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Nesistebėkite ir, jei galite 
.susivaldyti, nesijuokite: Juo
zas Gabrys-Paršaitis suorgani- | 
zavo Šveicarijoje “Lietuvai j 
valdžia”!

Jeigu organizuoja valdžias 
Mykolas Krupavičius, tai ko
dėl gi ne jis—Gabrys-Paršai
tis?! .

Juozas Gabrys — “velnio 
neštas ir pamestas” diploma
tas, kaip sako žmonės. *

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą jis prilaikė Paryžiuje “Lie
tuvos Informacijos Biurą,” 
kuriam dėjo aukas ano meto 
lietuviškoji buržuazija ir 
bonai.

Po karo, vienu tarpu, 
meilinosi prie Kapsuko, 
komunistų.

Vėliau tūlame muziejuje 
Gabrys, įtūžęs, lazdele nukir
to A. Smetonai nosį — nuo 
biusto.

Antrojo karo metu Gabrys 
gyveno ir dabar tebegyvena 
kaž kokioj farjnoj Šveicari

joje. Na, ir ten gimė jaJm 
genijalinė mintis: suorgani
zuoti Lietuvai valdžią*...

Dar juokingesnių dalykų 
Gabrys atliko: jis “įpareigo
jo” tūlą kitą avantiūristą, — 
“daktarą” šacikauską, ■— U- 
ruguajuje savo ambasado
rium .'

šacikauskas, sakoma, jau 
buvo UruguajfųLS vyriausybei 
įteikęs ir savo kredencijalus.

Bet kažin koks biesas su
maišė ten jam planus, ir am
basadorium dar pasiliko kitas 
“daktaras” — Graužinis, sme- 
tonįninkąs. „

Taigi dabar Lietuva jau tu
ri tris prezidentus “in exile”:

Lozoraitį Romoje, — jis 
prezidentas pagal “Kybartų 
aktą.” •

Krupavičių Amerikoje—jis 
prezidentas pagal VLIK’ą.

Gabrį Šveicarijoje—jis pre
zidentas pagal “Paršaičio ak
tą.”

Be suminėtųjų, Amerikoje 
yra kandidatų prezidentams 
daugiau, kaip reikia: kur tik 
nusispjausi, — pataikysi ant 
kandidato.

Pakštas su savo Ošti an d i ja 
ir Baltoskandija.

Dominikas Klinga — vy
riausias Voldemaro adjutan
tas.

Jurgėla taipgi neatmestų 
prezidentinio krėslo, lai jis 
būtų ir labai sulūžęs.

Viso, ko šitiems kandida
tams dabar reikia—pinigų.

Duokit jiems aukų, duokit 
dolerių; tik pašerkit juos, o 
matysite, kaip jie dar smar
kiau zyliuos!

Deja, yra dar nemažai fa-1 
šistinės propagandos apglū- 
šintų žmonelių, kurie duoda 
jiems pinigų ir taip užlaiko 
visokius savanaudžius, 
naudingo visuomenei 
kiančius.

nieko 
nevei-

Tuomet, kai užsienyje tar
pe ponų vyksta ergeliai ir 
barniai dėl busimosios atfašis- 
tintos Lietuvos prezidento; 
mūsų tėvu krašto liaudis ste
buklus atlieka krašto atstaty
me.

Už metų kitų Lietuvos že
mės ūkis bus sukolektyvintas, 
o tuomet visa šalis pradės al
suoti nauju gyvenimu, nauja 
dvasia. Nebus Lietuvoje nei 
bagoto nei biedno: bus visi 
lygūs darbo žmonės!
/ Visi bus sočiai pavalgę, gra

žiai apsirengę ir gyvens tokiu 
kultūrišku gyvenimu, apie 
kurį lietuvis darbo žmogus 
tik svajojo.

1950 metais sukaks 10 me
tų, kai Lietuvos steigiamasis 
liaudies seimas paskelbė Lie-

SOVIETU SEIMAS DARO 
SVARBIUS TARIMUS

VICEPREZIDENTAS SAKO, 
EILIBUSTERIS NETEISĖTAS

MILIŪNAI PROTESTANTU 
PRIEŠ ATLANTO BLOKĄ

Pramonei, Statybai Skiriama 30 Biliony Dol.; Socialioms 
Reikalams 23 Bilionai, Apsigynimui 15 Biliony Dolery 

■'f į

Taigi liks daugiau kjjp 6 
bilionai dolerių perviršio.

Valstybinė lėšų sąmata 
bus $2,600,000,000 didesnė 
už pernykščių. •

Finansų ministro Zvere- 
vo įteiktoje sąmatoje dau
giausia pinigų skiriama 
pramonei, statybos dar
bams, žemdirbystei ir gele
žinkeliams.

Visuomeniniams ir kul
tūriniams tikslams — 23 
bilionai, 800 milionų dole
rių. Tarp šių tikslų yra ap- 
švieta, sveikatos reikalai ir 
sportai.

Žemdirbystei — 6. bilio-| 
nai, 400 milionų doleriu.

Šalies gynimui skiriama 
15 bilionų, 800 milionų do
leriu; v

Maskva. — Atsidarė 
jungtinė sesija Aukščiau
si ©s Sovietų Tarybos —so
vietinio seimo.

Įeinant į salę premjerui 
Stalinui člrauge su premje
ro pavaduotoju Viačeslavu 
Molotovu, delegatai juos 
pasitiko griausmingais 
delnų plojimais ir sveiki
nančiais šūkiais.

Finansų ministras Arse
nins Zverevas įteikė vy
riausybės sąmatą — valsty
bės lėšų apyskaitą — seka
miems metams.

Vyriausybė apskaičiavo, 
jog dvylikai mėnesių reikės 
83 bilipnų, 30 milionų dole
riu lėšų, bet valdžios iždas 
per tuos metus gaus 89 bi- 
lionus, 41 milioną ir 600 
tūstančių dolerių pajamų. ■ ■■ ■■ ■ ■ ■■y

Graikijos Fašistai Vėl 50 Senatorių Prašo 
Giriasi Laimėsią

Washington. — Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 
tas Alben Barkley, l^aipo 
Senato pirmininkas, pa
tvarkė, jog senatoriai dviem 
trečdaliais, balsų turi teisę 
uždaryti ginčus-filibuste- 
rius bile kada. Šiuo patvar
kymu Barkley atšaukė per
nykščio, Senato pirmininko, 
republikono senatoriaus 
Vandenbergo išrastą “tai
syklę,” kuri sakė:

Jokia dauguma balsų ne
galima sustabdyti šnekas 
prieš pasiūlymus, kurie dar 
n,ėra formaliai paimti svar-

Grupė pietinių demokrątų 
per dvi .paskutines savaites 

vedė plepalų ermyderį, kad 
išlaikytų Vandenbergo “tai
syklę” prieš valdžios demo
kratų reikalavimą dviem 
trečdaliais balsų sustabdyti 
bet kokias diskusijas.

Barkley’o patvarkymas 
prieš Vandenbergo taisyklę 
bus balsuojamas. Jam už- 
girti užtektų paprastos 
daugumos balsų. Bet buvo 
abejojama, ar Barkley gaus 
daugumą. Nes daugelis re
publikonų senatorių palai
ko pietinių demokratų fili
buster!.

Ragina Senatą Atmest Priešsovietinę, Karinę Sutartį;
Šaukia Nemėgini Sunaikint Sovietų Sąjungos Įstaigas

Tripolis, Graikija. ,— Mo
narcho - fašistų valdžia gi- 

iriasi, kad jie beveik sumu
šę graikų partizanus Pelo
ponnese, pietiniame Graiki
jos j)ussalyje. Fašistai žada- 
per “porą savaičių visai ap
valyti” Peloponnesą.

(Jau ne vienas panašus 
monarchistų pagyras vėjais 
nuėjo.)

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistai skelbia, kad jie 
nuskandinę “svetimą lai
vą,” kuris gabenęs partiza
nam į Peloponnesą 1,500 
šautuvų ir daugiau kaip 
100 kulkosvaidžių.

(Jeigu monarchistai lai
vą nuskandino, tai kaip jie 
sužinojo, kiek ginklų tas 
laivas gabeno?)

New York. — Sovietinis 
inžinierius Gubičevas teis
me atsisakė duoti atsaky
mus į klausimus.

Washington. — Amerika 
užgiria Italijos priėmimą į 
Atlanto santarvę.

ORAS.—Nešalta giedra.

Pusantro Biliono Dol. 
Kinijos Tautininkams

Washington. — 50 de
mokratų ir republikonų se
natoriuj pasirašė prašymą, 
kad Senato užsieninių rei
kalų komisija užgirtų bilio- 
ną ir 500 milionų dolerių 
greitai karinei pagalbai Ki
nijos tautininkams prieš 
komunistus - liaudininkus.

Tie senatoriai kriti^ioja 
valstybės sekretorių D|aną 
Achesoną, kad jis abejoja 
apie naują tautininkam! pa
ramą, kurią liaudiniĄkai- 
komunistai galį pagrobi.

Dauginami Lėktuvą 
Atom-Bombom Mėtyti

Washington. — Ameri
kos oro jėgų oficieriai su 
pasididžiavimu pranešė, jog 
turi jau kelias grupes pa
ruoštų didžiųjų bombanešių 
atominėms bomboms gaben
ti ir mėtyti į “priešo” šalį.

Tokiems žygiams yra spe
cialiai išlavintas reikalin
gas lakūnų skaičius.

MARSHALLO PLANAS PŪDO 
ITALIJOS TRAKTORIUS

Geneva. — Italija neturi 
kur dėti savo pagaminamų 
traktorių todėl, kad ameri
kinis Marshallo planas su-

tuvą tarybine, socialistine res
publika.

Tam įvykiui atžymėti Lietu
voje jau dabar daromi planai.

Sekamą savaitę pradės pra
kalbų maršrūtą Vincas An
drulis, Vilnies redaktorius.

Jo prakalbos įvyks Naujo
je Anglijoje, kur kalbėtojui 
teks pabuvoti arti ištisas mė
nuo.

Mes laukiame pranešimo, 
kada V. Andrulis bus Brook
lyne. čia jis turėtų pasakyti 
mūsų visuomenei kalbą. -

Teisėjas Varžo Komunistų 
Advokatų Klausimus

, New York. — Federalis 
apskrities- teisėjas Harol
das Medina LA pradžių buvo 
leidęs komunistų advoka
tams statyti tiktai 10 pasi
priešinimų kai dėl parinktų 
džiūrės narių. Advokatai 
ketvirtadienį . išreikalavo 

I dar penkių pasipriešinimų.
Bet teisėjas uždraudė tuo

se pasipriešinimuose klau
sinėti džiūrės narius apie 
politinę jų veiklą ir narys
tę prieškomunistinėse orga
nizacijose.

Teisėjas tvirtino, kad tie 
pradiniai parinkti džiūrės

laiko itališkų traktorių par
davinėjimą Francijai, Len
kijai ir kitiems rytinės Eu
ropos kraštams,, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas. L

Italijoj prie fabriku rū- 
dyja ir pūva bent tūkstan
tis traktorių. Italai darbi
ninkai galėtų tūkstančius 
naujų traktorių pastatyti; 
bet jie paleisti^ iš dūrbo, 
kuomet Marshallo planas 
užgina Italijos traktorius 
pardavinėti z užsieniams. 
Mąt, Amerika nustatė, jog 
vakarų Europos kraštai tu
ri šiemet marshalliniais 
pinigais pirkti 25,000 ame
rikinių traktorių.

Cleveland, Ohio. — 
deralės Kristaus Bažnyčių 
tarybos suvažiavimas atsi
sakė paremti planuojamą 
karinę šiaurės Atlanto kra
štų santarvę ir pareikala
vo, kad Senatas neužgirtų 
tos santarvės pirma, negu 
Amerikos žmonės gaus pro
gą pilnai ją apsvarstyti.

120 delegatų, atstovau
dami 35 milionus* protes
tantų bažnyčių narių, priė
mė rezoliuciją, kuri šaukia 
Senatą atmesti bet kokią 
karinę sutartį, kuri atrody
tų taikoma užpuolimui 
prieš Rusiją. O taip atrodo 
jau padaryta Jungtinių 
Valstijų karinė sutartis su 

O Lotynų Amerikos kraštais.
Ši rezoliucija buvopriim-

nariai. esą “bepusiški.” C 
jie nudavė, būk nieko negir
dėję ir neskaitę apie komu-Įta po to, kai" valstybės de-J--- ----  i--- ----- .------------------------------nistus, nors tarp tų džiūrės 
narių yra toki:

Du priklauso Amerikonų 
Legionui, vedančiam pro
pagandą prieš komunistus; 
vienas yra narys prieško- 
munistinės Liberalų Parti
jos; vienas pirmiau tarna
vęs kaip karinio laivyno 
žvalgybos oficierius; vienas 
—policijos pareigūno drau
gas, ir keturi buvusieji bei 
dabartiniai valdinių įstai
gų tarnautojai.

Bilius Reikalauja
Atimt Komunistam
Amerikos Pilietybę

GUBIČEVAS ĮKAITINTAS 
NEVA KAIP ŠNIPAS

New York. — Federalė 
grand džiūrė įkaitino sovie
tinį inžinierių Valentiną 
Gubičevą, Jungtinių Tautų 
samdomą pareigūną, neva 
kaip , šnipą. Kartu su juo 
įkaitinta brooklynietė Ju
ditha Coplon, teisingumo 
departmento raštininkė iš 
Washingtono.

Jiedu buvo areštuoti už- 
pereitą penktadienį ant ga
tvės. Slaptieji FBI polici
ninkai, girdi, radę Judithos 
krepšelyje “sekretnus” val
džios popierius. FBI Šniuk
štai įtaria, kad Juditha 
“gal būtų” mėginusi tuos 
popierius Gubičevui per
duoti. Pas Gubičevą jie ne
rado jokių amerikinių slap
tybių. Tačiaus, nežinia už 
ką, jam gręsia sunki baus-

4

me — iki 15 metų kalėjimo 
ir $20,000 piniginės bau
dos. O Juditha Coplon galė
tų būti nubausta iki 35 me
tų kalėjimo.ir $20,000.

TAI PRIEŠIŠKA PROVO
KACIJA} SAKO MASKVA

Maskva. — Oficialė So
vietų žinių agentūra TASS 
rašo, kad Gubičevo arešta
vimas yra dar vienas į rody-1 
mas, kaip priešiškai Ame
rika elgiasi link Sovietų 
Sąjungos. Sako, Gubičevo 
areštas, neva kaip šnipo, 
yra provokatoriška prieka
bė. '

TASS teigia, kad Gubiče
vas po suėmimo buvo aršiai 
kvočiamas ir FBI agentai 
mėginę išveržti iš jo sovie
tines slaptybes.

SUČIUPTI “PANŠAPĖJE” 2 TRAUKINIO 
PLĖŠIKAI; VIENAS PERŠAUTAS

Washington. — Policija 
užklupo “panšapėje,” už 5 
blokų nuo Baltųjų Rūmų, 
du. jaunus traukinio plėši
kus — Lumaną Ramsdellį 
ir Geo. Llewellyna. Rams- 
dellis griebėsi revolverio, 
tad policininkai pavojingai, 
turbūt, mirtinai jį peršovė.

“Panšapėje” jiedu bandė 
iškišti laikrodėlius ir kitus 
brangius daiktus, kuriuos 
išplėšė iš traukinio keleivių 
West Virginijos valstijoj. 
Policija rado pas juos apie 
$1,000 išplėštų pinigų. Ieš
ko jų sėbrų, kitų dviejų plė-

Washington. — Truma- 
niškas demokratas kongres- 
manas Francis Walter įne
šė bilių, kuris reikalauja 
atimti visiems komunis
tams amerikinę pilietybę. 
Jis perša lygiai panaikint 
pilietybę čiagimiams komu-

musiems ateiviams.
Walter yra kongresmanų 

Neamerikinės Veiklos Ko
miteto narys.

Kitas kongresmanų ko
mitetas svarsto pasiūlymą 
paženklint žodžiais “komu
nistinė propaganda” visus 
per paštą siunčiamus kai
riųjų laikraščius ir knygas. 
Pagal šį pasįūlymą, taip tu
rėtų būti pažymėta litera
tūra visų tokių įstaigų, ku
rias generalis prokuroras 
apšauks “raudonojo fron
to” organizacijomis.

