ . . .

Šį pareiškimą mažiausia se
nukai suprato,, daug kas kalbė
josi: Aš jau nebegrįšiu, jau 
per senas. Bet mūsų ponai vie
ni nenorės grįžti tuščion. Lietu
von, jiems reikės darbininkų, 
pavaldinių.

Tai tokie jų troškimai, ir pla
nai. Baisiausias karas turi tuo
jau būti, kad tėvai ir moterys 
nesigailėtų sūnų, vyrų gyvybių. 
Kad visko sunaikintoi^ šalelėn 
būtų vežami žmonės kaip gy
vuliai, kad ją užveisti naujais 
vergais. O jie vis žada koman-! 
duoti.

Tai kur gi čia ta malda, ku
rią tėvelis kalbėjo: “Nuo pavie
trės, bado, ugnies ir karės, iš
gelbėk mus dieve?” Čik malda, 
“Diena rūstų diena ana, pa
vers svietą į peleną.” Bet tai 
dadėkim ir sekamą: “Tada 
stosis didis/sukilimas, ir bus ga
lo atėjimas. Pražus žmonių pri
spaudimas ...”

JuzintišJcis.

Merrill, Wis.
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Progresyvių Farmerių 
Darbuotės

Vasario 13 d. čia lankėsi gar
bingi svečiai iš Deerbrook, Wis. 
Mums vos tik pradėjus pietau
ti suskambėjo durų varpelis. 
Pasirodė gražus būrys deer- 
brookiečių: Mrs. Anna Tąma- 
šaukienė, Mr. ir Mrs. J. Getts,, 
Mrs- Malčienė, Mr. ir Mrs. • W. 
Beiley su gražiu sūnum ii; Mr. 
ir Mrs.. M. 'Kaklauskai ir jų 
sūnus Adolph.

Deerbrookiečiai atvyko su 
vis'kuorh prisirengę, kaip val
giais ir gėrimais; vaišinomės 
ir kalbėjomės, kas pasaulyje 
dedasi. v '

Anna Tamašauskienė davė 
įnešimą paaukoti keletą desėt- 
kų dolerių civilių teisių gyni
mui ir gynimui 12-kos darbi
ninkų vadų. Visi sutiko, bet d. 
J. Orinikaitis patarė palikti 
ant kovo 64os; kai bus LDS 
116-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas pas 'Mr. ir Mrs. W. 
Beiley farmoje. Sutikta.

s Garbingi nariai, pakalbinki}; 
kitus ir patys pribūkite ant mi
nimo susirinkimo. Mes niekad 
nepraleidžiame neparėmę gerų 
sumanymų' ir liaudiškų reikalų.

Kada buvo Vilnies Fondo va
jus, tai mes paaukojome $63 ir: 
dienraščio pasveikinimui $35, 
Tai mes manome, kad gynimui

Iš

■*
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civilių laisvių,^ teisių ir 12-kos 
darbininkų vadų sudėsime kelis 
desčtkus dolerių.

LDS 116 Kuopa Auga
Anna Tamašauskienė ir Olga 

Getts .yra geros/ darbuotojos ir 
vajininkės. Laike pasikalbėjimo 
jos prikalbino tris naujus na
rius prie LDS 116-tos kuopos,

Jos Deerbrooke ant susirin
kimo priduos aplikacijas tų 
naujų narių ir vėliau paskelbsi
me jų vardus.'

Oras, Kainos ir Kitkas
Oras pas mus iki šiol buvo 

geras, sniego apie viena pėda, 
bet jau pradeda smukt žemyn. 
x Aną dieną gavau laišką nuo 
savo brangaus draugo Nikode
mo Zeresko iš Des Plaines, Ill. 
Rašo, jį suėmė liga-džiova. Ze-

reskai yra geri darbininkų reL 
kalų rėmėjai. Linkime jam nu
galėti tą sunkią ligą ir stovėti 
darbininkų eilėse.

Čia farmeriai už sviesto sva
rą gauna 92c; gyvuliai biskį po 
Kalėdų nupuolė, grūdai taipgi. 
Darbai irgi mažėja. Gi šienas 
labai brangus, $33 už toną.

Beloit Farmerių Kooperaty
vas gyvuoja gerai, už šėrą mo
ka 6 procentus; už notas — 4 
proc.

Įplaukų F. Kį pereitais me
tais turėjo $900,000, išlaidų — 
$873,000. Pelno liko $27,000. 
Už keturių metų skola bus at
mokėta už sandėlio triobą (wa
rehouse), kuri 
tyti $155,000.

Kur vienybė,

kainavo pasta-

ten ir galybė!
Vargdienis.

LlfJUV^
*</

GERIAUSIA D U O N A
XSCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn \
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

, PYRAGUS BEI KEIKSUS
i Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 

duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

» • *

Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
r krautuves ir j pavienius namus ; taipgi siunčiame 

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 

■ me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną, ar naktį

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmfeniški ąptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūąų telefonas niekada nemiega.

I

August Gustas
BELTAIRE' FLORIST

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

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

•'telefonuokite: 
Slloretoad 8-9330

Ir ,Gustas jums tuojau pristatys gelių 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.

*4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šeštad., Kovo 5, 1949

.*



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby invert that License No. 
RL 9388 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .12 Muserole Street, Borough of 
Brooklyn, Coun.y of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANĮ SLAW A SA DESKY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 566.1 has l>een issued to the undersigned 
Io sell beer, wine r.nd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uiw at 229 DeKalb Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
c-n the premises.