Tie keturi banditai buvo 
girdėję, , kad pravažiuos 
traukinys su keliais "milio- 
nais dolerių. Bet jie padarė 
klaidą, sustabdydami kitą, 
keleivinį traukinį be tų mi
lionų.

Washington. — Rępubli- 
konai siūlo tik 90 dienų 
pratęst rendų kontrolę.

Washington. — Demokra
tų vadai sutinka panaikint 
rendų kontrolę šimte “far- 
meriškų” apskričių.

Sizife®;

Fe- partmento atstovas Charles 
E. Bohlen iš Washingtono 
ragino suvažiavusius dvasi
nius protestantų vadus už- 
girti karinę Atlanto santar
vę.

Kalbėtojai kritikavo Tru
mą no-Achesono politiką, 
kuri slepia pavojingus At
lanto santarvės planus.

Kitoje rezoliucijoje šis 
protestantų kunigų ir vys
kupų suvažiavimas pareiš
kia :

—Jungtinės Valstijos tu
ri nemėgint sunaikinti vi
suomenines Sovietų Sąjun
gos įstaigas ir privalo nesi
kišti į jokios šalies politinę 
ir ekonominę santvarką.

Suvažiavimui įteiktas ra
portas apie Amerikos poli
tiką Tolimuose Rytuose sa
ko:

— Amerikos liaudis pri
taria judėjimams dėl .tauti
nės nepriklausomybės Toli
muose Rytuose.

Jungtinės Valstijos turi 
nesivelti kariniai į Kinijos 
tautininkų politiką.

Kiti raporto dėsniai ra
gina įvesti tautinę savival
dą Korėjoje ir pataisyti at
eivy bės įstatymus taip, kad 
nebūtų uždarytos Ameri
kon durys kinams ir kitoms 
rytinėms tautoms.

. i /

Athenai. — Tęsiasi mū
šiai tarp monarchistų armi
jos ir partizanų šiaurinėje 
Graikijoje.

Šostakovič Prašo Vizos į 
Kultūrinę Sueigą Amerikoj

Maskva. — Pasauliniai 
garsus sovietinis muzikos 
kompozitorius Dmitrius 
Šostakovičius ir 6 kiti žy- 
ihūs dailininkai, rašytojai 
ir mokslininkai prašė Ame
rikos ambasadą duoti jiems 
leidimus-vizas . Amerikon 
keliauti į kultūrininkų-mo- 
kslininkų konferenciją dėl 
pasaulinės taikos išlaikymo.

Ta konferencija įvyks 
New Yorke, kovo 25-27 d. 
Ją šaukia Nacionalė Ame
rikiečių Menininkų, 'Moks
lininkų ir Profesionalų Ta
ryba.

AXIS SALLY KALTA KAIP 
AMERIKOS IŠDAVIKE

Washington. — Federalė 
džiūrė, po 17 valandų svar
stymų, atrado kalta amerK 
konę Mildredą Gillarš, kaip 
šalies išdavikę. Mildredą, 
žinoma Axis Sally vardu, 
varė nacių propagandą per 
Berlyno radiją prieš Ame
riką ir kitus talkininkus 
karo metu. Ji kurstė jan
kius kareivius neklausyti 
komandos, atsisakyti ka
riaut prieš vokiečius.

Bausmė jai (šiuos žo
džius rašant) dar nepaskir
ta. Teisėjas Curran ma
žiausiai galėtų nubaust ją 
5 metais kalėjimo, o dau
giausiai nusmerkt mirti.

Išdavikės advokatai pasa
kojo teisme, kad naciai gra-

sinę ją nužudyt, jeigu ji at
sisakys skleisti jų propa
gandą per radiją.

Jungt. Valstijos Geidauja 
Ryšių su Franko

Washington. — Amerikos 
valstybės departmento at
stovas sakė, jog šios šalies 
vyriausybė pageidauja at
naujinti pilnus diplomatijos 
ryšius su Franko fašistų 
valdžia Ispanijoje.

Pagal Jungtinių Tautų 
nutarimą, jau treji metai 
kai Amerika ir kiti Jungt. 
Tautų nariai 
ambasadorius 
Ispanijos.

atšaukė savo 
iš fašistines

mMMiw
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Mums Siūlo Pirkti Katę Maiše
“Kates maiše aš nepirksiu,” sako žmonės, kuomet 

' jiems yra siūloma koks nors daiktas, kurio jie nematė.
Kitais žodžiais: joks savigarbus žmogus nenori, at

sisako pirkti bent kokį dalyką, kurio jis nežino, nėra 
matęs. Juo labiau, savigarbus žmogus neims jam ne
matyto, nežinomo daikto, už kurį pardavėjas prašo di
delės kainos.

Bet mūsų gyvenime, mūsų krašte, pradėta toji tai
syklė laužyti, — pradėta kišti Amerikos žmonėms daly
kai, už kuriuos jie moka brangią kainą, bet kurių jie, iš 
tikrųjų, nežino ir net nėra matę!

Štai tik neseniai USA Kongrese buvo priimtas įsta
tymo projektas, kurio kongresmanai neskaitė ir nema
tė. Projektas liečia šnipų palaikymą užsieniuose ir na
mie. Įstatymas liečia milžiniškas pinigų sumas, kurios 
teks šnipams išmokėti. Už šį bilių (įstatymo projektą) 
balsavo visi sesijoj dalyvavusieji, apart keturių, — tik 
keturi kongresmanai, taigi, atsisakė’ pirkti katę maiše.

Bet/tai nėra viskas!
Yra didesnis ir opVsnis “pirkinys,” kurį mūsų valsty

bės departmentas žada įteikti Amerikos žmonėms.
štai, valstybės sekretorius Acheson (“gražiausiai ir 

• madingiausiai apsirengęs mūsų valdininkas Washingto
ne!”) pagamino Šiaur. Atlanto Pakto projektą įstatymą.

Einant šiuo projektu, Amerika ginkluos karui Vakarų 
Europos valstybes. Jei šis projektas bus padarytas jstcv- 
tymu, tai jis pakeis visą mūsų politiką ir gal būt viVą i 
mūsų gyvenimą’. Jei ši sutartis pataps įstatymu, tai/at- 
rodo, bent kuri Vakarų Europos šalis gali išprovokuoti

POPIEŽIUS PRIE SU
RUOŠIMO ANTROJO 
KARO

Savo straipsnyje “Vati
kano Paslaptys” kunigų 
Draugo bendradarbis .Vyt. 
Arūnas, rašo:

Bet kada 1939 metais “ma
žasis” Italijos karalius, pani
kos pagautas dėl tarptautinės 
padėties, nutarė eiti pas Po
piežių prašyti patarimo ir 
protekcijos, tai aštuonioins 
dienoms praslinkus nuo to vi- 
žtito, Romos gyventojai buvo 
nustebinti pamatę vykstančius 
iš Vatikano i Kvirinalą auto
mobilius su Popiežiaus emble
momis. Pakeliui gatvėse žmo
nės klaupė. Tai pirmą kartą 
nuo 1870 metu, kad Popiežius 
darė vizitą Italijos karąliui.

Šitoks staigus suartėjimas 
buvo visaip aiškinamas: Po
li i e ž i u s, p a s i t i k' ė d a m a s 
ro Emanuelio 
noris išlaikyti 
liai nuo karo 
mėnesiu

i netikėto svečio
po, atvykusio Įtikinti Popiežių, 

j jog Vokietijos pergalė esanti 
užtikrinta, ir pašildyti jam 
paskutines Hitlerio taikos są
lygas, prieš pradedant didžią- 

į ją ofenzyvą vakaruose. (D.. 
Į kovo 7d.).

Kaip diena aišku, kad po- 
i piežiąus vizitas pas Italijos 
karalių nebuvo tuo tikslu, c. • 7

gei’ai s
Italiją

Bet po
Vatikanas si

Ribbentro-

Vikto- 
norais. 
nuoša
li vi e.jii

niais juodais marškiniais ir 
dainuoti komunistinį ‘Inter
nacionalą.’

“Paskui jie jį sušaudė, ir 
tuomi miesto gyventojų 
akyse tapo didvyriais.

“Bet laimės latas sustojo 
suktis. Dabar jie yra suareš
tuoti ir kaltinami žmog
žudystėje. Jie čia gyveno 
per keturis metus ir niekas 
jų neareštavo. Tiktai dabar 
galabinimas fašistų ir pri
vertimas dainuoti komunis
tines dainas pasidarė rimtu 
prasižengimu.

“*fie keturi priklausė 
partizanų grupei, vadina
mai Lagomarsino.

“Mario Lagomarsino, tuo
met 20 m., o daba? 24 me
tų, buvo drąsus vadas prieš 
Mussclinio fašizmą. Su juo 
kartu ėjo Giovanni Zava 44 
metų, Giuseppe Rivabella, 
29 m., ir Niccola Pattaluga, 
25 metų, užmušti prof. E-

i tas yra,
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bent kada kara, i kuri,'nori kas ar nenori, turės įsikišti ^°kleZR!s
i Vok ietį jo
• šistiniu I c

Amerika!1
šiaurės Atlanto Paktas reiškia aiškų, atvirą karo 

ruošimą prieš Tarybų Sąjungą.
Bet ką byloja Šiaurės Atlanto Pakto sutartis? Kas i bentropas 

ją skaitė? Kas žino tos sutarties turinį? , !
Be Achesono ir jo artimųjų, be keleto senatorių, .... 

sutarties turinio niekas nežino. i Priešins Hitlerio ir Mussoli-
Mr. Acheson šitaip samprotauja: kai mes šią sutartį!11*0 ^arui- ' (

pasirašysime, — pasirašysime gal Amerikoje, gal Ber- į ~ “
mudoje, — tuomet paskelbsime jos turinį, tuomet ji bus NETIKe 1 INI, BET 
pateikta Kongresui užgirti. O kai ji bus pateikta Kon-' TIKRI DALYKAI 
gresui užgirti, tuomet retas kuris Kongreso 
drįs atsisakyti už ją balsuoti.

• Vadinasi, dalykas greit bus užbaigtas taip, 
valstybės departmentas, na, ir viskas!

Ką visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad mūsų krašto vyriausybė, 

už kulisų, slėpdama nuo žmonių sutarčių turinį, 
mus karštajam karui ir nesako, kąd ruošia.

Aną dieną Utah valstijos senatorius Watkins viešai 
pareiškė savo baimę, savo nepasitikėjimą šituo valsty
bės departmento žygiu.

Reiškia nepasitenkinimą ir daugelis toliau numatan
čių laikraštininkų ir net radijo komentatorių. Reiškia 
nepasitenkinimo kiekvienai, kuriam rūpi mūsų krašto 
žmonių gerbūvis ir pastovi, ilgametė taika.

Mūsų valstybės sekretorius, deja, stumia pradėtąjį 
darbą pirmyn ir niekas jam negali nieko padaryti. Jis 
bando parduoti Amerikos žmonėms maiše tokią katę, 
kuri tikrovėje gali pasirodyti žiauria žvėrimi ir ilgainiui 
gali mūsų šalį gerokai, apdraskyti, jei ne sužeisti.

kad per visą karą 
nepasmerkė nei 

s, nei Italijos fa- 
agresorių ir karo

i sukūrėjų. Matyt, kad Rib- 
; gavo iš popie

riaus užtikrinimą, kad ka- I V 7
u tos‘ralikų bažnyčios galva nesi- u ? I • v • ’ t T * j 1 t • Tl/T 1 •

narys iš- i Dienraščio “Long 
. I Presi” koresp.

kaip nori į Hill lankosi Italijoje

dirbdama
ruošia

Island 
Ernie 
ir ra

išo iš miesto Genoa., Tą ko
respondenciją turėtų per
skaityti kiekvienas ameri
kietis ir pagalvoti, kur lin
kui’ yra 'nuvažiavę tie, ku
rie Marshall Plano pagalba 
yra pavergę tokias , šalis, 
kaip Francūzija ir Italija. 
Tai, kas dabar dedasi Itali
joje, turėtų atidaryti akis 
Amerikos žmonėms, jog tie 
idealai, už kuriuos kariavo 
ir mirė milijonai prieš pen
ketą metų, jau yra sužlug-

“Jie iškrėtė jo namus. 
Jie paėmė jo arklius ir par
davė juos turguje, kad pa
maitinti alkanus italus. Jie! 
jį užmušė ir už jų tą žygį 
jie buvo -sveikinami.

“Dabar jie, jeigu bus nu
teisti, gaus amžiną kalėji
mą, v |

“Šiaurinėje Italijoje — 
Milano, Turine ir Genoa — 
tasai pasikeitimas eina 
daug žiauresnėje formoje. 
Bet toks pat tik tykesne 
forma eina ir Romoje.

“Mussolinio legionieriai, 
žinoma, ėjo išvien su naciais 
ir žudė tiek jaunų amerikie
čių, kiek tik jie tuo laiku 
pajėgė. Musšolinis tais lai
kais Jungtinėse Valstijose 
buvo skaitomas pikčiausiu 
kriminalistu, kartu sų'Hit
leriu ir Tojo.

“Tie trys atsako už mili
jonus žiauriausių nužudy
mų. Prieš keturis metus tal
kininku
Hitlerį, Mussolinį ir Tojo 
nušluoti
s 10.

•“Tie — kaip ir šitie ketu
ri buvę partizanai Genoa 
mieste, — kurie kovojo 
prieš fašizmą tuomet, 'šian
dien į tai visa žiūri-su nau
ja perspektyva. Tai ypatin
gai tiesa su tais, kurie 1945 
metais priklausė kairiajam 
anti-fašistų sparnui.

“Italai yra susimaišę. 
Buvo laikai, kai jų pareiga 
buvo sekti savo vadą Mus- 
solinį. Paskui buvo skaito
ma drąsa pašalinti Mussoli
nį ir jo' fašistus. Šiandieną 
tas jau skaitoma prasižen
gimu. '

“Tie keturi, suareštuoti 
Genoa mieste, yra tiktai pa
vyzdys, šimtų panašių atsi-

Bėt, sako Morris, toji 
skaitlinė nėra teisinga. Mi
nėtasis valdžios biuras la
bai keistai ir klaidingai 
skaičiuoja bedarbius. Jis 
savo išvadas paremia spė
jimu, kad daugelis atleistų 
iš darbo darbininkų nebe
norėtų grįžti į darbą, jeigu 
darbo ir būtų, tuo būdu jų 
nepriskaito prie bedarbių. 
Ir taip biuras bedarbių 
skaičių sumažina šimtais 
tūkstančių. Morris teigia, 
kad jau dabar turime ma
žiausia penkis milijonus be
darbių !

Toliau šis “Daily Wor
ker” kolumnistas savo kri
tikos rykšte plaka darbo 
unijų judėjimo vadus —va
dus Amerikos Darbo Fede- 
raęijos ir CIO. Iki šiol di
džiųjų unijų vadai taip el
giasi, jog atrodo, kad mes 
neturime jokios nedarbo 
problemos. Unijos beveik 
nėra nė piršto pajudinę su
darymui bedarbių judėji
mo.

Morris nuroclo, kad uni
jų vadai 'klaidingai 
suprato Amerikos ekono
minę padėtį ir todėl priėjo 
prie klaidingų išvadų. Kai 
Federacija ir CIO laikė 
savo konvencijas, jų lyde
riai pravedė tokį • suprati
mą, kad mes stovime ne 
prieš didėjančio nedarbo 
laikotarpį, bet prieš laiko
tarpį didėjančio pralobimo, 
didėjančios gerovės, augan
čio darbų skaičiaus. Todėl 
konvencijose jie užgniaužė 
visokias kalbas apie darbo 
unijų problemas ryšyje su 
bedarbiais. Nors jau milijo
nai unijistų vaikštinėja be 
darbo, bet unijų vadai te- 
begieda apie naują gerovės 
laikotarpį.

norėjo

Korespondentas PI ill ra
šo:

“Daugelis žmonių, kurie 
prieš* keturis mettis buvo 
didvyriai, nes jie darbavosi 
išvien su Jungtinėmis Vals
tijomis ir Britanija, ,yra 
skaitomi kriminalistais. Be-

Dulles’as Įspėja
Retai kada mes’sutikome su tuo, ką pasakė republi- 

konų/lyderis ir diplomatas advokatas J.ohn Foster Dul
les. Bet, prisipažįstame, sutinkame su kai kuriais jo pa
reiškimais, padarytais Federal Council of Church of 
Christ in America konferencijoje, įvykusioje Clevelande.

Suvyko ton konfereneijon apie 400 žymių protestanti- Į tikimų pasirodo ypač šiojep*°- 
nių sektų atstovų — kunigų,’vyskupų ir pasauliškių vi- siaurinėje Italijos dalvie.

nuo žemes pavir-

PASIMATYMAS SU 
PREZIDENTU

“The CIO News” prane
ša, kad kovo 4 d. grupė CIO 
unijos.vadų buvo atsilankę 
pas prezidentą Trumaną 
pasikalbėti dėl padėties 
Kongrese. Tarpe kitų, gru
pėje buvo CIO iždininkas 
Carey, automobilistų unijos 
prezidentas Reuther, Am- 
algameitų rubsiuvių unijos 
iždininkas - sekretorius Ro
senblum, jūrininkų unijos 
prezidenas Curran ir kiti.

1. ATGIMIMAS .
Prieš ketverius metus 

Tarybinės Armijos kariuo
menė išvijo vokiečius iš 
Lietuvos miesto — Klaipė
dos ir tuo baigė visišką 
Tarybų Lietuvos .išvadavi
mą iš fašistinių grobikų. 
Pirmą kartą per daugia- • 
amžę, Lietuvos istoriją vi
so^ Lietuvos žemes buvo' 
sujungtos į vieną naciona
linę valstybę. •
Įdomūs istoriniai bruožai
Įdomi ir pamokinanti yra 

Klaipėdos istorija. Ji buvo 
įkurta lietuvių - žvejų dar 
XIII- amžiaus pradžioje. 
Netrukus, 1252 metais vo
kiečių šun-ritieriai užgrobė 
Klaipėdą ir pastatė.sau ten 
atramos tvirtovę Memelį, 
siekdami tolesnį veržimąsi 
į Rytus. Lietuvių* tauta ne 
kartą darė drąsius žygius 
išsivaduoti iš svetimšalių 
grobikų. Lietuvos kariai 
puldinėjo Memelio įgula ir 
1325, 1379, 1393, 1402 me
tais sudegino tvirtovę. Per 
150 metų nuo Klaipėdos į- 
kūrimo aplink ją nerizika
vo apsigyventi nė .vienas 
vokiečių kolonistas.

1540 metais Klaipėdos 
krašte gyveno 7,800 vals
tiečių ir visi jie buvo lietu
viai. Oficialiniais vokiečių 
statistikos duomenimis 1837 
metais lietuviai Klaipėdoje 
sudarė 67,7 procento visų 
gyventoju, 1910 metais — 

. 58,2 %. Prieš antrąjį pasau
linį karą Klaipėdos krašte 
tebuvo 38,2 procento vokie
čių.
Lietuvybės užgniaužimas

Tai nuo amžių buvo Lie
tuvos žemė. Bet kol Lietu
voj valdžią turėjo ne liau
dis, o buržuazija, Klaipė
dos srityje, net tuo metu, 
kai ji įėjo į Lietuvos valš- 

j tybės sudėtį (1923' - 1939 
m.) visą tvarkė vokiečiai. 
Daugely Klaipėdos ' įmonių 
lietuviai visiškai nebuvo 
prileidžiami prie mašinų. 
Labai dažnai pardavėjai- 
vokiečiai atsisakydavo par
davinėti prekes, jei pirkėjas 
kreipdavos j juos lietuviškai. 
Visi krašto gyventojai bu
vo suvokietinami. 
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Baisus sunaikinimas per 
vokiečius

Pasitraukdami iš Klaipė
dos 1945 metais vokiečiai

i brikas veikia ir jo pajėgu- 
! mas kas diena didėja.. Eina 
įvairių' tarybinių markių 
audimo bei vaterinių maši
nų, gautų iš Leningrado, 
Penzos, Taškento, Maskvos 
ir kitų Tarybų Sąjungos 
miestų montavimas. Vietoj 
griuvėsių krūvų išaugo ce
liuliozės - popieriaus* kom- 

' binatas.
Klaipėdos uosto pakilimas
Bet itin juntami pakiti

mai, kurie įvyko jūros pre
kybos uoste. Jis buvo vo- • 
kiečių sugriautas iki pa
matu. O dabar uosto me
chanizmų pajėgumas išau- > 
go, palyginti su prieškari- 
niu, kelis kartus. Kad pa
greitintų l aivų apdirbimą, 
uosto darbininkai plačiai 
praktikuoja krovinių per
krovimą iš laivų * apatinės 
ertmės betarpiškai į gele
žinkelio platformas, ap- 

| lenkdami sandėlius. Pra
ėjusiais metais uoste buvo 
perkrauta krovinių beveik 
22 procentais daugiau, ne
gu 1947 metais.

Jūros šlovė vėliava neša 
visi miesto patriotai, nepri
klausomai nuo to, ar jie dir- # 
ba uoste ar ne. Noras at
gaivinti savo miestą, pada
ryti jį puikų skatina tūks- k 
tančiūs Klaipėdos patriotų. 
Šito tikslo siekė, fabriko 
“Trinyčiai” meistras Do
mas Budrys, kuris apmokė 
per 100 darbininkių įvairių 
profesijų. Šito tikslo siekė 
ir laivų remonto gamyklos 
stachanovininkai kalvis Mi
šeikis, tekintojas Kalačaus- 
k’as, stalius Rudzinskas .ir 
dar 50 miesto patriotų, ku-

• /i*ie per trejus metus įvykdė 
darbų apimtį, kuri buvo 
numatyta įvykdyti per. 
penkmetį. Šito" pat tikslo 
siekė elektrinės atkūrimo 
entuziastas, jos nekintamas 
direktorius Nemunis; Klai
pėda duoda elektros srovę 
Palangos, Kretingos, Šilu
tės namams, krašto kolek
tyviniams bei tarybiniams 
ūkiams.

Mieste kas trečias dir-
(Tąsa ant 3 puslapio)
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veik kas savaitė tokiu atsi-įtikimų šioje dalyje pasau- 
v -1 • j?

suomenininkų.
Tarp pasauliškių buvo ten ir Mr. Dulles, kuris, beje, 

yra Jungt. Valst. atstovas Jungtinėse Tautose.
Mr. Dulles pasakė, jog Amerikos vyriausybė, be ato

dairos traukdama į Šiaurės Atlanto sutartį visokius 
kraštus ir žadėdama jiems ginklų, gali neužilgo.išprovo
kuoti pasaulinį karą. ' *

Dulles nėra Šiaurės Atlanto Pakto priešas, bet įis yra, 
priešingas įtraukimui į tą paktą tų kraštų, kurie ribuo- 
jasi su T. Sąjunga. Jis priešingas, pav., Skandinavijos 
kraštų įtraukimui, šiton, sutartim

Dulles pažymėjo, jog Tarybų Sąjunga gali nepakęsti 
to> jei jos pašonėje Amerika pradės steigti savo militari- 
nes bazes, iš kurių galėtų šaudyti T. Sąjungos teritori
jom Amerika taipgi, nurodė kalbėtojas, nepakęstų, jei 
T. Sąjunga, sakysime, Kanadoje steigtų savoi militarines 
bazes, atsuktas prieš Jungtines Valstijas.

Be to, r,ępublikonas Dulles pasisakė ir prieš militąris- 
tų kišimąsi į taikos politiką. Militaristai, anot jo, gąli 
būti gesti kariai karo metu, bet jie negali tikti, būti ge

šiaurinėje Italijos dalyje. : ----------
“Štai istorija keturių Ge-; BEDARBIAI IR 

noa partizanų, kuriė 1945 j DARBO UNIJOS 
metų balandžio mėnesį. ko-| “Daily Worker” kolum- 
vojo prieš nacizmą ir fašiz- nistas George Morris rašo 
mą.' Tuo. laiku Mussolinis pastabas apie opiausį šių 
buvo šiaurėje, kovojo ame- dienų Amerikos naminį 
rikiėčius ir skelbė liaują fa- klausimą, atseit, plitimą 
šizmą.' „ | nedarbo. Jis nurodo, kad

“Nakties metu šitie par- tik per vieną vasario mėne- 
tizanai nuėjo į'gerai žino- sį, pagal valdžios pateiktus 
mo fašistų sandarbininko davinius, bedarbių skaičius 
profesoriaus E. E. Eboli padidėjo 550,000. U. S. Cen- 
namus, paėmę jį nusivedė I žus Bureau pripažįsta, kad 
už miesto prie ežero, priver-|šiuo tarpu Amerikoje tu- 
tė jį apsivilkti savo fašisti-'Nme 3,221,000 bedarbių.

■        ■■■■>! ■■■V "*■   -ul  " #

atsisakė tai daryti. Užuot dariusi sų T. Sąjunga šutai tį, 
ji ryžtasi įstoti į Šiaurės Atlanto Paktą, vadinasi, ji 
ryžtasi būti Amerikos militaririe baze karui pries jos

Savo pareiškime šitie*u- ! padarė miestui giliausių 
nijų vadai sako, kad jie I žaizdų. Per 60 procentų pa- 
pilnai užgyrė Trumano 
programą, kurią jis išdėstė 
savo; inauguracijos ir Jack- 
son, vakarienės prakalbose. 
Savo pareiškimą jie baigia:

“Mūsų konferencija su1 
prezidentu buvo patenki
nanti įr mes esame tikri, 
kad ponas Trumanas, ku
ris įrodė savo gilų nuošir
dumą sudaryme ir parėmi
me už Amerikos žmonių 
gerovę pagyrimo vertos 
programos, padarys visus 
reikalingus žygius užtikrL 
nimui, kad jo programą 
Kongresas užgirtų.”

Dabar tik reikia; laukti, 
kad prezidentas taip ir pa
darys, .kaip sako unijų va
dai. Jie neprisimena,, kad 
laukimo neužtenką. Jie ne
pasako, kad darbo unijos 
turėtų nuolat daryti spau
dimą ant prezidento ir 
Kongreso, jeigu jos nori, 
kad Taft - Hartley įstaty
mas būtų panaikintas, kad- 
kainos būtų sukontroliuo
toms, ’ kad naujų gyvenimui 
namų būtų pastatyta, kad

statų buvo apgriauta. B.et 
fašistų sumanymai siekė 
dar toliau. Vokiečiai mėgi
no sunaikinti visą miestą.

— Laimei jiems tai nepa
vyko, — sako Klaipėdos gy
ventojai ir prisimena šia 
proga Joną Slieką, kuris iš
gelbėjo Klaipėdą.

Atmintinomis miesto iš
vadavimo iš vokiečių .die
nomis Jonas Sliekas, Tary
binės Armijos lietuviškojo 
junginio pionieris, vienas 
pirmųjų įsibrovė į 'Klaipė
dą. Valydamas nuo minų 
pastatus krantinėj, jis užė
jo povandeninį kabelį, ku
ris įlankos dugnu ėjo į 
Klaipėdos‘Nerija, dar bu
vusią vokiečių užimtą. Pio
nieris perkirpo kabelį. O 
greitai paaiškėjo, jog kabe
lis vedė prie galingų minų, 
kurios buvo padėtos po vi
sais stambiais miesto pas
tatais, kurių dar priešas ne
buvo suspėjęs sugriauti.

Dabar Klaipėdoj atkurta 
beveik visa pramonė

Verpimo fabriko “Triny
čiai” cechuose vokiečiai o-

Joe Louis, išlaikęs' sunkiasvo
rio kumštininko čampionatą 
per 12 metų, paskelbia išsi
traukiąs iš kumštininko spor- 

Jis užsiimsląs kumštynių 
Pirmaąsias kumšty- 

suruošti tarp 
ir Joe Wal- 
kuris iš jų 
Joe Louis,

rais taikos palaikytojais, kadangi jiems rūpi karas, o ne 
taika.

Su visu tuo, ką Mr. Dulles pasakė, reikia sutikti.
Tik pagalvokime: Tarybų Sąjunga pasiūlė Norvegijai 

sudalyti bendrą nepuolimo sutartį. Norvegijos valdžia

to. 
rengimu, 
nes jis planuoja 
Ezzard Charles 
cctt nustatymui, 
liksis čampionu.
negras, išsilaikymu čampiona- 
te ilgiausia, atlikęs daugiau
sia kumštynių čampionatui 
apginti, pirmasis išsitraukia iš 
kumštynių nenugalėtas. Rasi
nės virsžmogystėš skelbėjams, 
negru diskriminatoriams fak-

taksai būtų sumažinti. Va- 
dtr pasikalbėjimo su prezi
dentu ir pagyrimo'jo prog 
ramos neužtenka. '

arklides, bet ir tas susprog 
dė traukiantis. Dabar fa

tai apie Louis sunku suvirs 
kinti ir nesiduos užmiršti.

Šeštad., Kovo IŽį 1949
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Svarbi LMS III Apskrities Konferencija

Dvi Dramos 
Brooklyne

Kolonijos Gali Pasinaudoti Šia Proga. 
Vaidinimai Reikia Ruošti šį Pavasarį 
Brooklyno vaidintojai ruošia šcenon 

du gerus veikalus. LMS 3 Apskrities vei
kalui, “Mūsų Gyvenimo Žaizdos,” vado
vauja Jonas Valentis, gi Liaudies Teatro 
veikalui, “Gieda Gaideliai,’5 vadovauja 
Jonas Juška.

Vienam ir kitam veikalui suverbuoti 
geriausi vaidintojai. Rašančiam šiuos 
žodžius jau teko susipažinti su drama 
“Gieda Gaideliai.” “Gaideliai” pasirodys 
scenoje balandžio 10, o “Gyvenimo Žaiz
dos” — balandžio 24. Abu veikalai savo 
vietoje — vienas vaizduoja Lietuvos gy
venimą, kitas — amerikietiškąjį.

“Gieda Gaideliai” yra gili, rimta Lie
tuvos kaimo drama. Veikalas parašytas 
žymaus jauno rašytojo J. Baltušio. Dra
maturgas Baltušis rašo gražiai, vaizdin
gai, jo charakteriai veikia ir kalba tik
ruoju gyvenimu. Jo veikale ne autorius 
įkalba, bet veikalo dalyviai. Jame girdi, 
jauti visa tai, kas yra kaimo gyvenime 
— jo kovos, tarmės, prietarai ir t.t. Me
niškai “jGieda Gaideliai” gerai paruoš
tas. Jei Baltušio veikalą palyginsime prie 
medžio, tai jis nėra tas, kokį mes mato
me žiemos laiku, kuomet matome jo tik 
stiebą, plikas, vėjo blaškomas šakas. Bal
tušio medis (veikalas) yra tas, kokį 
mes matdme vasaros metu, pačiame gro
žyje ir ūgyje, su spalvuotais lapais.

“Gaideliuose” vaizduojama klasinė 
kova, bet ne politinė, ng sąmoninga ko
va. Kova už duoną, už gyvenimą. Baltu
šis savo dramoje, kuri vaizduoja Smeto
nos laiko Lietuvą, nestato klasę prieš 
klasę, kad parodyti jų klimaksą — kuri 
kurią nugalės. Autorius daugiau, rodo 
tai, kas gimdo, kas veda skriaudžiamąją 
liaudį prie sąmoningos kovos.

Žinoma, apie veikalo turinį teks ir vė
liau išsireikšti. Čia verta pakalbėti apie 
mūs veikalus ir vaidinimus bendrai. Vei
kalo pastatymas scenoje yra didelis dar-, 
bas, reikalaująs eilės žmonių, gero skai
čiaus pratimų. Ypač mūsų gyvenime, 
kuomet vaidintojai yra dirbtuvių ar įmo
nių darbininkai — jie vaidyboje daly
vauja tik savo liuoslaikiu, pasišventimu. 
Toks vaidybos darbas reikia rimtai ver
tinti.

Antra vertus, teatras, vaidyba nėra 
tik taip sau pažmonys. Net komercinis 
teatras, filmos turi gerą ir blogą veidą. 
Kuomet šalis yra karo lauke, mes dau
giau ir daugiau matome karinių filmų, 
veikalų. Kai mūs šalyje siaučia reakci
ja, scenoje pasirodo' reakcinės filmos ir 
veikalai. Bet ir bile meniškas kūrinys 
turi gerą ar blogą pusę, jei ne politinę, 
tai moralę. Tad bešališkumo mene būtų 
veltus ieškojimas. Vaidybos - dramos me
nas atvirai, gyvai kalba ir paveikia į žiū
rovus - klausytojus.