JOHN PRACOMANOLIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6328 has neen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6816 Fourth Avenue, BoroUgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ”. GALLAGHER

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 296 has'been issued to the, undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 55 Pienopont St., Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

PIERREFONT HOTEL CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at i etail under 
Section 107 of »he Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 East New York Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at .31 Cumberland St.. Borough of 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumer! 
on the premises,

ANNY COLIxATZ

NOTICE i< bert by given that License No. 
RL 7652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of’the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNIE SEITZ

NOTICE i« her-by given that License No. 
RL 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer. wine and liquor at retail under 
Sectiofi 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn.^County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OAK TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8512 has (»eoii issued to the undersigned 
to sell beet, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 106 Flatbush Ext.. Botough of 
Brooklyn. Cciniy of Kings, to >>e consumed' 
cn th_* premises.

1SADORE H. BRENNER 
dba B & B Rar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 311 i has been issued to the undersigned 
to sell beer. win< apd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law it |:J Me<*\er Ave., aka 451 Meeker 
Ave.. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to he consumed on the premises.

IRVIN* I FLA MM

NOTH E is hereby given that I iccnsg Ko. 
RL 663 has e-jen issued to the undersigned 
Io sell beer, v inc and liquor at retail under 
Section 107 ęf the Alcoholic Beverage Control 
I aw at fl iOrt 'htrendqn Roar). Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be ^consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
lha Clarcbtook Tavern

NOTICE is hereby Uven that License No. 
RL 1238 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wino and. liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 85 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN l.UKASZUK

NOTICE is hereby given that License No. 
P.L 553 has be“i> issued to the undersigned 
to sell beer, wine apd liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 156 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingą, t to be • consumed 
on the piemises.

THOMAS ROACHE

NOTICE ia hereby given that License* No. 
RL 3077 has Ixen issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I aw at 1850 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, io lx* consumed 
on the premises.

ANGELO HELM) x
Myrtle-Wilson Tavern

NOTICE Is hereby given that' License No. 
RL 1058 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1j»w at 271 •275 Jay Street, .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed" 
on the premises.

THE PARK TAVERN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9385 has been issued to'the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Low at 1337 Buahwlck Ave., Borough of 
'Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

BUSHWICK HOFBRAU. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine auti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1168 Liberty Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ

NOTICE is heieby given that License ^lo. 
RL 1196 has been issued lo the undersigned 
to sell hear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeVcrage Control 
I^<w al 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premi|g;s.

JOSEPH & AGOSTINO RAIA

NOTIC?) is hereby given that License No. 
RL 3014 has b<*en issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 <>( the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at ‘ 16'36 Broadway. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
cn ’the premises.

JAMES MULLEN

NOTICE i> hereby giyen that License No. 
RL 567 has bc<n issued to the undersigned 
to t«el1 beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic leverage Control 
Law nt ,48 Johnson Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cormumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY

^NOTICE is h«*rc6y given that License No. 
BL 7276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^tw at 638 Bergen Street, Horough# of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pr'etpises.

CHAS. I). BRYAN 
Dryau'tf Vanderbilt Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 542 has been issued to the undersigned 
to .<*ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Troy Avenue, Bonough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3914 has lieen issued to the undersigned 
to s<*ll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,»iw at 281 Nostrand Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed- 
on the premises.

BOGART ST. TAVERN. INC.

NOTICE is heriby given that License No. 
RL 4108 has l een issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 421 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to he consumed 
on thA premises.

EUGENE ROTH

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw nt 35 So. 3rd Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIRIAM FREEMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5666 has been issued to the undersigned 1 
to sell bee:*, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
Driggs Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 105.8 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILFRED H. ATCHUE i

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 7,575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at, retail under 
Section 107 of ihe Alcoholic Beverage Control 
l aw at 5-53 . Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County o'- Kings, to be consumed 
'>n the premises.

THERESA R. ATHING
Bake’s Tavern 

—— — —-------- • z
NOTICE is her.*by given that License No. 
RL 3965 has been issued to the undersigned 
t<- sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 1042-101 5 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
'si the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
dba Mulligan’s Rest. & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ’.vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4(>b -■ So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

WALTER AMBROSE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5730 has been issue<l to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ;he Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 So. 5th i Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

JOSEPH LUGAUSKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 68! has be«n issued to the undersignetl 
to sell beer, win.'.: and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcv Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ‘

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8196 has been issued lo the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Streel, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 61 I has been issued to the undersigned 
t<* sell beer, wine and liquo.* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law .it 111 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn. County ot Kings, to lx* consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 15609 has been issued-.to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29J Throop Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL LICHT

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6550 has >x*en issued to the undersigned 
to sei) beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 518 Grand Steet, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BALTAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8624 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i>aw at 282 Flutbush ^venue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 470 Court Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on Jhc premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4113 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 263 Riverdale Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kingk, to be consumed 
on the premises.

H'. R. LOUNGE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8066 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l-mw at' 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consutncd 
on the premises.

JULIUS SINKIEW1CZ

NOTICJE is hereby given that License No. 
IlW 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 138 No. 10th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to De consumed 
on the premises. *-*•

JOHN ANDERSON

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5784 has been issued- to the undersigned, 
to sell wine* and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2276 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICHAEL CURRAN

TACOMA, WASH.
Iš Tacomos žinučių mūsų 

lietuviškuose dienraščiuose la
bai retai kada užtinki. Aišku, 
praeityje dažnai matydavos, 
bet tas dažnas matymas bi> 
vo keletas metų atgal, kuo
met tie žinių rašė jai buvo gy
vi. Ir dabar Tacomoj yra ga
linčių gerai plunksną varto
ti, bet gal jų niekas nekal
bina, o patys savo noru neno
ri pasirodyti.