Pažangus lietuvių judėjimas, ypač šio 
judėjimo pirmaeiliai veikėjai, turime 
rimčiau vertinti mūsų vaidybą ir veika
lus. Pirmiausia reikia statyti vertini- 
man veikalo turinys, kokybė. Jei veika
las savo turiniu tinkamas, tai jo pastaty
mas scenoje turi būt mitsų. uždaviniu. 
Veikalai, kurie bus statomi Brooklyne, 
yra vertingi veikalai kiekvienam pa
žangiam lietuviui pamatyti. Tai kodėl 
“Gieda Gaideliai” arba “Mūšų Gyveni
mo Žaizdos” turi pasirodyti tik Brookly
no scenoje? Ne, šie veikalai turi būti pa
statyti visur, kur yra pakankamai lie
tuvių ir vieta juos pastatyti.

Finansiniai pigiau ir meniškai geriau, 
kuomet grupė, susimokinus veikalą, jį 
vaidina ne vieną, bet daugiau kartų. Sa
kysime, Brooklyno vaidintojų grupė, su
simokinus veikalą,tegul jį suvaidina New- 
arke, Phila., Hartforde, Bridgeporte, 
Waterburyje ir kitur. Minėtų miestų 
vaidintojai daro tą patį. Jie taip pat 
vaidina ne tik savoje kolonijoje, bet ir 
Brooklyne ir kitur. Toks pasikeitimas 
vaidinimais ne tik duos daugiau veika
lų, bet ir pagerins mūsų vaidybą. Kiek- 

# vienoje kolonijoje per sezoną galima vai

dinti, jei ne daugiau, tai bent 3 ar 4 vei
kalai. Bet vienai lokaliniai vaidintojų 
grupei yra perdaug tinkamai susimokin- 
ti 4 veikalai per vieną sezoną. Daug ge
riau galima pasiruošti scenai susi mo
kinant vieną veikalą per sezoną ir jį vai
dinti eilėje kolonijų.

Brooklyno abiejų veikalų grupės yra 
pasiryžę vaidinti. Kolonijų organizaci
jos, jų veikėjai, imkite dėmesiui šiuos 
veikalus. Vaidinimai dar galima ruošti 
šį pavasarį, iki pabaigai gegužės mėne
sio. Kaip svarbu bile kuris'masinis susi
rinkimas, taip svarbu pastatymas gero 
veikalo.

Meno veikla, kaip mūsų festivaliai, 
chorai, ypač vaidyba, turi rasti vietos 
organizacijų susirinkimuose ir konfe
rencijose. Lokalinis užsiskleidimas ne
padeda, bet trukdo geresnei meno veik
lai. Kai kurie mūsų chorai (Newark© 
Sietynas, Chicagos Aidas ir keli kiti) 
jau pralaužė lokalines ribas. Vaidybos' 
grupės savo skaičiais visuomet yra ma
žesnės, negu chorai. Jų turai daugiau 
galimi, negu chorų. Bet kaip Bridgeport© 
ar kito miesto vaidintojų grupė negali 
pati Brooklyne duoti vaidinimą be susi
tarimo, be pakvietimo vietinių organiza
cijų, taip brooklyniečiai negali vaidinti 
kitur savo veikalą, kol nebus pakviesti.

V. Bovinas.

Treji Metai Be Vinco 
Visockio

Š. m. kovo 16 dieną sukaks lygiai tre
ji metai, kai Hartforde, Connecticut val
stijoje, mirė Vincas Visockis.

Vincas Visockis buvo uolus darbinin
kas'menininkas. Didžiai mėgo jis muzi
ką, mėgo liaudies chorus, mėgo liaudies 
meną ir dirbo jam, kiek galėdamas.

Velionis pats per save pramoko nau
dotis muzikiniais instrumentais, pas Mi
ką Petrauską susipažino giliau su muzi
kos teorija ir tai jis naudojo visuomeni
niams darbams, — naudojo mūsų liau- 

■ dies menui ugdyti, plėsti. Jis organiza
vo ir palaikė stygų orkestrą, taipgi or
ganizavo ir vadovavo Hartfordo Laisvės 
Chorą.

Velionis Vincas Visockis
Vincas Visockis turėjo talento ne tik 

chorams bei orkestrams vadovauti, bet 
ir jiems organizuoti. Ne visi chorų vado
vai tai turi. Todėl jo vadovaujamas cho
ras visuomet buvo gražus, didelis, gyvas; 
jis mokėjo su choristais “susikalbėti” — 
vertus pagyrimo — pagirti, vertus, pa
peikimo — pabarti, pakritikuoti. Dėl to 
choristai jo klausė; jis buvo jiems drau
gas, o jie — jam.

Be to, kad jis buvo geras, talentingas 
choro vadovas, Vincas Visockis buvo ir 
apsišvietęs darbininkas, visuomet stovė
jęs su pažangiuoju Amerikos lietuvių ju
dėjimu ir tik jam dirbęs.

Vincas mirė sulaukęs 52 metų am
žiaus.

Jis paliko našlę Oną, kuri, kaip sąmo
ninga darbininkė, ilgametė mūsų judėji
mo veikėja, tęsia pirmyn prieš trejis me
tus mirusiojo savo vyro darbą, veikda
ma meninėse ir visuomeninėse pažangio
se lietuviij organizacijose.

Jau per trejis metus Vincas Visockis 
ilsisi Dėdės Šamo žemėje, bet likusieji jo 
draugai tebetęsia pirmyn tą darbą, kurį 
ištikimai dirbo velionis. Ns.

Sekančio turinio laiškas šiuo metu yra 
siunčiamas mūsų meno grupėm ir bro
liškoms organizacijoms. Vienok organi
zacijos, kaip tai LDS, LLD kuopos, mo
terų klubai, pastebėję šį pranešimą, bet 
dar negavę oficialio laiško, privalo ruoš
tis meno-kultūros konferencijai. Naudo
kitės šiuo pakvietimu:
Gerbiami Nariai:

Lietuvių Meno Sąjungos 3-čios Aps
krities metinė konferencija įvyks balan
džio 24 d., 10:30 vai. ryto, Lietuvių Kul
tūriniam Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

LMS 3 Apskrities konferencijoje pri
valo dalyvauti chorai, teatro grupės ir 
visos broliškos organizacijos ir kuopos, 
priklausančios šiam apskričiui. Kviečia-^ 
mos ir'tos kuopos, klubai, kurie nėra 
nariais LMS 3 Apskrities. Metinėje LMS 
3 Apskrities konferencijoje jūs girdėsi
te pranešimus - raportus, ką nuveikė ir 
ką žada veikti meno - kultūros srityje 
mūsų meno organizacija ir jos komite
tas.

LMS 3 Apskrities vienetai, taip ir 
broliškos organizacijos, kuopos turi tei
sę konferencijon siųsti po vieną delega
tą nuo organizacijos ir po vieną nuo 
kiekvienos 10 narių. Pavyzdžiui, jei jūs 
organizacija turi 30 narių, tai jūs galite 
rinkti 4 delegatus — vienas nuo organi
zacijos ir nuo trijų dešimčių po 1. Viso 
bus 4.

Ši konferencija įvyksta, kuomet LMS 
3 Apskritis yra pasibrėžus didžius me
no-kultūros darbus įvykinti; Mes tikimės, 
jog jūsų ir visos kitos organizacijos kon
ferencijoje dalyvausite su pilnomis dele
gacijomis.

LMS III Apskrities Komitetas.
Ši apskrities konferencija turi būti 

masinė. Be to, konferencijos dalyviai tu
rės progą matyti dailės kūrinių parodą 
ir gerą vaidinimą — “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos.”

Ką Veikia Artistas 
Jonas Valentis?

Kam teko lankytis Laisvės bazare per 
visas tris dienas gale praėjusio mėnesio, 
tas žino, kad ten buvo galima sueiti veik 
kiekvieną žymesnį lietuvį, gyvenantį 
New Yorko apylinkėje. Tai iš tikrųjų bu
vo sueiga visų laisvę mylinčių Amerikos 
lietuvių.
x Žinoma, lankėsi čia ir Jonas Valentis 
su savo mamyte. Smagu buvo pasikal
bėti su artistu Jonu Valenčiu. Jis visuo
met pilnas gerų sumanymų menininkų 
labui. Bet, tarp kitko/ aš jau buvau pa
sirengusi Joną barti, kad nesimatyti jo 
darbų musų tarpe nuo praeitos vasaros, 
kuomet jis buvo vienas iš mokytojų Me
no Sąjungos 3-čios apskrities vasarinėje 
mokykloje. Taigi, ir sakau Jonui: “Ko
dėl niekur nematyti iš jūsų pusės dar
bų?” ir laukiu kaip jau jis dabar pasi
teisins.

Bet Jonas man į tai greit atsako. Iš 
tikrųjų jis dabar užsibrėžęs didelį dar
bą. Jonas režisuoja Rojaus Mizaros nau
jai parašytą keturių veiksmų dramą 
“Mūsų Gyvenimo Žaizdos,” kuri bus 
statoma Lietuvių Meno Sąjungos 3-čios 
Apskrities, 24 d. balandžio, 194,9, Lie
tuvių Kultūros Centre, Richmond Hill, 
N. Y, Jonas pilnas ūpo, nes roles paėmę 
geriausi mūsų artistai ir pratimai eina 
labai sklandžiai. Vaidinime dalyvauja 
mums žinomi ir mylimi aktoriai; kaip 
tai Jonas Lazauskas, Lilija Kavaliaus
kaitė, Aldona Aleknienė, Povilas ir Ade
lė Rainiai, Jonas Rušinskas ir Povilas 
Alekna.

Aš visvien Jono nepaleidžiu, vis dar 
klausinėju ir, pagaliau, išgaunu iš Jono 
ir tą fatą, kad ir jis pats paėmęs rolę. 
Taipgi žymią rolę turi Pranas Yakštys. 
Tai Amerikoje augęs vyras, apdovanotas 
puikiu balsu ir gabumais vaidinime. Ne 
vienas iš mūsų atsimename anuos laikus, 
kai Pranas vaidino operetėse, statytose 
Aido Choro. Gėrėjomės visi tuomet, ne
apvils jis mūs ir dabar.

“O kaip su veikalu, ar įdomus?” klau
siu Jono. '

Jonas, tuojau su malonumu aiškina 
man, kad veikalas yra paimtas iš gyve
nimo lietuvių Amerikoje. Tai veikalas, 
kurį kiekvienas suprasime, kiekvienas 
įvertinsime. Mes mylėjome Mizaros “Po
ną Amerikoną,” bet “Mūsų Gyvenimo

Šiame skyriuje jau buvo rašyta apie 
tai, kas veikiama Lietuvių Meno Sąjun
gos Trečioje Apskrityje. Ši konferencija 
šaukiama ne formalumo reikalu, bet iš
klausyti, padaryti peržvalgą darbų, ku
rie jau nuveikta. Antra, konferencija 
mūsų. organizacijoj yra vyriausia įstai
ga, kuri gali nustatyti, užgirti ar sulai
kyti dabartinę mūsų meno veiklą.

Apskrities Komitetas ruošia dailės pa
rodą visam mėnesiui laiko. Taip pat 
ruošia apšvietos vakarus — paskaitas 
įvairiais meno-kultūros klausimais. Ren
giamės vasarinei dviejų savaičių mokyk
lai. Kokia ta meno mokykla turėtų būt, 
kaip geriau ją suorganizuoti, pagerinti? 
Kaip meno veikla gali duoti daugiausia, 
naudos bendram mūsų judėjimui, orga
nizacijoms?

Šie ir kiti klausimai liečia ne tik mė- 
no grupes, kurios pildo — vaidina, dai
nuoja arba tuos, kurie piešia' kūrinius 
dailės parodai. Ši veikla yra visuomeni
nė, ji liečia visas mūsų kuopas ir orga
nizacijas — visą pažangųjį lietuvių ju
dėjimą. Tad ir meno aptarimui konfe
rencija turi rūpėti ne tik tiems, kurie 
veikia scenoje, bet ir tiems, kurie stebi, 
klauso. Todėl ir meno konferencijoje tu
ri dalyvauti stebėtojų ir klausytojų kuo
pos ir organizacijos. Stebėtojų ir klausy
tojų organizacijos gali pasakyti, patarti, 
kokius vaizdus, 'kokias kalbas jos nori 
girdėti ir matyti scenoje. Jos privalo ir 
padėti gerinti, plėsti meno veiklą.

Į LMS apskrities konferenciją mes 
kviečiame visas organizacijas su gera 
kritika, su patarimais ir — su materia
le parama. Ruošimas dailės parodos, or
ganizavimas vasarinės (atostogų) meno 
mokyklos, reikalauja ne tik veiklių ko
misijų, ką mes turime. Bet šie darbai 
reikalauja ir materialės talkos. Tokios 
talkos mes tikimės iš narių ir organiza
cijų, kurios vertina meno veiklą kaipo 
kultūrinį reiškinį mūsų judėjime.

V. Bovinas,
LMS 3 Apskrit. pirm.

Laiškai iš Klaipėdos 
Krašto

Žaizdų” negalėsime pamiršti. Rojui tik
rai sekasi rašyti drama, taip pat, kaip ir 
novelės.

Dar žodį kitą apie Joną Valenti. Jo
nas lietuvių menininkų tarpe turi būti 
aukštai gerbiamas. Tai vienas žmogus 
mūsų tarpe, kuris, apart turėjimo įgim
tų gabumų, nuo 'jaunų dienų dalyvauja 
mene. Jis, baigęs dramos mokyklą, per 
porą metų vaidino angliškame teatre 
Eva LeGalienne’s grupėje; jis, taigi, da
lyvavo jos direkcijoj; jis yra mokinęs ki
tus dramos Amerikos mokyklose. . .

Beje, kaip pats Valentis, taip ir visa 
ši artistų grupė savo laiką ir darbą au
koja nemokamai, nes šis veikalas stato
mas minėjimui 60 metų sukakties nuo 
pirmo veikalo, vaidinto Amerikoje lietu
vių scenoje.

Meno Mylėtoja.

Menas Lietuvoje

(Tąsa nuo 2 pušrapio) 
bantysis žymiai viršija iš
dirbio normas. Per praėju
sius metus visa Klaipėdos 
pramonės produkcija išau
go, palyginti su 1946 me
tais, tris su puse karto.

Klaipėdos darbo žmonės 
ne darbylaikiu atidirbo sa
vo miestui gerai sutvarkyti 
per 700 tūkstančių valandų. 
Jie atkasė iš griuvėsių apie 
6 milijonus plytų, iš kurių 
vėliau buvo pastatyta van-- 
dentiekio bokštas, keletas 
gyvenamų namų ir miesto 
pirties pastatas.^

šviesioji ateitis
Puiki yra Klaipėdos ateL* 

tis. Apie ją su entuziazmu 
pasakoja vyriausias miesto 
architektas, r e s p u blikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Albertas Cibas. 
Jau dabar ’ naujame laivų 
remonto gamyklos ceche 
matyti busimųjų laivų kon
tūrai. Tebetęsiama statyba 
ir atstatymas didelio skai
čiaus įmonių. Memelis ne
turėjo išėjimo į jūrą. Jis 
buvo pastatytas palei upę. 
Dabar Klaipėdos raida eis 
kita, šiaurės kryptimi. Iš 
gyvenamųjų kvartalų lan
gų bus matyti puikūs vaiz
dai į beribes jūros erdves. 
Miestas neturėjo centro. 
Jis kuriamas ties dešiniu 
Dangės upės krantu. Cent
rinėj aikštėj, susijusioj ma
gistralėmis su svarbiau^ 
siais miesto objektais, bus 
pastatytas didelių adminis
tracinių pastatų ansamblis. 
Įrengiami nauji skverai ir 
parkai. Klaipėdoj Nerijoj, 
puikiose kopose išaugs nau
ji kurortai.

Miestas - uostas, kasdien 
glaudžiai susijęs su kitais 
TSR Sąjungos jūros mies
tais kas kart vis labiau ap
čiuopiamai ir regimai jun
ta save dalyviu didžios Ta
rybų šalies statybos.

ŽINIOŠKŪETUVOS

NAUJI LIETUVOS DAILININKŲ 
, DARBAI

Vilniuje atidalyta respublikos daili
ninkų naujųjų darbų paroda, skirta Lie
tuvos Komunistų Partijos VI suvažiavi
mui. •

Eksponuotieji tapybos, skulptūros, 
grafikos kūriniai byloja apie žymų Lie
tuvos tarybinio vaizduojamojo meno pa
kilimą.

Ekspozicijos centre — skulptūriniai, 
Tarybų valstybės įkūrėjų V. I. Lenino 
(autoriaus N. Petrulis) ir J. V. Stalino 
(autorius P. Vaivada) portretai.

Kolektyvinių ūkių statybą vaizduoja 
paveikslai: žinomo lietuvių dailininko - 
peizažisto A. Gudaičio “Į lė,ukų darbus,” 
P. Gudino “Darbas kolektyviniame ūky
je” ir k.k. Labai įdomus yra seniausio 
Lietuvos dailininko, Peterburgo Dailės 
Akademijos auklėtinio Z. Petravičiaus 
paveikslas — “Raudonoji gurguolė su 
kolektyvinio ūkio grūdais/’

Pasisekimą turi Lietuvos TSR nusi
pelniusio meno veikėjo A. Žmuidzinavi
čiaus paveikslai “Miškas — valstybei” ir 
“Valtys ežere” bei jaunos dailininkės B. 
Jacevičiūtės šlovingosios lietuvių tautos 
dukros, Tarybų Sąjungos Didvyrio Mari
jos Melnikaitės portretas. ;

Originalūs ir meistriškai atlikti dar
bai stikle respublikos nusipelniusio me
no veikėjo S. Ušinsko ir I. Trečiokaitės- 
Žebenkienčs mozaika. Senovinis tautinis

(Tąsa ant 4 pusi.)

LIETUVOS KURORTUOSE
Vilnius. — Rūpinimasis dar

bo žmonių sveikata yra profe
sinių sąjungų bei valstybinių 
organų dėmesio ’ centre. Ryšium 
su besiartinančiu pavasario bei 
vasaros sezonu, Lietuvos ku
rortuose prasidėjo aktingas pa
sirengimas. Lietuvos mieste- 

. kurorte Druskininkuose vyksta 
sanatorijų remontas. Statoma . 
kurortinė poliklinika. Pavasa
rio bei vasaros sezono pradžiai 
bus perduota eksploatacijon 
kurortinės gydyklos antroji ei
lė.

Dideli parengiamieji darbai 
vyksta ir kituose Lietuvos ku-. 
rortuose. Pajūrio kurorte Pa
langoj įrengiami gydomieji ka
binetai, tiesiamas vandentiekis 
jūros vandeniui į vonias paduo
ti. žymiai praplečiama vietų 
skaičius Birštono, Kulautuvos 
ir kituose kurortuose.

<• Daug dėmesio skiriama kul
tūriniam poilsininkų aptarna
vimui. Beveik visos sanatorijos * 
baigia radijo mazgų įrengimą, 
papildo bibliotekas literatūra. 
Atidaromi nauji klubai, stato
ma daugiau kaip 15 sporto aik
štelių. • .

★ ★ ★
2,300 KILNOJAMŲJŲ KAI

MO BIBLIOTEKŲ
Vilnius. — Knyga Lietuvos 

kaime tapo kasdienine reikme 
kiekvienam valstiečiui. Pasta
ruoju metu Lietuvos apskričių 
bei valsčių centruose sukurta 
2,300 kilnojamų bibliotekų.

šitoms (bibliotekoms sukom
plektuoti išskirta pusė milijono 
tomų politinės, grožinės, žemės 
ūkio ir mokslinės literatūros.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
šeštad., Kovo 12, 1949
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DETROIT, MICH.

Štai, jums, gerbiamas skaitytojau, nauja, 
įdomi apysaka!

Šio kūrinio autorius Jules Verne buvo 
frąncūzų tautybės rašytojas ir jis rašė taip 
vadinamus avantiurinius veikalus, susiju
sius su mokslu ir istorija.

Jules Verne gimė 1828, o mirė 1905 me
tais. Jis yra sukūręs daug vertingų veikalų, 
nepaprastai intriguojančių ir bylojančių 
apie žmogaus užkariavimą pasaulio, gamtos. 
“Aplink žemę per 80 Dieniį” Verne para
šė 1876 metais, kuomet iš tikrųjų ligi to 

' laiko nieks aplink pasaulį per 80 dienų ne
buvo apkeliavęs. Rašytojo fantazija buvo 
nepaprastai laki ir jo nuojauta buvo pa
grįsta galimybe, kuri neužilgo pasitvirtino.

Ta pačia proga galima pridėti kai kurias 
žymių žmonių aplink pasaulį padarytas ke
liones, kad skaitytojui būtų lengviau paly
ginti Verne’o samprotavimus su tikraisiais 
įvykiais.-

1519-1522 metais Ferdinandas Magel- 
lan’as laivu “Vittoria” apkeliavo 'aplink pa
saulį per apie 1,000 dienų.

1899 metais Nelly Bly, niūjorkiškė laik
raštininke, laivais ir traukiniais apkeliavo 
aplink žemę per 72 dieni, šešias valandas ir 
vienuolika minučių.

1929 metais vokiečių dirižablis “Graf 
Zeppelin” aplėkė žemę per 20 dienų ir 4 
valandas, padarydamas 21,700 mylių ke
lionę. , . .

1938 metais- Howard Hughes, aplėkė lėk
tuvu aplink žemę (per T. Sąjungą) per tris 
dienas, 19 vai. ir 8 minutes, padarydamas 
14,824 mylias.

Na, o 1949 metais, > visai neseniai, ameri
kinis bombonešis, B-50, pavadintas “Lucky 
Lady II,” aplėkė aplink žemę per 94 va
landas ir vieną minutę, padarydamas 23,- 
452 mylias. Šis bombonešis, atsiminkime, 
aplėkė aplink žemę be sustojimo!

Taigi, nuo to laiko, kai Julės Verne pa
rašė šį veikalą, žmonija padarė milžinišką 
progresą moksle, — važiuotoje, susisieki
muose ir kitokiose srityse.

.Tokie veikalai, kaip Jules Verne’o, di
džiai prisidėjo prie mokslo pastūmėjimo 
pirmyn.

Mes tikimės, kad skaitytojui "'Aplink že
mę per 80 dienų," patiks ir jis, pats per
skaitęs, duos Laisvę Uitiems, kad ir jie 
skaitytų šią įdomią apysaką.

Vertimą lietuvių kalbon, kaip matome, 
atliko J. Balčikonis, pats žymiausias šių 
dienų Lietuvos ^kalbininkas.

Lais vės Redakcija.

I
, FILIJAS FOGAS IR PASP^RTUTAS 
• SUSITARIA BŪTI VIENAS PONU, 

KITAS TARNU
1872 metais Londone, Sevilo gatvės 

namuose N. 7, arti Berlingtono Sodų, — 
namuose, kuriuose 1816 metais mirė Še- 
ridanas (Anglų rašytojas ir’politikas. — 
Vert.), — gyveno Fili jas Fogas, nuosta
biausias “Reformų Klubo” narys. Visi jį 
laikė labai nesuprantamu ir keistu žmo
gum, nors jis, rodos, taip elgėsi, kad ko 
mažiausia būtų kitų matomas.

Apie Filiją Fogą, paveldėjusį didžiojo. 
Anglijos oratoriaus vietą, tiek tebuvo ži
noma, kad'jis žmogus labai malonus ir 
didelis anglų aukštosios visuomenės 
džefttlmenas. *

Žmonės sakė, kad jis panašus į Bairo
ną, — žinoma, tik iš veido, nes Fogas 
turėjo sveikiausias kojas, — bet į Bai
roną su ūsais ir žandenomis, į Baironą 
drąsuolį, kuris, nesendamas, būtų galė
jęs tūkstantį metų išgyventi žemėje.

Fili j as Fogas buvo tikras anglas, bet 
gimimo, galimas daiktas, ne iš Londono. 
Jo niekuomet niekas nebuvo patikęs nei 
biržoje, nei bankuose, nei jokiose konto
rose. Jo laivų taip pat niekas nematė 
Londono dokuose (dokas — kanalas, kur," 
kraunant ir iškraunant prekeš, sustoja 
laivai. —- Vert'). Tas džentlmenas nebu
vo nei valdininkas, nei advokatas, nei 
pramonininkas, nei pirklys, nei dvarinin
kas.'Jis nepriklausė prie jokios mokslo 
arba dailės draugijos, kurių Londone 
yra neapsakoma daugybė.

Fogas tebuvo “Reformų Klubo” narys 
-t- ir viskas.

Tam, kuris stebėtųsi, kokiuo būdu tas 
niekieno nežinomas žmogus pateko to
kios garsios' draugijos nariu, galima at
sakyti, kad jį rekomendavo žinomi ban

kininkai broliai Beringai, kurių banke 
jis laikė savo pinigus.

Ar tas Fogas buvo turtingas? Be abe- > 
jojimo. Bet kaip jis sukrovė turtus, ne
mokėjo pasakyti' nė artimiausi jo žmo
nės, ir Filijas' Fogas buvo vienintelis, 
kuris galėjo tai paaiškinti. Jis nemėtė 
pinigų be reikalo, tačiau ir šykštus ne
buvo. Renkant pinigus kuriam naudin
gam ir prakilniam tikslui, jis visuomet 
duodavo, bet, nenorėdamas skelbtis, savo 
vardo aukotojų skaičiuje nedėdavo.

Sunku būtų rasti žmogų tylesnį už jį: 
jis beveik visai nekalbėjo ir savo tylėji
mu darėsi dar slap tingesnis. Bet jis ne
sislėpė, ir visi matė, kaip jis gyvena; tik 
jo gyvenimas buvo sutvarkytas taip tai
syklingai ir vienodai, jog kas dieną at
sikartodavo vis tas pat, todėl dažnas 
spėjo, kad Fogas nešąs tas, kas jis ro
dėsi.

Ar jis buvo keliavęs? Tai galimas 
daiktas, nes niekas taip puikiai nemokė
jo geografijos, kaip jis. Nėbuvo pasauly
je tokios vietelės, kurios jis nežinotų. 
Kartais, kilus klube ginčams dėl žuvusių 
arba paklydusių keleivių, jis trumpai *ir 
aiškiai pasakydavo savo nuomonę apie 
juos, ir jo nuomonė, tartum kieno įkvėp
ta, išeidavo visuomet teisingiausia. Tai 
buvo žmogus, kuris turėjo bent dvasia 
išvažinėti visą žemę.

Tikrai buvo žinoma, kad Filijas Fo
gas neišvažiuodamas dau'g metų gyveno 
Londone. Žmonės, kurie geriau jį paži
no, tvirtino, kad jį tegalima buvo sutikti 
ant tiesiausiojo kelio, einančio nuo namų 
j klubą. Nieko jis daugiau neveikė, tik 
skaitė laikraščius ir lošė vistą. Tas loši
mas nereikalauja daug kalbėjimo, todėl 
labai tiko jo tyliam būdui; Dažnai jis lai
mėdavo, bet tuos pinigus visuomet au
kodavo labdarybės reikalams. Čia reikia 
pažymėti, kad Fogas lošdavo ne dėl už
darbio, bet dėl malonumo. Lošimas jam 
buvo kova, imtynės, bet jis nesikarščiuo- 
davo ir nenuvargdavo.

Filijas Fogas neturėjo nei žmonos,“ nei 
vaikų, nei giminių, nei draugų. Jis gy
veno vienas savo namuose, Sevilo gat
vėje, ir niekas jo nelankė. Jis telaikė vie
ną tarną. Pusryčiavo ir pietavo klube pa
skirtomis valandomis toje pačioje salėje, 
prie to paties stalo, niekados nieko ne- 
kviesdamas padėti. Grįždavo namo pa
čiam vidunakty; jis niekados nesinaudo
davo patogiais kambariais, duodamais 
klubo savo nariams. Namie jis tebūda
vo dešimtį valandų, bet ką veikdavo tuo 
laiku, nėra žinios: gal miegodavo, gal 
skaitydavo, o gal taisydavos. Jei jis vaik-

(Daugiau bus)

Menas Lietuvoje 
(Tąsa nuo 3 puslapio)

lietuvių menas raižymas medyje atsto
vaujama N. Vitlibo skulptūros “Pėdų ri- v — • 55sėja.

Parodoje dalyvauja 52 autoriai, eks
ponavusieji 110 kūrinių.

x’. X | , |
x

LIETUVOS TEATRŲ REPERTUARAS
Naujais, 1949 metais Lietuvos teatrų 

scenose buvo pastatyta daug klasikinių 
ir šiuolaikinių pjesių. Dabartiniu metu 
Vilniaus Dramos Teatre su dideliu pasi
sekimu praeina A. Safronovo pjesės 
“Maskviškis būdas” spektakliai. Žiūro
vai taip pat aukštai įvertino Gorkio pje
sių ’“Miesčionys” ir “Paskufinieji” pa
statymus, Lavreniovo “Už tuos, kurie 
jūroj,” brolių Turų ir Šeipino “Provin- 

•cijos gubernatorius” ir k.k. Dabar ko
lektyvas ruošia naują Šteino pjesės “Gar
bės įstatymas” pastatymą.

Sėkmingai' veikia ir kiti respublikos 
teatrai. Klaipėdos Dramos Teatras pa
statė Stalininės premijos laureato P. Pa
vlenko ir S. Radzinskio pjesę “Laimė.” 
Ji susilaukė didelio žiūrovų > susidomėji
mo.

Šiaulių Dramos Teatre sėkmingai eina 
latvių dramaturgo Stalininės premijos 
laureato A. Grigulio pjesė “Molis ir por
celianas.” z

Viso per šį sezoną Lietuvos teatrai pa
statys 70 naujų pramjerų, ir dauguma 
naujųjų pastatymų iš šiuolaikinės tary
binės dramaturgijos.

Vyskupas V. Brizgys Kalbėjo
U

Sekmadienyj, kovo 6 dieną, 
Hispanos Unidos svetainėj 
(Liet. Svet.) A. L. R. K. Fe
deracijos 4-tas Skyrius suren
gė vyskupui V. Brizgiui pra
kalbas. Pirmininku buvo 
kunigas Bareišis. Jis pranešė 
publikai katalikiškų draugijų 
vadus ir paskiau neva trem- 
tiinų vadą, kuris Grosse Point 
mokytojauja. Pabėgėlių lyde
ris savo kalboj išsireiškė, kad 
jam esą labai džiukinga būt 
ant estrados sykiu su vysku
pu, iš kurio Lietuvoj būda
mas daug pasimokinęs ir ėjęs 
su vyskupo broliu į vieną gim
naziją. Kaipo toks, neiš
kentė nekliudęs Sovietų Rusi
jos okupacijos Lietuvoj.”

Kunigas Bareišis - perstatė 
vyskupą su išgarbinimu ir 
prašę, kad publika pasitiktų 
su atsistojimu.

Vyskupas Brizgys, plono
kas žmogus, tamsaus plauko, 
“plikas, kaip šventas Anta
nas,” moteris išsitarė. Jis 
pradėjo kalbą lyg su kokiu 
džiaugsmu, pasakodamas, kad 
jį kas tai atsiuntė Amerikon 
“papasakot lietuviams < apie 
Lietuvos ir tremtinių gyveni
mą.”

Vyskupas sakė, jog kai Hit
leris užėmęs Lietuvą, tai daug 
jaunų vyrų ir merginų išga
benęs į Vokietijos kariškus 
darbus; kiti pabėgę, kai rusai 
vijo Hitlerio armiją iš Lietu
vos. Vokietijoj pabėgėlių bu
vę apie 60 tūkstančių.

Girdi, “apie 30 tūkstančių 
iškeliavo i Amerika Kanada, 
Braziliją, Angliją ir Franci- 
ją. Dabar tremtinių randasi 
apie 30 tūkstančių. Jei būtų 
žmonės galėję, tai būtų visi 
pabėgę iš Lietuvos į Vokieti
ją. Bet rusai taip staiga vijo 
vokiečių kariuomenę, tai ne
galėjo pabėgt. Kurie galėjo, 
tie pabėgo, kitus Hitlerio ar
mija pasigrobė ir išsivarė.”

Paskiau išsireiškė, kad Lie
tuvoj “gorilos” esą labai sti
prūs ir tankiai užpuolą Lietu
voj įsteigtus kolchozus. “Par
tizanai nuėję į kolchozą rusų' 
vadams įpilia gerai į kailį; 
iišvaiko rusų komisarukus ir 
Įsako visiems kaimiečiams 
grįžt į savo ūkius.” Girdi, 
“partizanai taip įgązdino ko
misarus, kad jie bijo ir pasi
rodyt miestuose.”