Vasario 26 dieną nuspren
džiau nuvykti į savo , seną bu
veinę ir aplankyti nekuriuos 
savo senus prietelius ir pasi
teirauti apie tuos, pas ku
riuos negalėjau apsilankyti. 
Sužinojau daug liūdnų žinių 
apie vietos lietuvius, apie ku
riuos anksčiau niekas į laik
raščius neparašė, nors tas įvy
ko pereitais metais ir, aišku, 
žinios suvėlintos. Bet aš, ge
rai žinodamas tų draugų nuų- 
širdumą kas link spaudos pd- 
laikymo ir kitų apšvietos rei
kalų rėmimo, negaliu tylėt to-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

NOTICE x hereby given that License No. 
RL 4812 bus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tly: premises.

BENJAM IN II AN ERFF.Ll) 
dba Armory Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 56">6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ’.vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 381 Broadway, a k a. 32 Division 
Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, lo b'j consumed on the premises.

HARRY GRAFF
dba Kingsley Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 713 Roesawnj Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS. MAX M. JURIS & 
DORA JURIS

Iba, Public Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lan at 280 I1!,ion Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise?. * *■ • ■

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
l aw at 328- Union Avenue, Borough of 
Section 107 of. the Alcoholic Bevorhge Control 
Brooklyn. County I of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANTHONY ROGERS

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 589 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, Ci-unty of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin’s Bar & Grill

NOTICE *s hercoy g’\vcn that License No. 
'RL -1101 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 yf the Alcoholic Beverage Control 
1 >aw at 362 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
862 DeKalb Avenue

NOTICE is iiereoy given that License No. 
RL 602 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 —• Broadway, Borough of 

i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
dba Hildanne Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given thiit License No. 
RL* 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liigior at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn. County, of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM IlAlMSON & LOUIS RACHLEFF 
dba Hildanne Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given Hutt License No. 
RL 4844 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 cf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 186-90 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.-
GYMNASTIC ASS N OF POLISH FALCONS 

ALLIANCE
Nest 14 of Williamsburg, Inc.

NOTICE is hereby givoiix that License No, 
L 660 has been issued to tho undersigned 
to sell wine- and liquor at re’tail under 
Section 107 of tho Alcoholic Bevefatfe Control 
Law at 244 —- 16th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, sto bo consumed 
off the premises.

JOSEPH & JOHN ^KINDYA 
Kindyu’s Bros. Liquor Storo

NOTICE isshereby given that License No. 
L 5665 has been issued to the undersigned 
to sell witie and litiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 361 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

ELI S. KRAUSE t

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 500 has icon issued to the undersigned 
to soli beer and wine at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Scholes St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, th be 
consumed bn Hp> promises.

GENEV/EVE WITTMAN

NOTICE is hcraby given that License No. 
RL 8954 has been issued to tho undersigned 
to sell bfier, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage* 
Control Law at 451 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, lo bo 
consumed on the premises.

REPUBLIC BAR & GRILL 
Ignas Sutkus 

kiose jų skaudžiose pergyven
tose valandose. Pirmas, Juo
zas Kavaliauskas ,tai yra ve
lionio Vinco Kavaliausko sū
nus, susirgo reumatizmu ir tu
rėjo sunkiai pergyventi keletą 
mėnesių ligoninėj iki šiek tiek 
sveikata pagerėjo. Juozas ir 
ligos prispaustas rūpinosi ir 
draugijų reikalais, kuriose jis 
eina sekretoriaus pareigas — 
LDS 85 kuopos ir D. L. K. 
Vytauto.

Antras, Alfonsas Adomavi
čius susirgo paralyžium, kuris 
puolė į koją ir kitas kūno da
lis. Jisai yra LLD 132 kuopos 
sekretorius, dar ir dabar pil
nai nėra pasveikęs.

Trečias, Adomas Skirius, 
kuris pagelbėjo savo prieteliui 
pertaisyti namą/ puldamas 
nuo namo nusilaužė- kojos 

i kaulą, tai daktaras negalėjo 
sulaužyto kaulo sutaikyti, tad 
jam turėjo šmotą geležies 
pridėt ,kad bent kiek sudrū- 
tint. Adomas eina D. Įu. K. 
Vytauto Draugystės pirminin- 

| k’o pareigas.
Ketvirtas nelaimingasis, Ri> 

dolfas Skuja, kuris krisdamas 
į skiepą to paties namo, kur 
Adomas susižeidė, nusilaužė 
klubo kaulą, dar blogesnėj 
vietoj, negu Adomo koja. Ru
dolfas dar ir dabar vaikščio
ja su lazdų pagalba.