Nors vyskupas Brizgys pa
sisakė, kad , jam “uždrausta 
meluot,” bet kas liečia jo iš
sireiškimą apie kolchozus ir 
rusus komisarus, rodosi, kad 
melo uodega pasiliko nepaka- 
vota.

Paskiau neva atsakinėjo, ko 
žmonės jį klausė. Būk tai 
Connecticut valstijoj moteris 
klausus, “kodėl mes bėgom iš 
Lietuvos?” Vyskupas į tai 
atsakė:

“Lietuviai bėgo iš Lietuvos, 
kai ją užvaldė bedieviška 
Rusija. Juk Juozapas ir Ma
rija su Kristum bėgo iš pa- 
gonų nevalios.6,,

Vyskupas .pasisakė, kad jis 
nieko nesakysiąs “apie Rusi

jos okupacijos žiaurumą. 
Jums pasakys ir papasakos 
kiti išvietintieji. Man už
drausta meluoti.” .

Tiesa, jis nesakė, kad pir
miau sušaudo, paskiau paka
ria ir pakartam liežuvį ištrau
kia ir kitų “žiaurybių.” >Jis 
čia pridūrė: “Jūs matot, kad 
aš mažai plaukų turiu ant 
galvos. Juk be dievo ir plato
kas nenukrinta nuo galvos.”

Toliau pasakojo, kad Lietu
va turinti krikščionišką reli
giją, todėl ir išsilaikius per 
šimtmečius apsupta ortodok
siškų religijų. Lenkija norėjo 
papirkt Lietuvą, “bet negalėjo 
todėl, kad ji yra krikščioniš
ka Lietuva. Ir kol mes visi 
tikė'sim į religiją ir kariau
sim bendrai, mes atgausim ne
priklausomą Lietuvą.”

Kas nors vyskupą Brizgį 
klausė: Jei rusai veža lie
tuvius į Sibirą, o rusus gabe
na į Lietuvą ir tremtiniai ap
leidžia Vokietiją, tai kiek ga
lės sugrįžt į nepriklausomą 
Lietuvą ?

Vyskupas atsako:
“Kai mes atgausim Lietu

vą ir atsikelsim, tai tuomet 
mes skaitysim, kiek atsikė
lėm.”

Vyskupas Brizgys tvirtino, 
“jei nebūtų tautų, tai jokio 
progreso nebūtų ; niekas ne
galėtų parodyt klaidas. Da
bar, kai yra tautos, tai viena 
kitą pakritikuoja ir pasaulis 
žengia pirmyn.”

Palietė Sovietų Rusijos 
konstituciją.

“Jums čia, Amerikoj, Rusi
jos tarnai savo laikraščiuose 
tvirtina, kad Rusijoj laisvė 
yra tikybai. Kas taip sako, 
tai neskaitė Stalino konstitu
cijos. Konstitucija tik davė 
laisvę melstis, bet uždraudė 
mokint tikybą ir valdžia ne
laiko teologinių mokyklų. Ru
sijoj gali melstis, o ne mo
kint religijos mokslą.”

Jei vykupas Brizgys pabus 
Amerikoj ilgiau, tai gal suži
nos, kad ir USA uždrausta 
mokint tikybos mokslas pu- 
bliškose mokyklose.

Paskui pridėjo vyskupas, 
kad “katrie eina sykiu su Sta
lino pastatytu archivyskupu, 
tai tie turi tiesą, laisvę taip 
tikėt.“

Ant užbaigos pasisakė vys
kupas Brizgys grįšiąs atgal 
“arčiau prie Lietuyos” ir dirb
siąs dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
s Vyskupui užbaigus kalbą, 
kun. Bareišis pareiškė:

“Kai tik bus Lietuva išlais
vinta ,tai mes, maldininkų 
grupė, pirmiausia keliausim 
pamatyt laisvos Lietuvos.” •

Paskiau prašė “grašių,” 
kad publika sudėtų kiek išga
lint, “kad vyskupas pats nu
vežtų Vokietijon tremtiniams 
ir įduotų savo ranka.”

Kai tik aukų rinkėjos pra-. 
ėjo, tai iššlubavau laukan. 
Kiek aukų surinko, tikrai ne* 
žinau. Geras Bareišio para- 
pijonas sakė, surinko $300.

Buvo atėję kunigai: či- 
žauskas ir Misevičius, čižaus- 

kas sakė, kad ir jo bažnyčioj 
lankysis vyskupas.

Vyskupo prakalbos buvo 
garsinta spaudoje ir mažos ir 
didelės formos apgarsinimais, 
išdėstytais Įstaigose. Bet pu
blika neužpildė visų kėdžių. 
Ir tai dar buvo apie 20-30 
pažangesnių žmonių.

Įžangos nebuvo .
Kadangi Grosse Point mo

kytojas ir vyskupas kalbėjo 
apie “Lietuvos laisvę,” tai 
tą reikia primint jiems, jei 
ne Stalinas ir Rusijos revoliu
cionieriai būt nenubaladoję 
carą, tai ir po šiai dienai vi
si vyskupai, visi tie, kurie di
džiuojasi laisva Lietuva, kaip 
bučiavo carui į pantaplį, taip 
ir tebebučiuotų, ir kaip , gie
dojo “pone karaliau, dieve 
Abraomo,“ taip ir giedotų, 
ir kaip sakė, kad tik “dan
guj Dievas, ant žemės kara
lius,” taip ir sakytų.

O jei jaunieji “išvietintie
ji” to nežinot, tai pasiklaus- 
kit pralotus, profesorius, kaip 
jie lankstėsi carui.

Spartakas—Detroit.

Girardville, Pa.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 124 kp. visi nariai duokles 
jau sumokėjo už 1949 metus. 
Prie to, kiekvienas dar paau
kavo į Apšvietos Fondą. Auka
vo po $1 sekami: A. Dambau's- 
kas, J. Mardosa, P. Križanaus- 
kas, J. Kamarauskas, M. Skau- 
dys ir A. Kuzmickas..

Duoklės ir aukos pasiųsta į 
centrą. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū. . A. K.

CHARLES J. ROMAN

a, - " ~ -----------~ ---- ----- . .........

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.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo., Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Inč., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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Pittsburgh, Pa.
Progresyvių Partija Veikia * ’
Progresyvių Partija laikė iš

pardavimą suaukotų reikmenų 
(“Rummage Sale”) vasario 5- 
tą dieną. Pasekmės ne blogos, 
uždarbio liko 85 doleriai. Ge
gužės k 21 dieną bus laikomas 
“Festivalis” visų tautų ir atsi
bus .Schenley High School. Pra
sidės kaip 1-ma vai. po pietų, 
baigsis 11-tą vai. vakare.. Bus 
visokių tautų šokiai, grupių šo
kiai, taip pat bus įvairios dai
nos ir 1.1.

Kožna tauta turės savo sky
rių, bus rodoma ne tik tos tau
tos rankdarbiai, bet ir šios ša
lies siuviniai, mezginiai, kepi
mas ir 1.1.-

Daug tautų jau atsiliepė ir 
^markiai veikia dėl tos dienos. 
Iki šiol dar lietuviai neatsilie-^ 
pė. Ar mes ne žmonės, ar ne-* 
.mokame, negalime dirbti ir tar
pe kitų tautų pasirodyti? Ka
dangi visos tautos turės savo 
skyrius minėtam festivalyje, 
tai būtinai ir lietuviams reikia 
prisidėti.

Kas ką turite paaukoti ar iš
statyti parodai, tai prisirengki- 
te su geru darbu ir susiųskite.

Committee on Peoples 
F estival 
120 — 9th St., 
Pittsburgh 22, Pa. 
Phone GRant 0310 

•Gr. 0311.
George Wuchinich • x 
Festival Chairman.

Neužmirškite visi pažangūs, 
progresyviai lietuviai, pasižy-^ 
mėkite gegužės 21 d. ir rengki- 
tės prie Festivalio. Aš ten jus 
matysiu!

Progresyvė Lietuvaitė.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
Pyragus bei kėiksus

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 apylinkes, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE U hereby givin Unit License No. 
RL 9382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Newark, N. J Brockton, Mass Philadelphia, Pa.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail undjr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4tw at 73 Grand • Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TA CTRL'S

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3015 has been* issued to the undersigned 
to sell brer, win” ar.d liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at -177 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DeMAYO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4859 has been issued to the undersigned 
lo sell bfcr. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l>aw at 37 V wick Avenue. Borough of 
Brooklyn, founty of Kings, to be consumed 
on th«- premises.

FRITZ HOERAOF

NOTICE is hereby j.*i.en that License No. 
RL 60S lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1301 Avenue D. Borough of 
Brooklyn. County <f Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY 
RUPERT KI NZ E1 ,M A N N 

Bob’s & Neil's Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5721' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ietail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 95-03 Flat hinds Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

EVELYN GEFFKEN 
dba “Geffken’s Restaurant”

NOTICE is hereby given tiųit License No. 
RL 7291 has been issuecj to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ’he Alcoholic Beverage Control 
law at 1110 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn. County >f Kings, to be consumed 
on the premisą.

RST. BAR & GRILL. INC.

NOTICE is hereby giv<r. tnat License No. 
RL 730o has been issud to the undersigned 
to soil bc'-r. wine and liquor at letail under 
Section U'7 of the Alcoholic-Beverage Control 
law at 152 Briggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premia-»*.

EDGARU SUROWIEC ____

NOTICE is hereoy given trat License No. 
RL 296'.' has been issued to the undersigned 
io scl* beer, vine and liquor at retail under 
S'-ctior. 107 of Jte Alcoholic Beverage Control 
Law :«t 253 Irving Ave.. Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
AMERICAN . SLOVENIAN AUDITORIUM. 

INC.

NOTICE is her by given t.iat License No. 
RL 1027 has been issued to the undersigned 
lo sell be--r. .v>nc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. Coun’y of' Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
dba Foster Tavern

NOTICE is h< reby given that License No. 
RL 532 has been issued to the undersigned 
t«, : ell beer. win” and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control | 
l.iw at 815 Franklin Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the pi emisea.

PAPPAS RAR & CHOP HOUSE. INC. Į

NOTICE is heicbv pi e:: that l icense No. 
RL 9X65 has been issued to the undersigned 
to .sell lw< r. wine and liquor at retail under 
Section 107 <>f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Devoe Street. Borough , of 
Brooklyn. County >f Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS E. YERMAL

NOTICE is hertly gain tuat Licens • No. 
RL 6958 has been issud to the undersigned 
to sell beer, w'ne and liquor at retail under 
Section 10’ of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 |08a Newkirk Avenue. Borough of 
Brooklyn. Coun-.y of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD

NOTICE is la thy given th«t License No. 
RL 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at i 1266-70 Flatbush ’ Ave.. Borough of 
Brooklyn. Coupty of Kings, to be consumed 
on the premises. »

BEDFORD PLAZA RESTAURANT. INC. •

NOTICE is heiebv given that License No. 
RL 1060 has been issued to the undersigned 
lo sell tci r, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 New Lota Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO M1LLSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1228 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, io be consumed 
on the prenpses.

STEPPE'S BAR & GRILL. INC.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 7930 has been issud to the undeisigned 
to sell beer, .vine and liquor at letail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

* Law at -1113 Avenue D. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY✓

NOTICE is herd y given that Licqn.se No. 
RL 8972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage’Control 
Law at 138 Fort Greene PL. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY

NOTICE is her.-ty given that License No. 
RL 2983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt letail under 
Sectibn 107 rf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 Hoyt Street. Borough of 
Brooklyn, Countv of Kings, to be consumed 
on the premise.*.

JOHN HEISSENBUTTEL

NOTICE is 11 nly jiwn that License No. 
L 5413’has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control laivv 
at 177 Knickerbocker • Aye.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the piemises.

CARL MONACO

NOTICE is h< reb • given that License No. 
L 5081 has been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
It 616 Halsey St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, ■<> be consumed olf the 
premises.

JAME-4 J. SEXTON. JR./ 
• . — *—<

NOTICE is .leri’p' g 'cn that Licens No. 
1. 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine X* liquor at. retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415 18th Ave.. Borough of Brooklyn,
Coi/nty of Kings, to bo consumed off the 
premises.

VALENTINO TROVATU

•/X • '

>‘.’K ■* . JU .A’

Law at 167 Greenpoint Ave., 
Brooklyn, County of Kings, lo 
on the premises.

MARY BOURKE.
Administratrix of the E. 

of Simon Bourke
late

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6986 hqs bęen issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Ijaw at 1165 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY & 
PATRICK HOURIHAN

luieby given that 
been issued to the 
wine and liquor At

License' No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 5720 has 
to sell betjr. 
Section 107 of 'he Alcoholic Beverage Control 
Law at '• 
Brtxiklyn, 
on

291-3296
County 

the premises. 
ANTHONY

Atlantic Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 

dba The Logan Innz

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is h.eby riven (mil 
RL 4910 has lieen issued to the 
to sell bier, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Street. Borough of 
Kings, to be consumed

Law al 
Brook lyn, 
on

County of 
the premises.

EDWA RD
dba Dunne's

I. DUNNE
Bar & Grill

No.given that' License
5658 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

NOTICE
RI 
to sell brer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 116 Engert Avenue, Borough of 
Brixiklvn, County of Kings, to bo consumed 
■m the premises.

LOTTI E M URKEWITZ

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby .given I rat 
RL 5667 has been Jssued to the 
to sell beer, wine and. liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1960 Flatbush Avenue. Borough of 
Br.'xiklyn, County of Kings, to be consumer! 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTU N 
Kings Tavern

NOTICE is hereby gisen that /License No. 
RL 6965 hits been issud to tile undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 623 Manhattan Xvc.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER

RL 610 has 
to sell b. i-r.

hereby
been

License No. 
undersigned 
retail under

Iš Stočkų 25 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Jubiliejaus

pa- 
že-

Svečiai

Bankietas įvyko vasario 27 
d. St. George Svetainėje. Su
sirinko virš 200 svečių 
gerbti Stočkus 25 metų
nybinio gyvenimo sukakties 
proga. 

/

šį pokilį jiems suruošė jų 
draugės: M. Vitkauskienė iš 
Kearny, N. J., ir Stanionienė 
iš Livingston, N. J.

Svečių buvo iš Newarko ir 
visos apielinkės.
tai sveikino jubiliėjantus ir 
linkėjo jiems geriausios lai
mės tolesniam jų gyvenime.

Stočkai yra pažangūs ir 
draugiški žmonės ir mylinti 
meną, nes per daug metų pri
guli prie Sietyno Choro, y p a-, 
tingai Stočkienė yra žymi dai
nininkė ir vaidintoja. Taip 
pat išauklėjo dvi dukteris, 
kurios taip pat dalyvavo cho
re ,tik vyresniajai apsivedus, 
o jaunesniajai einant į aukš
tąją mokyklą, tuo tarpu cho
re nedalyvauja.

Beje, jubiliejantams svotai 
buvo M. Vitkauskienė ir L. 
Lučkauskas, kurie rūpestingai 
vadovavo.

Pirmininku viršminėto pa
rengimo buvo F. Vitkauskas 
(Witkus) ir pavyzdingai ve
dė tvarką, anglų' ir lietuvių 
kalbose.

V. Žilinskas.

Apavu Gamintojų Atydaį

Trečiadienį, kovo 16 dieną, 
dirbtuvėse bus balsavimai. Vi
si apsiavų (shoe) gamintojai 
turės šląptai balsuoti ir pa
sirinkti, kuri unija turi darbi
ninkus atstovauti derybose su 
fabrikantais. Nuo šių balsa
vimų/priklausys apsiavų dar
bininkų ateityje darbas, ar 
nedarbas, didesnė ar mažesnė 
alga, geresnės ar blogesnės 
sąlygos fabrike.

Yra trys unijos: Nepriklau
soma, maža ir silpna, kuri 
nepajėgia apginti darbininkų 
reikalus, tai Brotherhood uni
ja, ir dar silpnesnė, tai Boot 
& Shoe unija, šios abi uni
jos silpnos ir negali apginti 
darbininkų reikalus.

Trečia unjja, už kurią pri
valėtų visi balsuoti, tai galin
ga United Shoe Workers of 
America unija, kuri yra CIO 
dalimi. ši unija’ yra orga
nizuota visoj šalyj, ji turi apie 
100,000 narių, už jos nugaros 
stovi apie 8,000,000 CIO dar
bininkų galybė.

Law at 1221 
Brtxiklyn. County 
on the pi’emises.

JOHN

issued to the 
jind liquor at
Alcoholic Bęveragc Control 
8th Avenue, Borough Of 

of Kings, to be consumed

GALLAGHER

Didelis Ačiū

NOTICE
RL 3075

License No. 
undersigned

is helely given that 
has been issued to the 
vr. wine and liquor at retail under

Alcoholic Beverage Control
. New York Ave., Borough of.

Countv of Kings, to be consumed 
premises.

ALBERT STILLMAN

Jurgio 
mūsų 
gyve- 
parė.

Todėl, balsuokite už šią uni
ją, nes ji galės apginti jūsų 
reikalus. Nuo jos ir fabrikan
tai negalės pabėgti perkeliant 
savo fabrikus į kitus miestus 
ir valstijas, nes United Shoe 
Workers of America unija yra 
visoj šalyj. Daugiau apie šią 
uniją galite pasiklausyti 
per radiją vakarais nuo 
vai., ant WBKA 1450 
radijo priimtuvo, kovo 
15 dienomis.

žinių

j ūsų
14 ir

Section 107 of the 
Law at 1119 E, 
Brooklyn, 
on the

that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is I r i ch 
RL 1084 has been 
to sell bedr, wine and liquor at 
Section 107 of ’he Alcoholic Beverage Control

Rock Street. Borough of 
of Kings, to be consumed

Law ai
Biooklyn, Countv 
on the premises.

A LSTER PAVILION. INC.

NOTICE is hercbj given that License No. 
RL 4017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
■»i the premises.

LARS LARSSEN

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street. Borough oT 
Brooklyn, County of Kings, to be ctjnsumea 
on the premises.

P ASU HALINA FRA Z ETTE

NOTICE
RL 582

heicby given that 
been issued to the 
wine ar.d liquor at

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 104 Wythe Ave., & 55 So. 5th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is Ixriby given that 
RL 7966 has been issued to’ the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 350 Flatbush Av., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

DuBARRY CATERERS. INC.

iK-rcby given that License- No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at ,retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Street. Borough of

NOTICE is 
R L 564 has 
to sell beer. 
Section 107 of the 
La w- at 31 So.
Brooklyn, County of Kings, to fbe consumer! 
on the premises.

AUGUST GOOUARDz

NOTICE is hereoy uiven ‘.hat License No. 
RL 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT

NOTICE is hereby given that License No. 
RE 1062 has been issued to the undersigned, 
to sell beer,• wjnc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Liw at 918 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. 1). RESTAURANT CORP.

No.NOTICE is herely tiv..n that License 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor 
107 of the Alcoholic 
at 852 Utica 
County of 
premises.

Ave., 
Kings, to

Is

>it rotai I under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JACK KRASNER

hereby given that License No. 
been issued to the- undersigned

NOTICE 
L 1108 has 
to sell wine & liquor -at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Conti'ol Law 
at 1781 Ocean Ave., Boyiugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

REBECCA SIlVįON. JESSE SIMON < 
& CLARENCE SIMON 

dba Simon's Liquor Corner

No.NOTICE is I erei?/ Iflvcn thaf License 
L 388 Ims been issued to the undersigned 
io sell wine & liquor nt retail under Section* 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 477 Marcy Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 1

J’ED KIRSCHENBAVM & 
SAMUEL SHAPOLSKY 

dba Marcy Wine & Liquor Store

the

NOTICE is hereby given that License No. 
ČTR 123 has been issud to the undersigned 
to sell beer, wine and llqdor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

DuBARRY CATERERS,

Borough of 
be consumed

INC.

Ligoniai ir Sušižeidimai
Kovo 2 d. Albertas Merkis 

susižeidė dešinę ranką. Tu
rėjo pabūti ir ligoninėje porą 
dienų.
po gydytojo priežiūra, 
sas: 5208

Sveikas 
smarkiai 
Chore ir

C. Valenta, Egg Ilarbor, N. 
J. Susižeidė koją praėjusį 
rudenį.

Vėlinu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

P. Walantiene.

Studentai [nešė 
Sportan Kovą Prieš 
Diskriminaciją

Dabar gydosi namie, 
Adre- 

N. Warnock St. 
būdamas, Albertas 
darbavosi Lyros 

abelname jaunimo
meno Judėjime. Vėlinu, kad 
gfeit pasveiktum.

Ruošiasi Tarptautinei
Moterų Dienai

Julijai Šmitienei tapo pa: 
daryta operacija’ kovo 1 d., 
Methodist Episcopal ligoninė
je. Laimingai sveiksta.

Mi's. V. Turauskienė turėjo 
sunkią operaciją kovo 3 d., 
Jefferson Hospital^ ant 10th 
ir Samson Sts. Lankymo va
landos nuo 3 ryto iki 9 vaka
ro.

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Klubas rengia Tarptau
tinės Moterų Dienos mitingą 
kovo (March) 27-tą, 2 vai. 
po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Bus viešnia kalbėtoja Marga
ret Krumbein iš Brooklyno. 
Ji kalba gerai lietuviškai. 
Dainūos'rLyros Choras. Taigi, 
jūs ir jūsų pažįstami esate 
kviečiami ateiti ir išgirsti tą 
viską. Įžanga veltui.

Kviečia, Rengėjos.

Life Saver

Nellie Krist sunkiai
Pvandasi namuose,

Adre-

Mrs. 
susirgo, 
po gydytojo priežiūra, 
sas 3145 N. 7th St.

Mrs. M. Walsky, 48 Wood
land. Ave., So. Merchantville, 
N. J., Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubo narė, sunkiai 
sirgo gripu, 3 savaites išgu
lėjo, jos liga nusinešė net 10 
svarų jos vogos. Atrodė su
menkus ir dar tebesijaučią 
netvirta. Dėkinga daktarui 
Eugene Bekampis už jo suma
numą ir gerą priežiūrą jos li
goje.

Blood plasma transfusion follow
ing surgery helped save this 8-ycar- 
old girl’s life. Goal of the Red 
Cross is to provide blood and blood. 
derivatives for medical use.

Jau ilgas laikas tebeserga niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Tuo patim 
publikos 
plačiau

City College studentai pra
ėjusį antradienį dramatiškai 
įnešė į kolegijos sportą . ką 
nors naujo, ko pirmiau nebu
vo. Įnešė .teisių gynimo ko
va. *

Įvykusiose City College bas- 
ketbolės (krepšinio) tymo 
rungtynėse su New York U- 
niversity tymu . Madison Sq. 
Gardene, kuriame aprokuoja- 
ma buvus 18,000 publikos 
baigiantis pirmajai programos 
daliai studentai nuleido pen
kis ilgus transparentus (iška
bas) su šūkiais, 
sykiu pabėrė ant
tūkstančius lapelių, 
aiškinančių šūkiuose pasaky
tą tos demonstracijos siekį.

Studentai reikalavo ‘‘praša
linti rasistus profesorius 
Knickerbocker ir Davis.” Da
vis kaltina skirstyme ,negrų 
nuo baltų, o Knickerbockerį- 
antisemitizme. - •

Iki Gardeno policija susi
vokė ir transparentus nudras
kė. publika prisižiūrėjo Hit
leriui su Mussoliniu panašioms 
karikatūroms ir išskaitė jų $ 
reikšmę* O tūkstančius pu
blikos rankosna patekusių' la
pelių negi beatims.

•' ft

SKELBKITeS laisvėje

' Vasario 27 d., Šv. 
Salėje, buvo surengta 
25-kių metų ženybinio 
nimo sukakties proga
Mes’reiškiame savo nuoširdžią 
padėką visiems svečiams ir 
viešnioms dalyvavusiems, va
karo vedėjui Frank Witkus 
už jo gražią kalbą ir nuošir
džius linkėjimus; svočiai M. 
Witkus už puikų tortą; svotui 
L.Lukauskui už Skanų gėrimą. 
Taipgi dukraį ir žentui Skar
džiams už gražias gėles ir 
žento tėveliams už gražią do
vaną. Dėkojame visiems sve
čiams už dovaną. Taipgi dė
kojame 
nienei, 
vienei, 
vienei
Ačiū veiteriams Stanioniui ir 
Kasparui. Visiems dėkui, ši 
pare pasiliks ant ilgo mūsų 
atminty j.

Jonas ir Tessie Stočkai.

Kovo 5 d. vietos Lietuviui 
Literatūros Draugijos 6 kuo
pa buvo, surengus paskaitą 
apie pirmą lietuvių laikraštį 
Amerikoj, kuris pasirodė 70 
metų atgal, taipgi apie pirmą 
lietuvių teatrą, kuris buvo su
vaidintas 60 metų atgal.
Paskaitą laikė -Rojus Miza- 

ra, Laisvės redaktorius, 
blikos buvo apie 100. 
atydžiai klausėsi
paruoštos paskaitos. Po pa
skaitos E. Mizara dar pakal
bėjo šių dienų svarbiais klau
simais.- Aukų surinkta $30.- 
87.

Pu- 
Visi 

rūpestingai

I
t Tel. TRObridgė G330 Ž

; DR. JOHN REPSHISI
; j (REPŠYS) g\ LIETUVIS GYDYTOJAS g

f Valandos: 2-4 ir 6-8 1 o

į Nedėliomis ir šventadieniais: g
► nuo 10 iki 12 ryt6. gJ 278 Harvard Street g 

g kamp. Inman St., arti Central Sų. g 
g CAMBRIDGE, MASS. |

TELEPHONE
STAGG 2-5048

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

RES. TEL.
HY. 7-8681

imiininimiiiiiiiiiiiiinuiiiniiiHUHiifflnmffli

Sta n io
Rad žiu-

Cilciu- ’

gaspadinėms 
žvingilienei, 
Buinauskienei, 
iž jų pasidarbavimą.

Aukavo sekamai: Mrs. ir 
Mr. Skirmontai $2.

I
I

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAįgNIUOTAS GRABORIUS
. FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Laisniuotas Balsarnuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • >
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinam^ kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

WASHINGTON. — Viso 
76,423 unijų pareigūnai 
yra'pasirašę, kad jie ne ko
munistai ir nieko bendra 
neturi' su komunistais.

BURMA. — Kariniai An
glijos pasiuntiniai pabėgo 
iš Maymyd miesto nuo ar
tėjančių partizanų.

Pq $1 aukavo: J. Vaitiekū- 
‘nas, K. Gedvilą, J. Ustupas, 
J. Mineikis, P. Baron. K. Be
niulis, K. čereškienė, K. Sirei- 
kienė, Amilė Stirienė, B. Guit- 
kauskienė, M. žaliukienė, F. 
Markevičia, 
Kalvebienč, 
A. Biliūnas 
G. Šimaitis.

Po 50 centų aukavo: M. 
Budrikis, J.* Stigienė, J. Blu- 
jus, F. Pūkelis, ĮJršulė Pūke
lis, Helen Rimdzevičiene, A. 
Čerkasas.

Varde 6 k p., visiems auka
vusiems širdingai ačiū.

Žolynas.

MATTHEW A. LAISVĖS

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby Jtiven that License No. 
CW 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ittail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to he consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB INC.

License. No. 
undersigned

BUVUS
(BUYAUSKAS)

SPAUSTUVE
GAU JUMS PATARNAUT!

D. Pago jis, , K. 
B. Lapinskiene, 
Anna Stonkiene,

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

NOTICE is hereby given that 
W 14* has been issued to the 
to sell wino at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

D,

Control
St., Borough of

Kings, to be consumed off

SCOTTO WINES, INC.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 108 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine rtt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Withers St., rear of 221-225 Meeker 
Ave., .Borough of Brooklyn, 
Kings, to ba consumed on the 

ROSA BAMONTE

County of 
premises.

t-.'('TICE is hereby 'given that 
RW 291 has been issued to the undersigned 
to sell lioer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Low 
at .145
County •>! 
premises.

License No.

PRANEŠIMAI
bRockton, Mass..

įtoVo 16 bus labai svarbi diena 
Brbcktono avalų dirbėjų, nes tą die
ną įvyks slapti balsavimai, pasirink
ti uniją, kur mus atstovautų tarp’ 
fabrikantų. Balsuokite už didelę 
uniją, United Shoe Workers of 
Ameflca^ Cio. Pasiklausykite iš ra
dio, stotis WBAK, 1450 kle. Atsuki
te ratilo kovo 14.'ir 15, 5:45 vai. va
karo. — Kom. (59-60)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

jvyks kovo*14 d., 7:30 vl v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St, Prašome vi
sas nares dalyvauti ir inaujų narių 
atsiveskite. Turime svarbių reikalų 
aptarti. -- A. VV. (58-59)

i—w—«i —-m—— m—— m —w i —— un —— m *—• w—

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-ir pieninių valgių 4 
gražus pasirinkifhas.

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausd^iti’ 
viską,, kas tik jums yra reikalinga ■ iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos knyr 
gėlė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir Iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 

' rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.
Popieriaus trūkumo. jau nėra, Laisvės spaustuvė 

gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
j Laisvės snaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

Franklin St., 
Kings, to

PETER

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NAAS

hereby given that License No. 
RW 5(J I has been ' issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Hl 112 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tn be consumed On 
premises. * *

Giuseppe espositO

NWICE is

the

NOTICE Is hereby given that License 
RAV 639 has Ixjen issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic BeverAge Control Law 
nt 1552 Broadway, Borough of 'Brooklyn, 
County t)t~ Kings, to be consumed on the 
Oremises. /•

fred Croce

No.

HARTFORD, CONN.
LLD susirinkimas Jvyks 14 d. 

Laisvės Choro salėjč, 155 Hunger
ford St. Narius* prašome dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų, taipgi reikia užsimokė
ti metines duokles, nes Centras turi 
gaminti naują knygą, tati reikalin
gi finansai. -— Kviečia 68-tos kp.

Rašt. (58-59)

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. susirihklmas įvyks 

kovo 13 d„ H vai. ryto, 29 Ėridičbtt 
St. Yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Visų narių prašau dalyvauti. — 
J. M’. .Lukas, sekr. (58-59)

1

■ Egzaminuojant Akis,: 
Rašome Receptus : 

Darome ir Pritaikome Akinius

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St. 1

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

Fin.
Prs. Stenger & Stenger

, Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. '

Tel. ST. 2-8342

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

* *• 4 #

Funeral Home
84-02 Jaitiaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvea

.. $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
j ( Tel. Virginia 7-4499 ,

5 pual.-ALaisvė (Liberty, Lith. Daily)-šcšfad.,. Kovo 12, 1949

A:, j- - A-

Licqn.se


FILMOS- TEATRAI Primename-Kviečiame Sir Jais Jūs Dar Susidursite
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Geriausioji 1948 Metu Amerikinė Filmą—“The Snake Pit”

ku-

New Yorko mieste gyvuoja 
Foreign Language Film Cri
tic Circle (Neangliškosios 
Spaudos Filmų Kritikų Rate
lis), kuriame prrklauso daug 
neangliškų laikraščių
riarn, beje, priklauso ir dien
raštis Laisvė.

Kaip kas metai, taip ir šie
met šiam Rateliui priklausą 
laikraščiai balsavimu išrinko 
geriausią praėjusių metų ame
rikinę filmą. Balsavimas at
liktas buvo per laiškus.

Paminėtojo Ratelio direkto
rius Sigmund Gottlober pra
nešė, kad šiemet neangliško
sios spaudos atstovai nubalsa
vo, jog 1948 metais geriausia 
amerikinė filmą buvo “The 
Snake Pit,” priklausanti 20th 
Century Fox Film korporaci
jai.

“The Snake Pit” prodūse- 
ris, Anatole Litwak, buvo, nu
balsuotas geriausiu, žymiau
siu 1948 metų prodūseriu.

Tuo pačiu sykiu aktorė 
Olivia de Haviiland, žvaigž
dė, dalyvaujanti “The Snake 
Pit” filmoje, buvo nubalsuota 
geriausia 1948 metų aktore.

Iš vyriškių aktorių, Lau
rence Olivier pripažintas ge
riausiu 1948 metų aktorium 
dėl jo vaidinimo Šekspyro

tragedijoje “Hamlete.”
Roberto Rossellini buvo pri

pažintas geriausiu 1948 metų 
režisierium, režisavusiu filmą 
“Paisan,” gamintą Italijoje.