Dideliai aš apgailestauju vi
sų keturių nelaimes, kadangi 
visi geri man buvo, kada aš 
su-jais gyvenau Tacomoj ir 
ėjau- pareigas LLD 132 kuopos 
sękrętoriaus. Būdavo, gauda
vau iš centro atsišaukimą, kad 
čia ir čia reikalaujama svar
bios pagalbos, perskaitau at-

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LLD 110 ir 50 kuopos rengia pa- 
žmonį, kovo 12 d., 575 Joseph Avė., 
pradžia 6 v. v. Nevalgykite namie 
vakarienės, mes turėsime skanių 
valgių ir gėrimų. Tai bus apvaikš- 
čiojimas Tarptautinės Moterų Die
nos, Pelnas eis spaudai ir darbinin
kų reikalams. Širdingai visus prašo
me atsilankyti j šj svarbų pažmo- 
nį. — Kom.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. rengia tarptautinį mo

terų paminėjimą, kuris įvyks 9 d. 
kovo, 103 salėje. Kalbės K. Stanislo- 
vaitienė. Turėsime užkandžių. įžan
ga veltui. Tad visi dalyvaukite ir 
savo pažįstamus atsiveskite. — K. 
Ycnkcliūnicnė. (52-53)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. kovo, v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visi nariai dalyvaukite, kurio neuž 
simokėję duoklių, prašome tai pada
ryti. Turime svarbių reikalų aptarti. 
Iš Centro prisiųstas laiškas. — P 
Walantiene, Prot. Solčr. (52-53,)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. kovo, 4:30 vai, dieną, 735 Fair
mount Avė. Malonękite dalyvauti 
nes dar nemažai knygų neišduotų 
o ši knyga labai svarbi. Taipgi turi
me ir kitų reikalų apsvarstyti. — 
Kom. (52-53)

I
o

Tel. TRObridgc 6330 g

DR. JOHN REPSH1S i
\ (REPŠYS) ‘ g 

LIETUVIS^ GYDYTOJAS g
Valandos: 2-4 ir 6-8 o 

Nedeliomis ir šventadieniais: 0 
nuo 10 iki 12 ryto. o

278 Harvard Street 0
kamp. Inman St., arti Central Sq. S

CAMBRIDGE, MASS. |
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRAB ORI US 

FUNERAL HOME
ALBĘRT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

* (Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

\ t’alarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

’ Mylhniems Pašarvoti Dovanai ~ •
660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y

sišaukimą ir . paklausiu, ką, 
draugai, manote? Visuomet 
sakydavo, “sumeskim, kiek 
kuris išgaliin,” tai taip ir pa
sidarydavo keletas dolerių.

Taipgi aš gerbiu ir tuos 
draugus, kurie šiandien yra 
sveiki, ypač LLD narius, kurie 
su manim kooperavo. Kartais 
gaudavom aukų ir nuo D. L. 
K. Vytauto.

Visiems sergantiems reiškiu 
užuojautą ir trokštu, kad jie 
pilnai pasveiktų.

Pas Šapalus

Apsilankius ^as šapalus, se
nus Laisvės ir Vilnies skaity
tojus, nudžiugau. Jiedu "Svei
ki ir gražiai dabar atrodanti. 
Šiandien diena šilta ir saulutė 
skaisčiai šviečia, ir šilumos tu
rim' 60 laipsnių. O pereitą 
šeštadieni, vasario 19 d., snie
gas drėbė. Tai gal jau pasku
tini išdrėbė. Čia niekas ne
atmena tokios šaltos, snieguo
tos ir ilgos žiemos.

Besikalbant su Šapaliene, 
atėjo vakaras. Parėjo Mag- 
dutės sūnus Walteris, kuris 
turi ugniagesio' rangą. Seniai 
Walterj buvau mačius. Jis 
aukšto ūgio, gražiai nuaugęs 
ir tokiam darbui tinkamas. 
Walteris šaukia prie vakarie
nės, kurią jo žmona pagami
no, labai skanią. O mudvi 
su Magdute negalime atsikal- 
bėt. Tas laikas taip skubiai 
bėga. Jinai sakė, kad 
Adelė dabar Japonijoj, 
jo .mieste. Adelė nuo 
dirba valdžios darbą,
Japonijoj dirba mūsų valdžiai. 
Pasakiau, kad laikas man 
vykti namo..

Magdute sako: “Kavaliaus
kiene, ar ,negalėtum pasiųsti 
prenumeratą 
kau: “Kodėl 
Atnešė $10. 
numeratą, o 
popieriaus fondam

' F. Kavaliauskienė.

duktė 
Toki- 

seniai 
tai ir

už Laisvę?” Sa
ne? Pasiųsiu.”

$3 auka Laisvės

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

Newark 4, N. J.' 
HUmboldt 2-7964
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GERI PIETŪS!'
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas , :
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių jr pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darom® ir Pritaikome Akinius::
I ■ ffcr...

: Drs. Stenger &. Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tėl. ST. 2-8342
wV. .T. ... .T. .T. .1. .T. .T. >T. J. J— Ji

—A— —A— —J— — J— —J— —J— — A* —X— — 4^ —J— —J— —4— ——X— —1
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RES. TEL.
HY. 7-3631
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Springfield, 111
Vasario 21 d. mirė Jurgis 

Stankevičius, 72 metų am
žiaus. Paliko liūdėti tris sū
nus ir 2 dukteris. Velionis 
Jurgis buvo angliakasys, per 
daug metų sunkų darbą dir
bo ir darėsi pragyvenimą. 
Priklausė prie Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoj. Taipgi 
prigulėjo prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos. Gaudavo 
draugijos išleistas geras moks
liškas knygas. Ir tas knygas 
skaitė. Sėmėsi sau apšvie- 
tą. Buvo visados laisvas žmo
gus, apsišvietęs ir blaivas. 
Dirbo iki sulaukė 65 metų. 
Pasidavė ant pensijos ir ėmė 
ją iki mirtis pakirto jo gy
vybę. Turėjo savą namelį.

Jurgio moteris daug metų 
kaip mirus ir jam paliko kaip 
kaip kuriuos vaikus dar ma
žus auklėti. Jis išauklėjo iki 
vyrų ir merginų. Tai turėjo 
vargo iki kaklo. Vaikai ne
pildo tėvo laisvų įsitikinimų 
ir palaidojo sauvališkai ka
talikiškai. Velionis Jurgis gy
vas būdamas nerėmė tos sek
tos.

Mūsų idėjos drauge Jurgi, 
ilsėkis šaltoj Amerikos že
melėj. Mes, kyvieji, irgi ne 
po ilgo nueisime pas tave į 
kapus.

* ★ ★
Vasario 20 dieną čionai 

prakalbas sakė smetoniniai 
pabėgėliai. Mat, pas mus dar 
yra daug tiems “dievo paukš
teliams” pritarėjų ir duosnių 
pinigiškai. Tai gera smeto- 
nininkams* dergti ir terlioti 
tuos Lietuvos žmones; * kurie 
dar liko gyvais po tos baisios 
karo skerdynės. Renka pini
gus dėl “Lietuvos išlaisvinimo 
iš po Rusijos.” Tie keikūnai |

I

i? BROOKLYN «

fLABOR LYCEUMS
M , S

DARBININKŲ įstaiga g 
# Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-^ 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.ž

Puikus steičius su naujausiais # 
’ įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
SJ Tcl. STagg 2-3842

C7T

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. 4)arome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas..

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkitc su užsakymais. Mažiau 
•rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
. gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 

spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

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

I

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

/RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238 

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)-šeštad., Kovo 5, 1
. , i

kalbėtojai nesupranta, kad 
dabar už Lietuvos nugaros 
stovi didelę šalis.

Iš jų prakalbų išvada to
kia : Jie norėtų pasiimti Lie
tuvą ir vėl atiduoti ponams 
valdyti. Jie norėtų, kad vi
sokį turčiai ir dvasininkai vėl 
sėdėtų ant vargdienių spran
do ir juos išnaudotų. Jie nuo
latos kartoja tą savo seną me
lodiją, kad “Sibiras pilnas lie
tuvių,” kad “jau Lietuvoje ne
bėra lietuvių, o tik ruskiai,” 
ir tt. Gaila, kad yra tokių, 
kurie tiki tiems melagiams.

A. Čekanauskas,

Los Angeles, CaL
Pavarytus Profesorius' 
Reikalauja Debatuot

Dr. Herbert Phillips, profeso
rius Washingtono Universiteto, 
neseniai prašalintas už jo po
litinius įsitikinimus ir už pri
klausymą prie progresyvių or
ganizacijų, čia sakė spaudos re
porteriams Gaylord viešbutyje; 
kad jis ne tik sutinka, bet iš
šaukia į viešus debatus univer
siteto administraciją. Debatai 
turi būti, vieši ir universiteto 
kampuse. .

Jis .nurodė neseniai įvykusius 
jo su Dr. Merrit Benson iš 
Mokyklos žurnalizmo Washing
tono Universiteto debatus, lai
kytus UCLA, kurių klausėsi 
500 studentų, baigusių mokslą.

Ši spaudos konferencija bu
vo surengta Arts, Sciences and 
Professions Tarybos Los Ange
les. ' M. J.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

-■ *.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



Pirmas Dienraščio Laisves Jubiliejinis 
Parengimas Brooklyne

Nors dar laiko nemažai yra, 
bet jau norime visuomenei 
pranešti labai svarbų įvykį. 
Neseniai susidaręs iš organi
zacijų atstovų laikinasis dien
raščio Laisvės jubiliejaus ko- 
nfttetas rengia pirmą jubilie
jinį parengimą. Tai bus ge
gužės 29 dieną, sekmadienį. 
Visi žinote, kad gegužės 30 
dieną yra kapų puošimo die
na, šventė. Taigi, sekmadie
nį bus labai paranku turėti 
didelį, gražų parengimą. Pa
rengimo programą paskelbsi
me vėliau.

Tr tą pačią dieną, gegužės 
29 d., prieš parengimą, yra 
to paties komiteto šaAikiama 
plati Brook lyno ir priemiesčių

LDS Jaunimas Kviečia 
Pabaliavoti su Juo 
Šeštadienio Vakarą

LDS 200 kuopa (Builders) 
turės šokių ir draugiško po
būvio vakarą šį šeštadienį, 
kovo (March) 5-tą, 8 valan
dą vakaro, Liberty Auditori
jos salione (Cabaret Boom). 
Auditorijos antrašas: 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Muziką šiam pobūviui turės 
kelių paskilbusių „ orkestrų 
(per “Juke Box”). Išpuošta
me salione bus stalai pokal
biams, pasivaišinti, o šokių 
mėgėjai saliono centre šoks. 
Builderiai kviečia visus, norin
čius smagiai praleisti vakarą.

Miestavy Algos Bony 
Dalis Pridedama 
Pastoviai

Majoras O’Dwyer praėjusį 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
buvusieji kaipo pabrangusio 
pragyvenimo laikinieji algos 
priedai-bonaį, po $300 ir iki 
$400 metams, pasilieka pasto
viuoju algos priedu policijos 
ir gaisragesių departmentams.

Dabartinis paskelbimas ne
paliečia mokytojų ir transpor- 
tacijos darbininkų, kurie, sa
ko majoras,, esą aprūpinti 
jau nuo seniau.

Duonos Daugiau, 
Negu Reikia

Duonos išvežiotojams, AFL 
nariams, paskelbus streiką 
prieš Continental duonkepy- 
klą, kitos penkios tiksliai už
barė savo šapas, tikė,darnosios 
tuomi mieste sudaryti didelę 
stoką duonos ir sukelti visuo
menę prieš uniją.

Išėjo atvirkščiai. Smulkes
nės duonkepyklų firmos ir at
skiri duonkepiai padaugino 
kiekius kepamos duonos. Di
džiosios kompaniškos krautu
vės ir kitos, kurios atstumda
vo mažuosius duonkepius, 
dabar parduoda jų duoną. 
Turgaviečių komisionierius 
Schulz, patyrinėjęs padėtį, 

'sako, kad mieste duonos yra 
-perteklius.

Sekmadienį Pakels 
.Long Island Fėrą

Valstijos valdinė Public 
Service Commission leido Long 
Island gelžkeliams pakelti fe- 
rą ant nuolatinių keleivių tt- 
kietų (commutation fare), 
pradedant pusiaunakčiu iš 5- 
tos į 6-tą kovo.

... MATYK IftSrVYSTANCIĄ ISTORIJĄ... PIRMOSIOS FIJLMOS!
Filmos, parodančios Berlyno riaušių pradžią. — Ispanų kovūnai suardo 

šaunų ekspreso traukinį. — Kinų tautininkai ieško taikos.
J. V. ^Laivynas lankosi Turkijoj — Išsiveržia Hawaii ugniakalnis.

Ir: Spalvinė Kelionė: T? ĮVT R A Newsrecl Theatre
“INDIJOS ROMANSAS" JD IT JI Oriu 00 1 B'way ir 46th St.

lietuvių organizacijų konfe
rencija. Konferencijos tiks
las: rimtai pasikalbėti apie 
dienraščio Laisvės 30 metų 
sukakties atžymėjimą, apie 
dienraščio stiprinimą ir kitais 
visais reikalais, kurie liečia 
Brook lyno lietuviškąją visuo
menę.

Nereikia nė sakyti, jog tiek 
konferencija, tiek pirmasis 
jubiliejinis parengimas įvyks 
Kultūrinio Centro puošniojoje 
auditorijo je.

Visuns prašom į tai atkreip
ti savo dėmesį ir laukti gegu
žės 29 d.

Laikinasis Jubiliejinis 
Komitetas.

Long Island Gelžkelių 
Firma Prašo Leisti 
Skelbti Bankrūta

Long Island gelžkelių fir
ma, kurios traukiniai perveža 
didžiausią skaičių keleivių pa
saulyje kas dieną, įteikė val
dinei įstaigai peticiją prašant 
leidimo pasiskelbti subankru
tavusia.

Nors firma buvo pakėlusi 
fėrus po 33 su virš nuošimčius', 
tačiau skundžiasi pinigų tu
rinti tiktai 11 milionų, o sko
lų 56 milionus dolerių.

Firma gyvavo per 115 metų. 
Čia surinko milionus dolerių 
pelnų, kuriais nutiesė, išplėtė 
gelžkelių tinklą skersai-išilgai 
šalį po kitų kompanijų var
dais. Tos tebedaro pelnus. 
Dabar šie Long Island keliai 
jau yra nusenę, dažnai gen
da, reikalingi taisyti, tad fir
ma bevelytų jų atsikratyti. Lai 
valdžia taiso.

Republikonai, kurie visuo
met būna priešingi perimti į 
valstijos ai- valstybės rankas 
pelningas įstaigas, tuojau pa
siūlė įsteigti valdinę įstaigą 
išmilžtam iki mirties sukliu
rusiam gelžkeliui paimti. Pa- 
sūlymą valstijos seimeliui Al- 
banėj įteikė Queens senatorius 
Seymour Halpern ir assembly- 
manas Fred W. Pr'eller.

Filmininkas G. Klimas
Sekmadienį, kovo 6 d.,»3 

vai.- dieną, bus rodoma gra
žios ir visiems naudingos 4 fil- 
mos.

1- ma filmą apie Vitaminus 
A, B, C ir D, iš kokių vaisių, 
daržovių ir kokią naudą žmo
gus gauna nuo šių vitaminų.

2- ra filmą apie kraują, bak
terijas ir raudonųjų celių' ko
vas su bakterijom. Filmą spal
vuota.

3- čia filmą, tai bus juokinga 
komedija. O juokas žmogui

i taipgi reikalingas.
4- ta filmą, Tautų Himnas, 

5 NBC Symphony Orkestrą ir
choras, su žymiu tenoru Jan 
Pierce, vadovaujant Artūrui 
Toscanini.

Filmas matysite Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 3 vai. dieną. Diena 
—sekmadienį, kovo 6 d.

Įžanga nemokama. Užkvie- 
čia George Klimas. (50-53)

Dovanos Bazarui
(Tąsa)

M. Kalvaitienė, B’klyn, N.
Y. 1 tortą. •, k • /

S. Kukonienė, B’klyn, N. Y., 
cookies.

Albina Rušinskaitė, Jack- 
son Heights, compact.

S. Bittermanienė, B’klyn, 
N. Y.. 3 potholders.

Violet Adeikis, B’klyn, N. 
Y., elek. budelninką.

Agnes Szaryko, Ridgewood, 
N. Y., rankom apmegstas bou
doir slippers.

W. Baltrušaitis, B’klyn, N. 
Y., roaster.

O* Babilienė, B’klyn, N. Y.,
2 sveterius ir pyragą.

S. Kurcekauski, B’klyn, N. 
Y., svetelį.

Miss Desmond, B’klyn, N. 
Y., 12 pot holders.

Ursula Kumaitis, B’klyn, N. 
Y., 1 cr. pitcher ir powder.

P. Bečys. iš Great Neck, 
N. Y., atvožė nuo: Mot. Ur
bonas, dvi sukneles; A. Mar
cinkevičienė, dėžę cookies, 2 
paduškaites špilkom sukišti ir
3 kaklaraiščius; A. Bečienė, 
dvi pr. kojinių, moteriškų, ir 
1 pr. vyriškų kojinių, dvi no
sines ir porą pirštinių.

Adam Szaryko, B’klyn, N. 
Y., shaving setą.

Agnes Szaryko, B’klyn, N. 
Y., 3 nosinaites, apmegstas.

Carl Bender, B’klyn, N. 
Y., dėžę saldainių.

Mr. Petraitis, B’klyn, N. Y., 
dėžę cigarų.

Jonas Gužas, B’klyn, N. Y., 
1 qt. grybų.

M. Simonavičius, sav. už
eigos po 437 — 7th Avė., 
Brooklyne, dvi bonkas toniko.

A. Linkus, Jr., savo šapos 
d a r b o—T o n e -Li n e S p o rt s w e a r 
Co., 74-24 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.—8 marški
nius. ‘f 4

Nu<V Brooklyn© Moterų Ap- 
švietos Klubo gauta sekamai:

Mrs. A. Mikalaūs, 1 stiklų 
setą, 1 pr. curtains, juice set, 
8 dalykėlius dėl grab bag.

Mary Zeakus, 2 fancy han
kies, 3 mezginėlius, 2 namie 
padarytus tortus.

Sophie Petkus, staltiesę ir 
papkins.

Mrs. Zizas, B’klyn, N. Y., 
vieną paduškaitę, rankų dar
bas.

Marcelė Yakštienė, tris ap
megstas nosinaites, sūrį, du 
kvartūkus.

Mary Tamelis, Maspeth, N. 
Y./ 1 bliuskę, kvortą medaus 
ir keletą mezginėlių.

Ona Titaniene, Woodhaven, 
N. Y., dvi bonkos toniko, 1 
paduškaitę ir setą pot holdersf 

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE ----- ' INSURANCE

• ♦

Visokiais Real Estate ir Insurance reikalais, 
kreipkitės pas mus ir gausite 

geriausį patarnavimą

Namai ant Pardąvinto
Turime šimtus visokių namų ant pardavimo. Daug turime 
namų arti prie lietuvių kultūrinio centro, Richmond Hill. 
Namai parsiduoda visokiomis kainomis. Turite didelį pasi
rinkimą. Turime lotų, farmų ir biznių. Pirmiausiai ateikite 
pas mus. Nereikės bereikalingai laiko gaišinti.

Perkant ar Parduodant Namus, Kreipkitės pas Mus

Pilnas Insurance Patarnavimas
Mes palaikome ryšius su eile geriausių kompanijų dėl viso
kios apdraudos—insurance.. Mes išimame jums naują ap- 
draudą ant namų, biznių, fornišių, fur coats, ir visokių nuo
savybių, automobilių, ir tt. Mes duodame Insurance patar
navimą bile kur New Yorko valstijoj.
TAIPGI ATNAUJINAME IŠSIBAIGUSIĄ APDRAUDĄ

Pildome Income Tax Formas
.e.

Kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE = INSURANCE 

87-07 94th Street, Woodhaven 21, N. Y.
’Telefonas: Virginia 9-0842

rankų darbas.
A. Globičienė, B’klyn, N. 

Y., elek. shaver, kvartūką, du 
setus kalnierių ir rankogalių.

Josephine August, B’klyn, 
N. Y., farmerską sūrį.

M. šmagorienė, Maspeth, N. 
Y., 'bonką toniko, paduškaitę, 
24 lėliukes, rankų darbas.

A. Paukštienė,' Richmond 
Hill, N. Y., visokių dalykėlių 
dėl grab bag.

S. Sasna, 3 staltieses.
Ignas Arlauskas, B’klyn, N. 

Y., 3 kvt. grybų.
Alice Tamm, B’klyn, N. Y., 

vieną rankom padarytą ridi- 
kiulį.

V. Michnavičienė, Bridge
port, Conn., 3 nosinaites; dvi 
doiles, rankų darbas.

Antanas Staniulis (farme- 
rys) iš Hampton, N. J., 4 tuz. 
didelių kiaušinių.

Walter ir, Johanna Dani
levičiai, B’klyn. N. Y., porą 
auskarių, ridikiulį ir setą 
Mennen Shaving-toilet set.

H. Pangis, Waterbury, 
Conn., lietuviška juostą, nu- 
megstą širdį, .5 išsiuvinėtifs 
dalykėlius.

Mrs. A. Wassell, Worcester, 
Mass., scarf, rankšluostį, 1 pr. 
hpuse-slippers; kvartūką, 4 
pot holders, guest towel ir 
scarf.

Pinigais
Sophie Petkus, B’klyn, N. 

Y., pridavė blanką su $4. Au
kavo : Sophie Petkus, $3. Po 
25c: Tony Navikas, Anna Ba- 
žauskis, Anna Greenberg ir 
Margaret Savich.

★i ★
A. Navickas, iš Haverhill, 

Mass., prisiuntė blanką su $9. 
Gauta nuo: Jonas Stančikas, 
$3. Po $1: A. J. Navickas, 
A. P. Dambrauskas, J. Mase- 
vičius, J. Saulėnas. W. Rač
kauskas, Ben Brown .

★ ★ ★
Alice Tamm, iš Brooklyn, 

N. Y., pridavė blanką ir $13. 
Aukavo : Alice Tamm, $2. Po 
$1 : Ernest Hartman. Peter 
Karklių, Andrey Walter, Er
nest Paul. John Karpavich, 
Mike Lowruna, Jąkist, Nicho
las Waite?' & family. Po 50c: 
Arnold Ozolin, Charlie Shu Ip, 
M. Shulte; Charles Bauer, P. 
Gustaitis, K. B. Kriaučiūnas. .

(Daugiau bus)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks ko
vo 9 d., 8 v. v. Liet. NeprigUlmingo 
Klubo Name, 269 Front St. Pasibai
gus LDS susirinkimui, įvyks LLD 
24 kp. mitingas. Visi nariai būkite.
— Sekr. (54-55

Demonstracija Ragino Prezidentą 
Panaikinti 12-kos Ikaltinimus

Kovo 3-čios prievakarį Įvy
kusi Madison Square Parke, 
New Yorke, Įspūdinga de
monstracija nutarė pasiųsti 
prezidentui Trumanui tclegra- 
mą, kurioje jis raginamas 
“tuojau panaikinti įkaltini- 
mus 12-kos komunistų vadų, 
kurie dabar teisiami.”

Demonstracijoje, sušauktoje 
per Civilėms Teisėms Ginti 
Kongresą, kalbėjo keli žymūs Į 
kalbėtojai, dvasiškiai ir svie- 
tiškiai civilių teisių gynimo ša
lininkai. O paskiausiais buvo 
pristatyti .dešimtis iš tų dvyli
kos teisiamųjų. 'Jų visų var
du kalbėjo New Yorko Mies
to Tarybos narys Benjamin J. 
Davis.

Ugningoje, minios nuolat 
pertraukiamoje sveikinimais 
kalboje Davis smerkė nede
mokratiniai paskiriamą New 
Yorko d žiūrės sistemą. Ir pa
reiškė, jog nežiūrint, ką pasa
kys šioji d žiūrė, yra aukštes
nieji teismai, einant iki pat 
Supreme Court. O jeigu šis 
nesielgs demokratiškai, yra ir 
už ji aukštesnis teismas — 
liaudies teismas, kuris anks
čiau ar vėliau tars savo žodį.

Baigiant demonstraciją, jos 
vedėjas atsišaukė Į visus daly
vius patiems dalyvauti ir mo
bilizuoti kitus dalyvauti šį 
pirmadienį per pietus šaukia
moje demonstracijoje Foley 
Square, prie teismabučio, kur 
tie dvylika darbininkų vadų 
teisiami einant ponų iš ponų 
parinktos džiūrės Įkaltinimu.

Demonstrantai užpildė, o 
protarpiais ir perpildė skvero 
du blokus, talpinančius apie 
6-8 tūkstančius, nežiūrint, kad 
oro temperatūra prievakarį 
buvo tik virš 30 laipsnių, su 
stipinu, šiurpiu vėju. Tik ke
lintasis galėjo išstovėti abidvi

>OOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOCSTANLEY ZUBAVICIUS 
Akountentas H

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 4-3049 '

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

XXXXXXXXXX>OOOOOOOOOOOOOOO<

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. (1—2 dienomValandos: jva]ęarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

demonstracijos valandas, tad 
publika nuolat keitėsi. Vieni 
išeina, kiti ateina.

Komercinės spaudos apro- 
kavimu, kuri visuomet kele

SOV. SAJUNGON

NEGAIftUOKIT,
SIŲSKIT
DOVANĄ ŠIANDIEN 
“NEMOKAMAI” REIKALAUKIT APRAŠANČIO KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS nc
1845 BROADWAY (60th ST.). NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-059 0

WT0N AfUNTUPJ TREMONT TRAVEL BUREAU 
Dubi Vn nuimi U Kn 1160 Columbus Avenue, Boston, Mass.

Phono: Highlands 5-7252 
inKirnnAnn inmimnni foreign package serviceP HARTFORD AGENTŪRA 39 Weils St., Hartford, Conn.

Phono: 6-5164

ĮIZRAEU

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges 
if AR TIT PfA 895-897 Broadway

W. Brooklyn 6, n; Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep. x 

Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidų kainose, 
EVergreen 8-2439-2240

JOSEPH BALTAITIS 
B AR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS .

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

521

'ZITOU’Q P AI? 411 GRAND STREET£jU1 I O D/Ylt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

?

Peter Kapiskas

LJTUANICA SQUARE

RESTAURANT
* ' 1 •

Steven Augustine & Frank Sanko
, SAVININKAI • t

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS .PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfcJE

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

* , ,, .... . .

riopai darbininkų mitingų da
lyvių skaičių mažina, publikos 
buvę 3,000. ' Rep.

Rock a ways šiemet gaus ska
ni! Catskill sistemos vandenį 
gėrimui. Vietinis, pumpuoja
mas iš žemės, sakoma, turįs 
perdaug geležies ir druskos, 
neskanus.

RUMUNIJON
“LAIMĖKIT 
KELIONĘ” 
Reikalaukit 
Paaiškinimų

Į 4 Pasaulio Kampus

M

3
7h

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. Į
Tel. EVergreen 4-8174

tapusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-šeštad., Kovo 5, 1949