Beje, “Red Shoes” filmą 
pripažinta geriausia 1948 me
tų britiška filmą, o “Paisan” 
—geriausia europine filmą.

šio balsavimo pasekmės bu
vo iškilmingai praneštos ir 
atitinkamos dovanos atitinka
miems asmenims paskirtos 
New Yorko miesto radijo sto- 
tyj (WNYC), iš kurios buvo 
transliuota praėjusį ketvirta
dienį (thrp 9 ir 10 vai. vak.) 
visos smulkmenos. 
Gottlober pristatė 
ir menininkus.

Ųeje, kaip praneša Sig
mund Gottlober, balsavimuose 
dalyvavo 85 neangliškos spau
dos dienraščių redaktorių!

Smagu, kad ir neangliškoji 
amerikinė spauda rūpinasi 
mūsų filmomis, mūsų kino 
atrais ir tuo, ką jie duoda 
suomenei.

Tarptautinės Moterų Die
nos bankietas—pietūs su pra
kalbos ir koncertine programa 
—Įvyks jau šį sekmadienį, ko
vo 13-tą, Liberty Auditorijos 
salione. Atlantic Avė. ir H0th 
St., Richmond ii ill.

Programoje dalyvaus:

Juozo Baltušio pjesėje “Gie
da Gaideliai,” kurią Liet. 
Liaudies Teatras stato scenoje 
balandžio 10 d., 4 vai. po 
pietų, Liberty Auditorijoje, 
A. Rainienė reikšmingai pa
reiškia N. Buknienei: “...bot 
štai, kurio išeina... su tais dar 

susidursite...”

vaidin.tojų ansamblį ir jų ro
les. Bet jei per daug bus 
veikalas aprašytas, tai atsi
lankiusioms jo pamatyti ne
bus tiek įdomusę nes jie žinos, 
ko laukti ii' kas toliau 
tiks.

Del to noriu pabrėžti

Komunistai Ragino
Paremti Ekspreso
Darbininkus

! Mokinių Streikas

atsi-

siuo

Sigmund 
kalbėtojus

te- 
vi-

Bloomingdale’s ir Hearn’s 
departmentinių kraut u v ių 
darbininkai turės perbalsuoti 
pasirinkimą unijos juos atsto
vauti. Balsavimai Įvyks ba
landžio 7-tą.

BIJOU
THEATRE

45fh St. W. of B'way 
CO 5-8215

Svetimkalbių Filmų Kritikų Ratelio 
nubalsuota Kaip Geriausia 

Filmą per Metus.
Eagle Lion Kūrinys 

J. Arthur Rank’s

‘The Red Shoes’
Technicolor spalvomis

su
ANTON VVALBROOK 

MARIUS GORING
MOIRA SHEARER

PATINKAMIAUSIA ŠIAME SEZONE! 
/

Rezervuotos vietos visiems vaidinimams.
Užsakymai greit išpildomi!

Vėlai rodoma šeštad. valai ra is ll:80p.m.

‘ ROCKEFELLER CENTER * 
Puikus naujas vaizdavimas istorijos, kuri džiugins kiekvienų širdį.

"LITTLE WOMEN’’
perstato MGM 

Technicolor Spalvomis 
žvaigždžiuoja

JUNE ALLYSON - MAGARET O'BRIEN - ELIZABETH TAYLOR 
PETER LAWFORD - JANET LEIGH - MARY ASTOR

Scenoje: Grožiška nauja extravaganza.

Paramount perstato 
“ALIAS NICK BEAL” I

9 • žvaigždžiuoja
RAY MILLAND - AUDREY TOTTER - THOMAS MITCHELL

— Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje ■—
THE KING COLE TRIO - ELLIOT LAWRENCE, jo piano ir orkestras 

Ir kiti puikūs vaidintojai.
PARAMOUNT THEATRE Times Square

...MATYK IŠSIVYST ANČIĄ ISTORIJĄ... PIRMOSIOS FILMOS!
BLOKUOJAMI RUSAI APLEIDŽIA J. V. RUOŽTĄ. 
ISTORINIŲ ŽINIŲ ĮVYKIAI RUSIJOJ 1905-18 M. 

FBI SUIMA NUŽIŪRIMUS RAUD. ŠNIPUS. 
DRAMATIŠKI VAIZDAI IŠGELBĖJO JŪROJE.

ĮSPŪDINGI VAIZDAI IŠ PASKUTINIŲ CARO DIENŲ IR
EMBASSY, Broadway & 46th Street, t revoliucijos

|<ZZ36ZZZZZZZ?7ZZraZZ>ZZZZZZZZZZZ/7ZZ7ZZZZ?Z>yZZZZZZx^ZZZZ?yZZVZ/ZZZZ7yZ<r/ZAWZ/7Z2ZZ/ZZ7/»>^’7/Z/ZZZ-''

’THE SNAKE PIT’

Durys ątsįdaro 9:30 a. m.

Svetimkalbių Kritikų Ratelio Nubalsuota 
Kaip Geriausia Filmą per Metus

"SAVAITĖS JUDIS! Olivia de Haviiland suteikia geriausią
, amerikinės judžių aktorės vaidinimą šiemet!"—Life Magazine

a
'Šaunus! Ypatingai atsižymi!"—Howard Barnes, Herald Tribune, a

DARRYL F. ZANUCK
perstato

OLIVIA DE HAVILLAND
% 

f.
i 

į 
$

. ' taip pat žvaigždžiuojak £
MARK STEVENS .ir LĖO GENN £

SU |

CLESTE HOLM į
GLENN LANGAN I

Dirigavo ANATOLE LITVAK \
Pagamino ANATOLE LITVAK ir ROBERT BASSLER | 

D TVATI THEATRE |
111 I UH Broadway and 49th Street §

Brone Sukackiene

NASTĖ BUKNIENĖ 
Rūkienės rolėje ,

Gaideliai” 
nusipelno 
pagarbą.

New Yorko valstijos komu
nistų organizacija atsišaukė į 
visą darbininkų judėjimą eks
preso agentūros *9,000 darbi
ninkų kovą “padaryti bendra 
visų kova.”

Su pjese “Gieda 
autorius J. Baltušis 
didelio menininko 
■Jo nuopelnas šiuo atveju yra
tas, kad klasių kovą jis pa
vaizdavo no vien savo rolėse 
vaidinančių personažų - veikė
jų žodžiais ar'bendro pobū
džio filosofijomis, kas daž
niausia 
vu. 
Įdėti 
tu ši s 
niais
patau jautį valstiečių tamsumą, 
prietaringumą, s a n t u o k o s 
(vedybų) pavertimą pardavi
mo - pirkimo aktu- ir dirban
čiųjų klasės paniekinimą, pa
einanti iš 
sės.

padaro veikalą negy- 
Jis sugebėjo į veikalą 
daug veikimo. J. Bal-

pavaizduoja smetoni-
1 ai kais Lietuvoje vieš-

Suzanna Kazokytė, dainos 
solistė, pianu lydima muzikės 
Bronės Sukackienės.

Margaret Krumbein, ką tik 
sugrįžusi iš Vengrijos, kalbės 
apie moterų ir bendrai liau
dies kovą už taiką. Ateikite 
išgirsti. Savo dalyvumu pri
sidėkite prie mūsų darbo iš
laikymui taikos.

Pietus duosime 1 valandą. 
Paukštienos su visais pridėč- 
kais pietų kaina $2. Po pie
tų ir programos pobūvis tęsis 
tol, kol svečiai pageidaus. Ti
kintą, kam galima, įsigykite 
šiandien: pas pardavėjas, Au
ditorijoje pas Birutą, Laisvės 
raštinėje. Tūlą skaičių tikie- 
tų gaspadinės atidėjo ir su
teikimui prie durų.

Iki pasimatymo šį sekmadie
nį, auditorijoje!

Moterų Apšvietos Klubas

darbininkai, 3,000 iš jų New 
Yorko miesto srityje, tapo at
statyti iš darbo už pareikala
vimą 40 valandų savaitės su 
tomis pat algomis, kokias 
gaudavę lig šiol dirbdami 44 
valandas. Taipgi buvo parei
kalavę 25 centų priedo, 
to priedo derybos buvo 
dėtos prieš 11 mėnesių.

Kadangi agentūra yra 
troliuojama gelžkelių, 
nusitarė pikietuoti 1 
Central ir Pennsylvania 
kelių stotis.

Penki šimtai Walton High 
School mergaičių atsisakė 
mokytis ketvirtadienio rytą, 
kuomet sužinojo, kad jos kas 
Tlieną turės atlikti lyg ir eg
zaminus iš vieno kurio moks
lo skyriaus. Jos šaukė “mes 
streikuojame” ir “Bronx saliu
tu” pasitiko raginančius grįž
ti mokytis be pakeitimo sąly
gų. Tačiau po pietų sugrįžo 
į klases viršininkams pažadė
jus “pastudijuoti padėtį” ir 
jų nebausti už streiką.

(f

ki

valdančiosios kla-

Dėl 
pra-

kon- 
unija 

Grand 
gelž-

Laivakroviai Pikiete
Prie “Karaliaus”
Ryano Rūmų

Negrai ir baltieji laivakro
viai sykiu pikietavo AFL lai- 
vakrovių unijos viršininką Jo
seph Ryan, išsirinkdinusį save 
prezidentu visam amžiui (ar 
iki laivakroviai susipras ir ap- 
sivienys), darbininkų vadina
mą karaliumi.

Pikietuoja protestuodami 
prieš diskriminavimą negrų ir 
reikalaudami unijinės darban 
ėmimo sistemos (union hiring 
hall), 30 valandų savaitės, 
didesnės mokesties.

Pažangiose unijose pabai
gęs darbą narys užsiregis
truoja. Pirmas užsiregistra
vęs, pirmas siunčiamas dar
ban, nežiūrint jo spalvos ar 
tautybės.

Laivakroviai turi sueiti ant 
dokų taip vadinamam “shape 
up,” o bosas, eidamas pagal 
eilę sustojusių, išrankioj a iš 
eilės patinkamus, tarsi galvi
jus turguje. Kiti visi; gai
šavę atvažiuoti, laukti, .lieka
si vėl laukti kito “shape up,” 
kartais be paėmimo darban 
per ištisus mėnesius.

Keturiems Teko Vieną 
Gelbėti iš Upės

ri d ge
tu re j o 
o' gal

pagalbos, nu- 
Manhattan til- 
palikto žaketo 
užsirašytą sū

George II. Paulsen, 
woodietis. gal mzažai 
pasitikėjimo daktarais, 
savo amžiuje (59 metų) ne
tikėdamas į galimybę gauti iš 
daktarų daug 
šoko upėn nuo 
to. Ant tilto 
kišeniųje rkdo
tartį pasimatyti su daktaru.

Nušokusį pamatė ’du policis- 
tai, skubiai nusirengė ir pas
kui jį. 'Bet atradę nemenką 
“žuVytę,” 300 svarų, o dar 
tokiame šaltame vandenyje, 
jie sušuko pagalbos. Juos pa
matė dar du policistai,. nume
tė jiems gyvasties gelbėjimo 
rinkę ir ištraukė į krantą.

Centrinę vietą “Gieda Gai
deliai” veikale užima Rokie
nė, kurios rolėje vaidina su- 
gabi vaidintoja N. Buknienė. 
N. Buknienei tenka vaidinti 
sunki Rūkienės, tamsios, des
potiškos šykštuolės rolė. Ir 
kiek teko matyti 
kiekvieną kartą 
kad N. Buknienė 
perteikia “didžiai 
gos” Rūkienės s k
keldama stebėtojuose juokų.

Nemažiau reljefiškos ir ki
tos rolės, kaip, pav. Povilo, 
Rūkienės žento, kurioje vaidi-

Gaideliai” veikalą
veiksmų dramą,

Gaisras Electrolux Corp, 
sandėlyje, Bronx, padaręs 
$250,000 nuostolių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

: Antradienį, kovo 14 d. įvyks Ci- 
’ vilinių Teisių Kongreso, Lietuvių 
Į Komiteto susirinkimas, 7:30 v. v., 
i Laisvės salėje, 419 Lorimer St. Tu- 
I rime koletų dalykėlių /apsvarstyti.
i Tad prašome valdybos narius daly
vauti. — V. Čepulis, pirm. (59-60)

RIDGEWOOD, N. Y.
Į LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 15 d., 8 v. v., Shapolo ir Vai-
I ginio salėje, 147 Thames St., Brook
lyn, N. Y. Nariai dalyvaukit šiame 
susirinkime, yra daug svarbių daly
kų aptarti. Ir gaukit, naujų narių 

! j organizaciją.—P. Babarskas, sekr.
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I

pratimų, 
pastebėjau, 
meistriškai 

nelaimin- 
ausmus, su-

NIKIS PAKALNIŠKIS

O? 
s

— keturių
stato scenon Brook lyno Liet. 
Liaudies Teatras, sekmadienį, 

I balandžio 10 d., 4 vai. po pie- 
| tų, Liberty Auditorijoj, 110- 

05 Atlantic Ave. Richmond 
Hill, N. Y. Įžanga, su taksais, 
tik $1.25.

Veiksnys.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 

Geroj vietoj, 
virš 20 metų, 
biznį, o jeigu
ma pirkti ir su 
parduoti, kaina 
t is pardavimo, 
Kreipkitės: V. 
Ave., Garwood,
Market), Tel. WE

bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per 
Galima pirkti vientik 
kas norėtų, tai gali

namu. Noriu greitai 
ne aukšta. Priežas- 

silpna sveikata. 
Bubčnas, 58 North 
N. J. (Ideal Food 

2-1210. (59-64)

§ BROOKLYN «

B LABOR LYCEUM:! 
If DARBININKŲ ĮSTAIGA I į? ft

i®Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft
I kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^
: W Puikus steičius su naujausiais

. įtaisymais. ft
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 

Kainos Prieinamos. '
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842 |
V 

m ft ~

N. Pakalniškis. Jeigu Rū-’ 
i n stink ty-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

klasę. Jis 
mažažemio 
nutaria už- 
Labutį pa

savo baudžiauninku : 
jo vekselius ir. . .

na 
kienė daugiausiai 
viai gina savo klasės intere
sus, tai Povilas sąmoningai 
imasi atstovauti savo klasę— 
smetoninio elito 
galanda dantis į 
Labučio sklypą, 
grobti jo ūkį, o 
versli 
superka

Labutis ilgainiui susipran
ta. Jis nutaria išeiti į miestą, 
kur yra daugiau tokių, kaip 
jis, su kuriais galės bendro
mis jėgomis iškelti tokiems, 
kaip Rokienei ir Povilui bylą 
už visas savo skriaudas ir aša
ras. Labučiui išeinant ir gir
dime: “Kurie išeina... su 
tais, jūs dar susidursite,” — 
nuskamba paskutinė Aneliu- 
kės (A. Rainienės) replika, 
mesta Rokienei ir Povilui.

Bet virš minėtų “tūzų,” vei
kale yra ir mažesnės “žuve
lės.” Tarp jų yra: Rokienės 
duktė Ona — N. Ventienė; 
Rokienės sūnus Jonas — P.- 
Venta; neturtingas valstietis 
Blažys—P. Grabauskas; Bla
žio duktė Marytė-^H. Feife- 
rienė; kajmo trobelninke A- 
neliuke —- A. Rainienė; Nė-, 
nienė >— H. Bruičas; Labučio 
sūnus Antanukas — Wm. Ku- 
likutis; ^čigonė — L. 
liauskaitė; du 
M. Stakovas 
Taipgi svečiai 
kantai.

Kava-, 
liūdininkai — 
1r M. Grigas, 

ir kaimo muzi-

savo rašinyjePirmajame 
parašiau šiek tiek apie veika
lo/‘Gieda . Gaideliai” auto
rių Juozą Baltušį (po antgal- 
viu “Seniai girdėta kalba”),

. dabar šiek tiek parašiau apie

;. . J*..;, .i.;

j Joseph Garszva
? Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

i <u

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 dienom. 
6—8 vakarais

Ii’ Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

' % Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Rangęs
TT A I? FIT FfA 895-897 Broadway 

W. Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep. ’ .

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

SEWS irs

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

O
id

I

1

I

I

Į

1

7T TI>D’Q DAP 411 GRAND STREETLili ” O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

=£
I

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

St.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

i

I

I

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-šeštad., Kovo

L5?

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N ♦
/ ' Tel. EVergreen 4-9612

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI




