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Trumano Raportas Parodo, Komunistų Partijos Senatui Įteiktas Bilius
Kad Graikų Partizanai 
Laimi prieš Monarchists
Prezidentas Pripažįsta, jog Partizanai dar Sustiprėjo

Washington. — Nors 
Jungtinės Valstijos davė 
Graikijos monarchistams

Už savaitės Didysis N e w 
Yorkas turės daug svečių, — 
žymių, garbingų, plačiai pa
saulyje paskilbusių svečių.

Be kitų, čion atvyks jaunas 
tarybinis korifėjus — genia
lusis kompozitorius Dmitri 
Šostakovičius. 4

—Šiuo metu drambliui leng
viau pralysti pro adatos sky
lutę, kaip tarybiniam intelek
tualui įvažiuoti į Jungtines 
Valstijas^ — kadaise šitų 
džių rašytojui sakė vienas 
muo.

Tame yra daug tiesos.
žiūrėkit, kiek daug pastan- $230,485,000 paramos karui 

gų reikėjo padėti, kol buvo j prješ graikų 
gautas iš mūsų valstybės de- į het partizanų jėgos dar su- 
partmento leidimas šostako- j, 
vičiui ir kitiems tarybiniams į dento Trumano 
intelektualams j Ameriką įva
žiuoti !

Garbingieji svečiai, kaip 
žinia, dalyvaus pasauliniame 
kultūrininkų, ir mokslininkų 
sanskridyj taikai palaikyti. , 

Sanskridis įvyks š. m. 
25-27 dd. puošniajame 
dorf Astoria viešbuty}.

partizanus,

i stiprėjo, kaip sako prezi- 
___ _______ i raportas 
Kongresui. Prezidentas pri
minė, jog pernai rugsėjo 
mėnesį partizanai turėjo 
22,000 kovūnu, o gruodyje 
jau 23,000.

Trumanas pripažino, jog 
i “tam tikras skaičius civili
nių gyventojų taipgi pade
da partizanams.”

Per paskutinius tris 1948 
sanskridyj, metų mėnesius, “matyt, su- 

klimpo” kariniai monarchi-

kovo
Wai-

Jei laikai būtų normalūs, 
jei ne pragaištingas šaltasis ■ 
karas, tai šiame i 
be abejojimo, dalyvautų ir 
Lietuvos kultūros ir mokslo ■ stų veiksmai prieš partiza- 
atstovai. nūs. Partizanai, girdi, bu-

Deja!... vę sumušti Grammos kal-
Vengrijbs atstovams mūsų Į nuošė pereitą vasarą, bet 

krašto durys uždarytos dėl jie greitai pradėjo stiprius 
to, kam vengrai pradėjo var
žyti savo tautos 
veiksmus.

Gal būt neturėsime 
garijos, nei mažytės 
jos kultūros 
vų.

Saugodamos savo tautinę 
laisvę, varžydamos jos prie
šus, tos šalelės taipgi nusi
kalto Dėdės Šamo valstybės 
departmental.

Dėdės Šamo 
partmentas turi 
mintį. . .

nei Bul- , 
Al bani- 

ir mokslo atsto-

valstybės 
dramblio

Sekretorius Dennis Reikalauja Pakelt Rendas 
Pats Ginsis Teisme 15 Nuoš. per 12 Mėnesių
Be Advokato, Asmeniškai Dennis Tikisi Geriau Apginti 
Komunistu Partijos Principus ir Savo Įsitikinimus

Perša Duot Valstijom Valią Rendy Kontrolei Naikinti
žygius prarastoms pozici
joms atgauti. ■ New York. — Eugene i Paga

“Gruodžio mėnesį parti-1 Dennis, Komunistų Parti-į klausė: 
zanai įrodė savo gabumą | jos sekretorius, ketvirta- .

Washington.—Pilna ban- 
uz_ [ kine - piniginė Senato ko- 

I misija užgyrė bilių,, kuris 
atsi- i Skalauja pakelt gyvena- 

smarkioms atakoms daryti dieni pranešė teisėjui Ha-i sakai nuo teisės turėti* ad 
prieš vidutinio dydžio tnies- i roldui Medinai, kad jis pats [ vokatą? 
tus vidurinėje ir šiaurinėje ginsis teisme, bus pats savo 
Graikijoje.” advokatas. Dennis, >

m . _ . . ; vienuolikos teisiamųjų ko-! konstituciniu savo teisiu.Trumanas įtarė pasieni-1 .. , , '.L1-Aiu „• i munistu vadu, pareiškė:nes Albaniją ir Jugoslavi-1 Y 1 ii
ją, kad jos patarnaujančios j

Medina

— Ar tamsta visai ■ mųjų namų rendas 10 iki 
115 nuošimčių per sekamus 
(12 mėnesių, pradedant nuo 
j šio mėnesio paskutinės die- 
l'nos. ' x

Tas bilius sako:
5 nuošimčiais padidint 

į<į, ivcvvt juo pcvudi j ... * . v . MVMinvvvcio v v u i !rendas 1949 m. spalių 1 d.,
partizanams š i a u riniame | gaivopmo . nusprena z i a u i Dennisą už nusitarimą pa-j kitais 5 nuošimčiais pakelt 

i ir jas 1950 m. balandžio 1 d. 
partiją ginti. Bet jeigu kur renda per 

' Kom. Partijos pareiškimas j paskutinius dvejus nebuvo 
: > . | pakelta, tokiame atsitikime

i namų savininkas gali ją vi- 
įso iki 15 nuošimčių pakelti.

Šis bilius siūlo palaikyti 
i neva federalę rendų kont-

Dennis atsakė: 
vienas ; — Aš neišsižadu jokių

Komunistų Partijos cen-
Aš tiktai pb rinito ap-1 įro komitetas pasveikino

valstijas arba 
federalės rendų 
taipgi ir panai-

' Amerika “Paskelbė” Planą dėl , 
Karinės Atlanto . Santarvės 
Prieš Sovietų Sąjungą

de- 
at-

Kadaise iš Tarybų Sąjun
gos buvo išvytas amerikinis 
korespondentas Robert Magi- 
doff. Jis apkaltintas šnipi
nėjime.

Grįžęs, tas asmuo parašė 
apie T. Sąjungą knygą, pa
vadinta “In Pity and Anger.”

Nesigailėjo ten autorius pa
sakyti “daug tiesos.”

Be kitko, Mr. Magidoff žy
mėjo, jog Tarybų Sąjungos 
vyriausybė niekad nesutiks 
duoti Sostakovičiui leidimo j 
užsieni išvykti. . .

Matot, kaip atsitinka su 
komercinės spaudos kores
pondentų žodžiu ir Žinija!

Washington. — Jungti-1 
nių Valstijų valdžia penk
tadienį paskelbė planą dėl 
šiaurinio Atlanto kraštų 
santarvės.

Jungtinės Valstijos, pa
gal tą planą, pasižada tuo- 
jaus automatiškai ginkluo
tomis jėgomis remti bile 
santarvės šalį, jeigu ją kas 
“užpultų”, bet karo paskel
bimas iš Amerikos pusės e- 
sąs paliekamas Kongresui. 
Pačią Atlanto kraštų su
tartį tvirtins Jungt. Valsti
jų Senatas dviem trečda
liais balsų. Sutarties tikslas 
ąsas “apšigynimas.”

fronte. Tačiaus, Trumano' Pats, Suptis. Aš suprantu čiam asmeniškai gintis 
raportas • pripažįsta, 
“50 nuošimčių” partizanų 
kovoja vidurinėje ir 
nėję Graikijoje, toli nuo 
Jugoslavijos ir Albanijos.

Prezidento pranešti f ak-
tai rodo, kad minimu laiko- į savo savo l---- , u istatvmai„ u«i,al,ti m;n.tarpiu partizanai laimėjo. Į mu,s> visą mano gyvenimo , mųjsUtymais uzkaita mm 
To nežiūrint, jisai sako: Į reikšmę. Todėl, gerbiama- | ;
“Nuo 1949 metų pradžios y- sy: as “anau- kad g«ria?‘; ® mKVIZ,clJos-_ 
ra ženklų, kad persvarai®18;1 galėsiu ginti savo rei- , 
krypsta prieš partizanus.’’ Į [<aJus ir savo partijos rei- •

■ kalus, veikdamas kaip pats į mus 
! savo advokatas.
j Valdžios p r o k u roras 
John F. X. McGohey sakė, 

' kad jis priešinsis, jeigu 
i Dennis toliau teisme vėl pa- 
į norės advokato.
j Teisėjas Medina įspėjo^

(Sovietų spauda pasmer- i kad,Dennis, pats gindama- 
kė Atlanto santarvę, kaip j sįS) galįs sau pakenkti. Tei- 
karinį užpuolikų bloką, nu- Sėias pasakė pamokslėli, 
kreiptą prieš Sovietų Są
jungą.)

Atlanto santarvės suma- nįus žingsnius, negu Den- 
nytojai yra amerikonai, an-1 njSj buris nėra advokatas, 
glai ir franeuzai. Jon, be | —:----------------- r-------------

traukti tas 
jų dalis iš 
kontrolės, 
kinti ją.

Visas Senatas pradeda šį 
planą svarstyti. * .

Kongreso Atstovų Rū
mas jau užgyrė panašų pla
ną.

PROTESTAI
_New York. — Valstijos 

Komunistų Partija ir Ame
rikos Darbo Partija pa-* 
siuntė Senato komisijai te
legramas; protestuojančias 
prieš rendų kontrolės nai* 
kinimą. Darbo Partija į- 
spėjo senatorius, kad galės 
kiltį įnamių streikai visoje . 
šalyje prieš rendų kėlimą.

Komunistų Partija pa
siuntė ir prez. Trumanui 
telegramą, kurioje smerkia , 
demokratus už rinkiminių 
pasižadėjimų mindžiojimą.

jog Į svarbą fakto, jog nesu ad-, kartu savo 
vLcxU ! vokatas, bet aš matau dar i ~ 

’V±pietL ' svai‘besnį dalyką, kad ma- I sako.
i no pareiga .yra ginti Komu-1 , ' . ,

•i nistų Partijos principus ir i ~ Pats gindamasis, De-;
į jos veikla, taip pat ginti I nnis gins Amerikos žmonių | 

i Įsitikini- i politinę laisvę nuo bąndy- [

' ties kontrolę ir nuo teismi- Pei mėnesių ii gal
1 - - - -• dar 3 menesiais pratęsti,

įsai, aš manau, kad geriau-1 I bet sako, jog atskiros vals-
; Teisėjas Medina penkta- U pagį6savo seimeliu 
; dieni davė savo patvarky-, niteri^ gali bet kada iš-

> visiem susauktiem !________ ______________
džiūrimanam ir keturiems \¥ rrt •
jų pavaduotojams. [Italijos PoLicija terorizuoja, 
tuX&pra’sidt a“?-' I Šaudo Demonstruojančius 
tį pirmadienį.

Federalė grand džiūrė 
juos pradiniai įkaitino pra
eitą vasarą už tai, kad jie 
skelbė marksizmą - leniniz
mą, o tatai būk reiškę mo
kymą 
valdžią 
Tu o m 
Smitho įstatymą.

Prieš Karinį Atlanto Bloką

sėjas pasakė pamokslėlį, 
kad advokatai geriau žino 
įstatymus ir, painius teismi-

'‘nuversti Amerikos 
jėga ir prievarta.” 
jie, esą, sulaužę

mieste, j šiaurę nuo Romos, 
policininkai, važiuodami a- 
merikiniais “džypsais”- ir 
šarvuotais automobiliais, 
šaudė demonstrantus; vie
ną nušovė, o kelis kitus

£ LuksembuS|Senatas Pagamino Filibusterio 
meSonfiar palSca-! Plepalams Naudingą Taisyklę 
niją, Islandiją, Italiją ir | 
fašistinę Portugaliją.

Paskelbtasis santarvės
planas yra pilnas išsisuki
nėjimų. ir karinių tikslų 
slapstymų.

Kita, pašalinta iš T. Sąjun
gos amerikinė korespondentė, 
Anna Louise Strogg, nudardė- ! 
jo su savo rašinių bagažu pas 
republikonų organą, niūjor- 
kiški “Herald Tribune.”

Už tai ši moteriškė, sako
ma, gaus $10,000.

Nieko sau pinigų sumelė! 
žiūrėsime, kiek ji ten 

sos” perlelii] pabers.
tie

įkaitintas Sun Fo, Buvęs 
Kinijos Premjeras

Nanking, Kinija. — Kinų 
tautininkų ' seimo komisija 
įkaitino buvusįjį Kinijos 
premjerą Sun Fo, kaip 
valdžios turto sukčių. Jis 
šimtais tūkstančių dolerių 

. iš šalies- iždo atlygino savo , 
mylimajai Lan *Ni, • kurios 

į turtą pirmiau valdžia už
grobė, kaip japonų agen
tes karo metu. /Tas turtas 
buvo japonų sudovanotas

• jai už išdavikiškus patar- 
, navimus. .

Jugoslavija Netiki 
Užpuolimo Paskalais

Roma. — Darbininkai di
džiomis miniomis audringai 
demonstravo Romoje, Mila
ne jr kituose miestuose, 
smerkdami Italijos klerika
lų valdžią, kad ji tempia | 
šalį į karinę šiaurės Atlan- j sunkiai sužeidė. Gindamiesi 
to kraštų santarvę prieš 
Sovietų Sąjungą.’

Kariniai ginkluota poli
cija žvėriškai užpuldinėjo 
demonstrantus ii’ kruvinai 
daužė buožėmis ne tik mar- 
šuojančius gatvėmis darbi
ninkus, bet ir stovinčius ant 
šaligatvių žiūrovus — vy
rus ir moteris.

Pramoniškame T e r n i

demonstrantai apkūlė kai 
kuriuos policininkus.

Romoj, Milane ir kituose 
miestuose*darbininkai išėjo 
į valandos streiką. Gatve- 
karių ir auto-busų tarnau
tojai taip pat streikavo 
pusvalandį.

Streikieriai iš darbavie
čių sugužėjo į demonstra
cijas prieš Atlanto santar
vę. Demonstrantai šaukė: 
“Mes norime taikos!” “Te
gul pats dę Gasjperi (prem
jeras) kariauja, jeigu jis to 
nori!”

Komunistų atstovai Itali
jos seime tęsia kovą prieš 

ninkai - komunistai telkia valdžios traukimą j karinį

Šią taisyklę iškepė atža
gareiviai pietiniai demokra
tą išvien su republikonais.

Linčiški pietiniai demok
ratai naudos ją, kad galėtų 
užmušt sumanymą, reika
laujantį negrams politinių 
teisių pietinėse valstijose.

Teigiama, kad republiko- 
nai ir reakciniai demokra
tai taipgi vartos šią taisyk
lę prieš siūlymą panaikinti 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
prieš sumanymą pakelti 
būtinai mokėtiną darbinin
kui algą nuo dabartinių 40 
centų iki 75 centų valandai, 
ir kt.

Washington. — Senatas 
63 balsais prieš 23 pasiga
mino naują taisyklę, kad 
tiktai dviem trečdaliais vi
sų 96 senatorių galima bus 
sustabdyti filibuster! — 
nuolatinius plepalus. To
kiais plepalais mažuma se
natorių sulaiko daugumą 
nuo bet kokio sumanymo 
priėmimo.

Valdiniu demokratu va-
V c-

das, senatorius ScotV Lu
cas pareiškė, jog faktinai 
niekuomet negalima bus 
gauti dviejų trečdalių, tai 
yra, 64 senatorių balsų, 
filibusteriui sustabdyti.

Kiny Komunistai vėl 
Smogsią Tautininkus

Belgrad, Jugoslavija* — 
Anglų - amerikonų blokas 
pastaruoju laiku paskleidė 
užsienyje ir kartojo paskar 
las, būk Bulgarija, Vengri
ja ir kiti ( vadinami “Kom- 
informo” kraštai telkia sa
vo armijas, būk jie ruošia
si užpulti Jugoslaviją.

Bet jugoslavų valdžia ne
kreipia nė mažiausio dėme
sio į tuos gandus, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas M. S. Handler. 
Nes nėra jokio įrodymo, 
kad bet kas grasintų Jugo
slaviją užpulti.

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia su. panieka Už
ginčijo paskalos, būk Bul
garija rengianti armiją 
karui prieš Jugoslaviją., Tie 
paskalai yra tiktai “kvaili 
išmislai”, sako Bulgarijos 
valdžia. '

Nanking, Kinija. — Pra
nešama, jog kinų liaudi-

300,000 armijos į šiaurinę [Atlanto bloką.
Yangtze upės pakrantę, •------- ---------

. kelt savo ką-1 par Būsianti Sumažinta 
riuomenę per tą upę ir . . m- n
maršuot prieš tautininkus Augiams MeSOS Porcija 
Nankinge ir Šanghajuj.

Komunistai smerkė tau
tininkus kaip veidmainius. 
Tautininkai, iš vienos’pu
sės, sakosi pageidauja susi
taikyti su komunistais, o iš 
antros pusės, maldauja iš 
Amerikos daugiau paramos 
karui prieš komunistus.

Kinijos tautininkų val
džia šaukia kelis Amerikos 
laivus atgabenti jai ginklų 
krovinius. Tie laivai buvo 
pasukę Japonijon, kaip pir
miau prašė tautininkų val
dovas gen. Li, kuomet jis 
buvo pradėjęs šnekas dėl 
taikos su kinų komunistais.

PLANUOJA PROPAGAN
DĄ MOKYKLOSE PRIEŠ

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Washington. — Nationa

ls Apšvietos Sąjungos va
dai gamina planus, kaip 
mokyklose vesti propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tame planavime dalyvauja 
ir - generolas Eisenhower, 
Columbijos Universit e t o 
pirmininkas.

Valdžia pašaukė Eisen- 
howerį porai mėnesių į Wa- 
shingtoną, kad padėtų su
derinti įvairių karinių jėgų 
komandas'.

GRIĘŽTAI CENZŪRUOS 
KARINIUS POKALBIUS

Washington. — Visų ka
rinių jėgų sekretorius Ja
mes Forrestal įsakė griež
tai cenzūruoti bei slėpti 
ginčus - pokalbius tarp ar
mijos,' laivyno ir oro jėgų 
komandierių. Forrestal pa
sipiktinęs, kad tūli slepiami 
ginčai aikštėn iškilo, ir 
“publika” apie juos sužino
jo.

London. — Anglijos val
džia pranešė savo seimui, 
kad dar 16 nuošimčių su
mažins ir taip menkutę mė
sos porciją anglams. Tad 
mėsos, kiekis būtų jiems nu
muštas žemiau, negu bet 
kada nuo racionavimo įve
dimo pirm 9 metų. Ir tai 
nežiūrint šimtų milionų 
dolerių, kuriuos anglų val
džia >gavo iš amerikinio 
Marshallo plano.

i

Tūli anglų valdžios kriti
kai nurodė, jog Sovietų Są
jungoj ir artimuose jos kai
mynuose žmonės vis dau
giau maisto gauna, be jo
kių Marshallo plano dova
nų. ___________

ORAS.—Būsią šalčiau.

nėra ' Beje, komunistai kreipiasi į 
žino [ visuomenę, . prašydami me

džiagines paramos šiai bylai 
vesti. Byla lešuoja milžiniš
kas sumas.

Komunistai teisingai sako:
—Ši byla, šis teismas spren- 

pradėjo šios džia ne tik teisiamųjų likimą, 
dėl džiūrės* ne tik likimą jų organizuotos

šia d žiūre
Jie, aišku,

Medina yra pa- !

Tai džiūrė, kuri spręs ko-į teismas.”. Kada jis baigsis, 
munistų vadų bylą, jau iš- niekas nežino, 
rinkta ir prisaikdinta.

Teisiamieji 
pasitenkinę, 
padėtį.

Bet teisėjas 
sitenkinęs.

Pasitenkinęs ir prokuroras.
Kova, kurią teisiamieji'ko

munistai vadai 
bylos pradžioje 
sąstato, visvien gerokai pavei
kė į teismą: jis buvo privers
tas šaukti į prisaikdintųjų 
suolą ir negrus, ir moteris, ir 
biednesniųjų sluogsnių žmo-

,nes.
Dabar jau tęsis “tikrasis

komunistinės partijos, bet vi
sų darbo žmonių, visos šalies 
likimą.

Todėl, kuriems rūpi mūsų 
krašte liaudžiai, laisvės išlai
kymas, privalo stoti teisiamie
siems talkon.

KORĖJOJ NUŠAUTA 
AMERIKONO PATI

Seoul,, Korėja. — Du ap-
Washington. — Pūtima- simaskavę korejiėčiai atėjo

no vagonų konduktoriai 
nubalsavo visoje šalyje 
streikuoti, pradedant nuo 
kovo 31 d. • / 

F

į amerikono misionieriaus
H. H. Underwoodo pačios 
suruoštą bankietėlį; nušbvė 
Ųndėtwoodienę ir pabėgo. | Kolegijos profesorius.

Bankietėlis buvo surengtas 
Underwoodienes draugėms. 
Jos vyras yra Krikščionių

Batavia, Java. — Indone
zijos partizanai kartotinai 
atakavo holandus arti šio 
didmiesčio.

* I
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KAS KĄ RAŠO IRSAKO Wjair Protesto Streikas i f f

Komercinė spauda vėl 'visa*~mūsų šalis, kad mai- 
j kalnus verčia ant mainie-; nieriai nesutiks bejėgiais 
įrių. Kaip jie drįsta skelbti mirti kasyklose be kovoš/ir 
; protesto arba gedulio protesto.
|'dieną, kitą į.savaitę ir1 Jeigu šiądien pažvelgsi- 

palios1 jiems tokios6 geros Jų tei l»matysi-panųos jiems tokios geios. kad išskyrus mainįeril}
194Č uniją ir dar vieną kitą pa- 

žangiųjų vadovaujamą uni
ją, visos didžiosios unijos 
yra paverstos vyriausybės 
įrankiu. Jos bijo ir išsižio
ti, kad nenusidėjus val- 

7 (įžiąi, kad neužsitraukus 
j valdančiosios klasės rusty- 

, bes. Jos bijo komercinės 
spaudos kritikos. Jų vadai 
keliaklupčioja prieš aukš-
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nebus našta tiems žmonėms, j 
kurie jiems duoda darbo ir 
buto pažymėjimus, jei to
kius pažymėjimus duoda vi
sai svetimi žmonės. Iš to fon
do bus padengiamos kelio
nes išlaidos iš uosto iki gy
venamos vietos, nes tų iš-; 
laidų International Refugee i 
Organization nčpadengia.. ■

Kadangi fondas 'rūpinsis: 
tik lietuviais, tai mūsų lietu-! 
vių , pareiga yra padaryti,J 
kad fondas tikrai galėtų pa- i 
dėti lietuviams. Musų parei-1' suomenės. 
ga yra Į tą fondą surinkti1 
pinigų.

Tai kaip 
tais BALFo “penkiais -mi-1 „
lijonais dolerių?” Ką Ke-j 
leiviui pasakys kun. 
čius?

TIKRASIS PABĖGĖLES 
MOTINOS UŽDAVINYS » i

i Pabėgėlių leidžiamam la- 
, pe “Lietuviai Šveicarijoje” 
, tūla Marija Glaudienė rašo 
straipsni “Motinos Lietu- 

United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 I Ves Uždaviniai Tremtyje.
1 Tarp kitko, ji rašo:

Pabėgėlio gyvenimo vargai i 
nebūtų mums vargais, .jeigu 

i stovėtų prieš mus kad ir to- 
f įima, bet aiški ateitis. Tu

rime ruoštis dideliems sun
kumams ir jau dabar daug ; 
ką apsvarstyti ir nuspręsti. ( 

Jungt. Valstijų senate, vadinasi, susiženijo. Jie susiženi-■ viena iš tokių 'iškeltinų vie- 
jo piktiems darbams. Jie ąudarė sąjungą arba bloką tam, 
kad neprileidus Kongresui pravesti įstatymo, garantuo
jančio 14-kai milijonų negrų pilnas civilines teises. Jie 
susijungė tam, kad nepraleidus jokio padoresnio įstaty
mo, naudingo liaudžiai. •

Kai kurie mano, jog'nuo dabar Amerikoje gimė “nau
ja partija” — pietinių valstijų demokratų ir republikonų 
partija.

Gal būt!
Vienas aišku: tikėtis, kad 81-masis Kongresas praves 

naudingų liaudžiai įstatymų, yra savęs apsigaudinėji- 
mas.

Atsiminkime: abi partiji savo suvažiavimuose pasisa
kė “už negrų teises.” Bet Senate abi partiji lygiai tas 
teises išdavė!

Nedėkite kišenėn ir tų-demokratų, kurie skaitosi save 
»pažangesniais. Nedaug tokių Kongrese yra. Dauguma ir 
taip vadinamųjų “liberalų” yra niekas daugiau, kaip 
liaudies priešai! Paimkime tokį senatorių Lucas iš Illi- ■ 
nois. Jis yra vadas demokratų bloko senate. Ar jūs ma
note, jam rūpi negrų teisės, liaudies teisės? Apsigauna 
tie, kurie šitaip mano. /

Nepamirškime, kad senatorius Scott Lucas, demokra- 
tas, 80-tajame Kongrese balsavo už Tafto-Hartley įsta
tymą. Jis balsavo už jį ir tuomet, kai Trumanas tą bilių 
vetavo!

Šiandien Lucas pasidarė didelis demokratas,.liberalas! 
O tuo pačiu kartu, kai Kongresas šitaip elgiasi, demo

kratų partijos galva, prezidentas Trumanas, žvejoja 
Floridoje. Sakoma: jis andai sugavo didelę žuvį....

Henry A. Wallace teisingai sako: senatas išdavė 14,- 
000,000 negrų, — juos išdavė demokratų ir republikonų 
partijos.

“Tikroji kova prieš džimkrovizmą ir linčiavimus priva
lo prasidėti dabar”, nurodo Mr. Wallace. “Liaudis priva
lo pareikalauti iš demokratų ir republikonų partijų apy-, 
skaitos. Jiedvi dar kartą sulaužo savo iškilmingus paža 
dus, padarytus tuomet, kai medžiojo žmonių balsus.” Ivtiauivn Vctu\a nmitmucuud 

Šimtu nuošimčių sutinkame su tuo,• ką pasakė Progre-1 me]ąjs įr piktais gandais a- 
I jį |)a.
i ruošti vaiką būti lietuviu, 
kuomet ii pati negalį vai
kui suteikti geros, nuošir
džios. tvirtos lietuvės pa
vyzdžio? Jokiu būdu ji ne
gali tokį, uždavinį atlikti.

Pabėgėlė Glaudienė pa
bėgėlei motinai skiria klai
dingą, negalimą uždavinį. 
Tos motinos pirmiausias ir 
svarbiausias uždavinys yra 
su savo vaikais grįžti Lie
tuvon. Ten jos vaikai galės 
išaugti į pilnaverčius žmo
nes.

’DAR VIENAS FONDAS
■ Keleivis jau stumia šalin i te susivienijo republikonai i nate daugumos.
■BALFą (Bendrąjį Ameri- ir pietinių valstijų reąkci- Sunku šiandien pasakyti, 
ikos Lietuvių Fondą), kun. niai demokratai. Jie nūs- i bet labai galimas daiktas, 
i T T V« T • 1. * * J] J 1
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Abi Tokios!
Pietinių valstijų senatoriai sudarė “šventąją sąjun

gą” su republikonais. Republikonai su demokratais

sumoti ' temų, kurią reikia 
priminti ’ pabėgėlėms moti
noms ir pabėržti .jos svarbą, 
yra motinos pabėgėlės užda
viniai šeimos lietuvybes

Juk nuo mū-
mūsii

Šiai temai 
daug dėmesio, 
su šeimos priklauso ir 
tautos išsilaikymo klausimas.

Galvodama surasti susi d o- 
i mė.jimo ir pritarimo motinu 

tarpe, noriu pareikšti save 
mintis..

įprasta sakyti, kad tėvas 
esąs šeimos galva, o motina 
šeimos širdis. Tai vra lyg 
du poliai, kuriu uždaviniai 
skirtingi, bet kurie' vienas 
kita papildo.’

Motina — šeimos širdis! 
Konkrečiai kalbant, motina 
kuria šeimą ir pą-laiko šei- , 
moję šilumą. Vaikai, kurie 
sudaro šeimos prasmę ir tau
tos ate'ti motinos šilumos ir 
yra reikalingi. Motinos šir
dis formuoja iš tu mažu kū
dikėliu 'žmonijai ir tėvynei 
reikalingus dorus ir gerus 
žm ones.

O tos motinos uždaviniai 
esą tokie, kad ji “turi au
ginti vaike pilnaverti žmo
gų” ir “karštai ruošti 7 vai
ką būti lietuviu.”

Ar gali motina lietuvė
j auginti pilnavertį žmogų, 
į kasdien vaika maitindama

šyvių Partijos vadas!
_____________________ «

Angliakasių Kova
Jau praėjo savaitė, kai angliakasių unija paskelbė 

walkouta (išėjimą iš darbų). Virš 400,000 angliakasių 
nedirba. Jie šias dvi savaites paskelbė gedulo savaitėmis 
už tuos, kurie praėjusiais metais žuvo angliakasyklose.

Šiuo savo mostu angliakasiai reiškia protestą prieš 
tai, kam valdžia, pąskyrė Jungtinių Valstijų Kasyklų 
Biuro direktorium tūlą James Boyd, kuris angliaka
siams yra nepriimtinas.

Angliakasių unijos vadams šiandien yra daroma viso
kių primetimų dėl sulaikymo darbų anglies kasyklose. 
Tačiau kiekvienas, kuriam rūpi darbininkų reikalai, kū
nam rūpi likimas tūkstančių angliakasių, paskirtų mir
čiai kasyklose, pasakys, jog mainierių unijos vadovybė 
čia pasielgė išmintingai.

Tiesa, tūli senatoriai sako: kadangi Lewisas šitaip pa
sielgė, kadangi jis išvedė nedarban (dviem savaitėm) 
tiek daug angliakasių, tai mes tikrai užtvirtinsime Tru- 
mano paskirtąjį Boyd‘ą.

Gali senatas užtvirtinti, bet jis 
tas ves. Tai ves prie griežtesnių / 
kels prieš tuos, kurie užtvirtins, virš pusę milijono ang
liakasių.

Kaip ten bebūtų, mūsų angliakasiai yra verti didžiu
lės pagarbos už tai, kad jie vieningai, solidaringai lai
kosi. ’ z

kimo” ir kad tai yra “aiški 
šelmystė ir visuomenės ap
gaudinėjimas,” — yra dau
giau negu grynas- nesusipra
timas •.

Mes manome, kad šitokio 
pobūdžio’ “politinės . kovos” 
priemonės nebedaro jokio jog nors tiek darbo dar su- 
įspūdžio ku.ltūringajai Ame- teikia! Tai kas,, kad ----
rikos lietuviu visuomenei., metais, buvo 56,590 mainie- 
Tegu jos ii' lieka senų, pra-1 rių užmuštų bei sužeistų? ! 
ėjusių laikų “šelmystėmis,” i Tai kas, kad daugiau kaip 
kurios jau nebegali apgau- vienuolika šimtų mainierių 
dinėti mūsų susipratusios vi- Į tik per vienus metus nete-i 

ko gyvybės giliai žemėse? 
j Likusieji gyvi turi būti dė- 

Niekas nenusigąsta ir i kingi, kad jie dar gyvi, ir 
dnhur Kuo qii tai ne pirmas j pamiršti tuos, kurie žuvodabai bus su metonininkų «pasijudini.j k k] , . .

Šis seimas duos nei . tuosius valdininkus. Dažnai
daugiau, kaip duodavo kiti i . Taip samprotauja ir gie- tūli demojtratąi kalba aiš- 
soimai O jie duodavo tiek ' kapitalistine spauda,, kiau ir astriati, daug kii* 
kad nė plaukas niekam ant!^ui^a^ gyvenimas tiškiau išsireiškia įvairiais

Kon-

IJ t

i
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NIEKAS NESIBIJO
Tysliavos Vienybė

galvos nesujudėdavo.

Tysliavos Vienybė prašo j TUReJO PASLĖPTI 
niekam nenusigąsti dėl bū- ’ SAVO MIZERIJĄ 

į simojo smetonininkų “sei
mo”. Rašo:

Tautinė srovė nešalina, ne
pavydi ir nesiruošia pakenk
ti nė vieiųū Amerikos lietu
viu visuomenės grupei, par
tijai ar srovei, kuri veikia 
lietuvybės ir kultūros darbu 
dirvoje Amerikoje, kuri tik 
kovoja už Lietuvos išlaisvi
nimą ir lietuviškumo reika
lus. •

Todėl vieno mūsų laikraš
čio pasakymas, kad seimas 
šaukiamas be atitinkamų 
tautinių organizacijų “suti-

BALFą (Bendrąjį Ameri-

Vienas pabėgėlis sakosi 
skaitęs Dirvoje smetoninin- 
ko B. Dirmeikio atsimini
mus ir jais labai nusivylęs. 
Jis klausia: “Kam rodyti 
mizeriją?” Ir rašo:

' Kad Dirmeikis taip gali 
rašyti, aš nesistebiu, bet ste
biuosi, kad- V. Rastenis 
spausdina. Kas galima prie 
'stiklelio ar kavos puoduko, 
to juk negalima ir nereikia 
spaudoje. Tai ne būsimam 
istorikui medžiaga, bet sa
votiškas skandalas.

Kad mūsų politikoje ir

ir gyvybe visiškai nerūpi.' užsieninės ir naminės poli- 
Rūpi, žinoma, bet tik tiek, tikos, prezidento ’ Trumano 
kiek mainierys gali dirbti vedamos, klausimais, rie'gu 

anglies kompanijoms ; mūsų didžiųjų unijų vadai.
Jie stovi prezidento dešinė
je, o ne kairėje. Visa jų 

I politika po lapkričio 2 die
nos rinkimų buvo: Nieko 

s nesakykime, nieko nedary- 
; kime, visiškai atsiduokime 
prezidentui ir demokratų 

' partijos vadovybei. Jie ža- 
i dėjo tą ir'tą, ir laukime, kol 
pažadus išpildys. Jie žadė- 

j jo Taft - Hartley įštatymą 
; tuojau Kongresui susirin
kus atšaukti ir atšauks. 
Dar kartą neseniai CIO u- 

į nijų vadai nuvyko į Baltą- 
1 jį Namą ir prisiekė ištiki
mai laukti, nė piršto neju
dinti, kad sukėlus masinį 

! darbo žmonių sąjūdį prieš 
reakciją ir reakcijonierius. 
Todėl visur tylu ir ramu, 

i kas liečia darbo unijas, o 
Taft - Hartley įstatymas 

; tebėra įstatymu, rinkimuo- 
Į se iškilmingai sudėti paža
idai vienas po kitam pa
džiaunami ant tvoros.

Tiktai štai mainieriai ė- 
mė ir sudrumstė tą darbo 
fronte ramybę. Jie išėjo į 
dviejų savaičių streiką. Jie 
protestuoja prieš paskyri
mą Mainierių Biuro pirmi
ninku James Boyd, kuris 
jokio supratimo neturi apie 
mainierių reikalus, kuris 
yra žinomas mainierių prie
šas.

Netenka' abejoti,, kad 
mainieriai vieningai laiky
sis ir dar kartą įrodys vL 

' sai Amerikai, kad niekas 
negali ant jų trempti, kad 
jie kovojo ir kovos prieš 
kiekvieną pasikėsinimą ant 
jų reikalų.

Mainierių Draugas.

ir : 
j krauti pelnus.

O mūsų mainieriams ir 
jų unijai reikia atiduoti 
didelis kreditas. Daug ka
me negalima sutikti su 
John L. Lewiso politika, 
bet šiame atsitikime, už ši
tą paskelbimą dviejų savai
čių protesto streiko, reikia 
jį pasveikinti. Tegul žino

tarp ją dariusių asmenų yra 
buvę ir esama daug mizeri
jos, tai faktas. Bet kuriems 
galams ją rodyti ir ypač da

Svarbiausias Šių Dienų Pažangos Uždavinys

I Komunistų advokatai Mc Cabe 'ir Maurice Sugar, tariasi su 

Jungtinių Valstijų Sena- ’ nebūtų pajėgę sudaryti Se-

j

e

John Williamson teisine.

toli gražu ne visi Amerikos 
žmonės yra \giliai įsisąmo
ninę visą šios bylos prasmę 
ir jos, reikšmę dėl Ameri
kos demokratijos? ateities. 
Labai daugeliui žmonių dar 
neaišku, jog šis pasikėsini
mas ąnt šios partijos lega-

Durpiu Gamintojų Žodis

RADVILIŠKIS, 48. XII. 29. 
—Radviliškio durpynas įvyk
dė metinį durpių kasimo pla
ną 102 procentais. Durpės, 
pirma laiko sukrautos į ' kū- 

demokratines gius ir išvežtos iš klojimo vie- 
Kaip kitaip galimą išaiš- tejses h* civilines laisves, tų. 
kinti viso tuzino jo pasekė- Už tai me^ dar nematome

K o n č i aus vadovaujamą.: prendė nepraleisti kad ir 
Nors tiąsiai nepasako, bet | tokios švelnios prezidento 
galimą suprasti, kad kelei- Trumano 
viniai šiuo fondu nebepasi- 
tiki. Keleivis praneša, kad 
esąs suorganizuotas naujas 
lietuviams pabėgėliams gel
bėti fondas. Jis esąs suor
ganizuotas prie Internatio- 

. nal Rescue and Relief Com*
1853 metais Argentina priėmė konstituciją, tarnavusią mittee. Keleivis rašo:

Dabar 1RRC įkūrė fondą 
lietuviams tremtiniams gel
bėti. Iš to fondo bus paden
giamos garantijos, kad atvy
kusieji lietuviai tremtiniai 
nebys visuomenei našta ir

tūrėtų žinoti, prie ko 
esusipratimų. Tai su-

Peronas, Konstitucija ir Evita

civilinių teisių 
programos.

Kas liečia reguliariuosius 
demokratus (trumaninius), 
tai daugelis jų pasirodė tik
rais/ veidmainiais taip pat.

kad paties prezidento buvo 
taip sudaryta, jog atrody
tų, kad jis kovoja už. savo 
civilinių teisių programą, 
bet tikrai nenori, kad toji liškumo yra žygis prieš vi 
programa būtų priimta. ■ sų žmonių v

•9

Durpyno darbininkai įsipar
eigojo iki vasario 15 d. atre
montuoti durpių agregatus.

Prie civilinių teisių šabo- jų persimetimą prie pieti- tokio didelio masinio pro- 
tuotojų prisidėjo ir dvylika nių reakcijonierių ir repub- testo prieš šią bylą, koks 
senatorių, kurie skaito save likonų prieš tą jo progra- 
trunlanįniais ir kurie laike mą?

Kaip ten nebūtų, šita ko
va Senate aiškiai parodo 
dar negirdėtą Amerikos 
žmonėms pavojų. Tas bend
ras reakcijonierių frontas 
Senate prieš civilines tei
ses yra tiktai dalis visuoti
no reakcijos kėsinimosi ant 
demokratinių teisių, ant 
pačios Amerikos demokra- 

i tijos. Ryškiausias to< puoli
mo, žygis pasireiškia apkal
tinime ir teisime Komunis
tų Partijos/vadų. Štai lega- 
liška politinė partija, gy-' 
vuojanti per visus trisde
šimt metū, kuri pasimota; 
nuvaryti į pogrindinį gy
venimą, uždrausti viešai gy
vuoti ir veikti1.

Nelaimė tame, kad
\

turėtu būti. • \
! Štai New Yorko valstijos 
seimelyje jau pasirodė visa 
eilė reakcinių bilių. Jie nu
kreipti ne vien tik prieš ne
skaitlingą komun-istų gru
pę, bet prieš teises visų A- 
merikos žmonių. Prieš tuos 
bilia tik dabar prasidėjo 
platesnis masinis bruzdėji
mas. Labai gerai prieš tuos 
bilius išstojo New yorko 
Amerikos Darbo Partija. 
Panašių, bilių pilną visuose 
valstijų seimeliuose (legis- 
laturose). .

Iš to aišku, kad šiuo tar
pu svarbiausias pažangio
sios visuomenės uždavinys 
yra kova prieš reakciją, už 
Amėrikos žmonių civilines

'.J... J/; .-‘r-—"“.-:

dar i 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dąily)—Šesjadj, Kpvo 1949

JS \ tam kraštui ligi šių laikų.
Tai buvo ne visai bloga konstitucija, palyginti su kitų 

buržuazinių kraštų panašiais dokumentais.
Argentinos konstitucijoje, kaip ir daugelyj kitų Loty- 

nų/Amerikos kraštų konstitucijose, buvo įdėtas skirsnys, 
pagal kurį nei vienas asmuo negali būti renkamas šalies 
prezidentu dviem terminams iš eilės. Atitarnavai vieną 
terminą (Argentinoje seseris. metus), na, ir traukis ša- | šalies konstituciją pakeitė, tarp kitko, įdėdamas jon 
lin. Vėliau kada nors, jei norėsi, turėsi teisės iš naujo skirsnį, leidžiantį Peronui 1952 metais ir vėl kandida- 
kandidatuoti. ~ tuoti!...

Ar ne puiku?!
! Š. m. kovo 16 dieną Peronas šalies Kongreso rūmuose
• iškilmingai prisiekė pasižadėdamas naują konstituciją 
^g^veniman vykdyti. Mes galime tiek pasakyti: tą skirs- 
inį, kuris leidžia jam kitam terminui 1952 metais kandi- 
į datuoti, jis tikrai vykdys, jei bus,'gyvas, arba, jei bus 
pirnf to nenuverstas.’’ .>

Bet prieš Peroną verda-kunkuliuoja suokalbiai. Jie

rinkimų kalbėjo už demok
ratų pažadus. Aišku, kad 
be šitos dvylikos. trumani- 
nių demokratų republiko- 
nai ir .pietiniai demokratai

Į*

Ą
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kandidatuoti.
Panaši santvarka veikia ir ^Meksikoje.
Tiesa, daugelyj Lotynų kraštų tos konstitucijos su jų 

minėtais skirsniais ne kartą buvo “suspenduotos” viso
kių pučių, ginkluotų smurtų. Panašiai yra buvę ir Ar
gentinoje.

Bet štai, išrenkamas Argentinos prezidentu Peronas.
Jam patinka būti prezidentu. Jis juk yra tikras dikta-j 
tonus. Jis dar jaunas. Jis būtinai nori 1^52 metais, ka-į 
da jo šis terminas pasibaigs, išnaujo kandidatuoti' ir vėl i daugiausiai pasireiškia armijos karininkuose. Pastarie- 
būti išrinktu. O jei jis kandidatuos, tai ir bus išrinktas!

Ką jis padarė? '
Jis sušaukė savo pasekėjų “steigiamąjį seimą” kuris

ji, sakoma, labai nepatenkinti tuo, kam Peronienė (Evi
ta - Ievutė) kiša savo nosytę ten, kur nereikia.

Taigi: Argentinoje dar bus galima visko matyti...

teises. Tai yra kova už ap
gynimą Amerikos Konstitu
cijos ir Teisių Biliaus. Nu
teisimas komunistų vadų, 
pasiuntimas jų dvidešim
čiai metu kalėti, uždarymas 
Komunistų Partijos reikš
tų pavojingą pralaužimą 
pažangos fronte. Tai būtų 
pirmas didelis žingsnis į fa
šizmą Amerikoje.

Civilinių Teisių Kongre
sas atlieka istorinę*misiją 
šioje kovoje už Amerikos 
žmonių laisves. Tai yra or
ganizacija, kuri gyveni- 
ntan tapo iššaukta didžiulio 
reikalo.

Salietis.

Į
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Žymieji Amerikos Muzikai Kviečia 
Kompozitorių Šostakovičių

Kaip jau žinoma, š. m. kovo 25, 27 del. 
Waldorf Astoria viešbutyj (New Yorko 
mieste) įvyks pasaulinė Kultūros ir 
Mokslo Atstovų Konferencija Taikai Pa
lai ki/ti.

Konferenciją šaukia National Coztncil 
of the Arts, Sciences and Professions, 
kuriai priklauso daugybė Amerikos žy
mių meno ir mokslo atstoVų.
' Šion konferencijon žada atvykti T. Są
jungos delegacija, kurion įeina jaunas 
amžiumi, bet plačiai pasaulyje žinomas 
genijalus sovietinis kompozitorius Dmi
tri Sostakovicius.

Žymieji Amerikos kompozitoriai praė
jusią savaitę pasiuntė Šostakovičiui tele
gramą (jis tuomet dar vis buvo Mask
voje), kviečiant jį būtinai 'atvykti, nes 
“kultūrinis bendradarbiavimas gali pa
dėti pasauline plotme ilgamečiai taikai 
palaikyti.”

Dailės Paroda Jau 
Visai Netoli

Kurie Žada Joje Dalyvazdi — N esiv alin
kite Vžsiregistruoti. Darbas Reikia 

Paskubinti
Mes jau turime atsiliepimų net iš to

limesnių kolonijų nuo mūsų dailininkių 
ir dailininkų, kurie dalyvaus Dailės Pa
rodoje. Bet dar negana, laukiame dau
giau artistų ir gražiųjų rankdarbių kū
rėjų atsiliepti. Taip pat prašome mūsų 
talkininkų padėti suverbuoti kuo dau
giausia gražiųjų darbų.

,Mes žinome, kad žymusis dailininkas 
P. Mockapetris dalyvaus dailės parodo
je. Vėliausią ir vaizdingą jo kūrinį mes 
turime po ranka,. tai Vilnies kalendo
riaus, 1949 metų, viršelis.

Gavome žinių, kad Mrs. ir Mr. Sta- 
nislovaičiai, iš Waterbury, Conn., daly
vaus parodoje. Mrs. Stanislovaitienė duos 
vertingų-gražių savo tapybos kūrinių. 
Dalyvaus parodoje ir gerb. Stanislovai- 
tis, tačiaus jo grožinius kūrinius dar ne
žinome kaip pavadinti.

Artimesnių apylinkių dailininkai taip 
pat stropiai ruošiasi parodai. Newarko 
broliai Skučai ruošiasi parodai. Jie duos 
ir naujų 'tapybos darbų. Mūsų veikėjas- 
dailininkas A. Gilmanas ruošia ką tai 
naujo dailės parodai. Parodoje dalyvaus 
su gražiais kūriniais Mr. ir Mrs. W. J. 
Thamsonai.

Bet vėl eikime toliau. Štai laiškas Bro
nės Zmitraitės. Ji rašo: M. Kulbienė 
dalyvaus meno parodoje su savo rankų 
grožiniais darbais. Jos dukrelė, Jennie 
Kulbaitė, duo§ parodai savb piešinių, 
paveikslų. Taip pat U. Pabalienė daly
vaus su graždarbiais. Tikimasi ir dau
giau surasti dailininkų.

O mūsų vietinis dailininkas, Robertas 
Feiferis, ruošiasi dailės parodai ne tik 
su naujais kūriniais, bet ir naujomis kū
rinių temomis.

Tai tokia pradžia, /aek vėliau, mes vėl 
duosime žinių, kas bus dailės parodoje.

Darbas Reikia Paskubinti
Žinoma, daug dailininkų dar neatsilie

pė, o laiko jau mažai. Visos registraci
jos blankos turi pasiekti Parodos Komi
siją iki balandžio 1, 1949. Paroda pra
sidės balandžio 10-tą. Komisija turi tu
rėti laiko paruošimui patalpos, reikės 
daryti parodos katalogas, *o kol nežino
me kiek ir kokių kūrinių bus parodoje, 
tas darbas negalima padaryti.

Todėl, kaip matote, reikalinga pa
skuba. Kai kurie kūriniai kad ir ateitų 
dieną kitą vėliau, bet blankos, kūrinių 
surašąs turi būti komisijos rankose iki 
balandžio 1-mai. Manome, kad mūsų dai
lininkai ir talkininkai ims šią pastabą 
atydon. *

Žodis Publikai — Žiūrovams
Kaip jau minėjome, Dailės Paro

da tęsis nuo balandžio 10-tos iki gegužės 
15-tai, 1949. Vien tik sekmadienių mes 
turime visą savaitę — šešis. Apart pa
rodos, ruošiama ir kultūriniai pokiliai.

Po kablegyama pasirašė toki žymūs 
amerikiečiai muzikai, kaip Serge Kous- 
sevitzky, Lawrence Tibbett, • Vladimir 
Horowitz, Dmitri Mitropolous, Eugene 
Ormandy, Leonard Bernstein, Čion Car
lo Menotti, Morton Gould, Paul Creston, 
Samuel Barber, Richard Burgin, Ran
dall Thompson, Lehman Engel, Guy 
Hutchins, Lukas Foss, Warner Lawson, 
Roy Harris, Artie Shaw ir kiti.

Su šostakovicium žada atvykti žymu
sis rusų rašytojas Fadejevas, T. Sąjun
gos Rašytojų Sąjungos pirmininkas ir 
kiti.

Atvyks šion konferencijon. iš viso pa
saulio mokslininkų ir menininkų, tarp 
kitų, Italijos filmų žvaigž. Maria Miči.

Tai bus didžiulės svarbos sąskridis, 
apie kurį mes pateiksime skaitytojui ži
nių Laisvėje.

t

Laike parodos turėsime du vaidinimu. 
Likusiais sekmadieniais taip pat bus ruo
šiama paskaitos, diskusijos ir koncerti
nės programos. Nebus -tušti ir šioki va
karai. .

Kaip matote, tai bus ne tik vaizduo
jamojo meno iškilmė, bet ir draminio, 
koncertinio ir teoretinio meno pokilis. Šis 
meno pokilis ruošiama ne tik Brooklyno 
publikai, bet ir tolimesnėm kolonijom. 
New Jersey, Connecticut valstijų lietu
viai lengvai galės pasiekti Dailės Paro
dą — turite šešis sekmadienius.

Tolimesnės kolonijos turėtų dalyvau
ti grupėmis. Organizacijos, kuopos turė
tų būti organizatoriais tokių ekskursijų. 
Laikas bus patogus, pavasaris, suvažiuo
ti galima mašinomis, auto-busąis. Atvy
kus Dailės Parodon bus ko pamatyti ir 
pasiklausyti. Tokios meno iškilmės ne
galima ruošti dažnai, todėl nepraleiski- 
me šios puikios progos, ruoškimės joje 
dalyvauti masiniai.

V. Bovinas.
i

Kelionę Atlikus ...
Atminčiai dry. K. Juraitienžs,

mirusios vasario 4, 1947.) 
Kelionę atlikus, užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai.
Nustojo Tau plakus pailsus širdis, — 
Mylimus savo liūdėt palikai . ..
Nors kūnas tavasis chemiškai kinta
Ir laiko bėgimas jį sutarpins.
Bet laisvė pasėta auga, —• nevinta, 
Jos tamsos skleidėjai nenuslopins.
Apšvietą, tiesą tvirtai tu . mylėjai, 

cIr sūnų LENARDĄ to mokinai, 
Dukrą ' MIKALDĄ gražiai išauklėjai; 
Su savo draugu meilėj gyvenai.
Prie laisvės daigų esi prisidėjus, 
Kurie per amžius žydės tarp žmonių. 
Todėl garbingai į kapą nuėjus, 
Ilsėkis, drauge, miegu amžinu!
Čia, drauge; vieta yra paskutinė: 
Priglaudė Tave žalias kalnelis..
Rytais čia žvilga rasa sidabrinė 
Ir pučia švelniai lengvas vėjelis.. .

•' J. Bijūnas.
Orlando, /Florida.

REDAKCIJOS PASTABA, šios eilutės buvo pri
siųstos vasario mėnesio pradžioje ir buvo surinktos, 
bet, grynai per neapsižiūrėjimą, jos nebuvo įdėtos 
laikraštin. Labai atsiprašome gerbiamą autorių.

I ' . •

Dr. A. Petrikos •
f

'' Paskaita Sekmadienį
, Lietuvių Meno Sąjungos Trečioji Ap

skritis ir vėl ruošia gražų popietį: sekr 
madienį, kovo 20 d. Liberty Auditori
joje (Richfnond Hill, N. Y.) įvyks pa
skaita apie kunigą A. Strazdelį iy jo kū
rybą. ,Skaitys Dr. A. Petriką. Paskaitos 
laikas: 3 vai. po pietų.

Kunigas A. Strazdelis — vienas įdo
miausių lietuvių dvasiškių, kūrusių dai
liąją literatūrą. Tai buvo liaudies drau-

LMS 1-sios Apskrities 
Veikimo Programa

Lietuvių Meno Sąjungos* 1-mos Aps
krities konferencija, vasario 27, 1949 
metų, Lietuvių Auditorijos salėj, 3133, 
So. Halsted St., priėmė sekančią veiki
mo programą savo būsimam komitetui:

Apskrities komitetas (iš 9 asmenų) 
privalo laikyti susirinkimus’ reguliariai 
vieną sykį į menesį.

Komiteto nariai privalo aplankyti vi
sų vienetų susirinkimus bent 4 sykius į 
metus. Komitetas turi 'sutartinai veikti 
su vienetų valdybomis, o reikalui esant 
kelti' klausimus narių susirinkimuose.

Apskrities komitetas privalo objekty
viai, bešališkai talkininkauti vienetoms, 
kad lygiai visoms patarnauti kaip dau
giau galima.

Komitetas turi stengtis įgyti vienetų 
geresnę kooperaciją, kuri bus naudinga 
pačioms vienetoms.

Apskrities komitetas privalo pagel
bėti sukurti LMS vienetas tose koloni
jose, kur jų nėra, ir kur tai galima pa
daryti.

Apskrities komiteto pareiga ruošti 
paskaitas, skleisti reikalingą literatūrą 
meno veikimui.

Specifiškai Apskrities komitetas įpa
reigojamas:

a) Pagelbėti atsteigti chorus Keno
sha, Wis., ir Rockford, Ill. Rockforde 
yra Moterų Choras, bet reiktų ir miš
raus choro. Yra LDS jaunimo kuopa, 
kurios nariai galėtų pagelbėti mišrų 
chorą sukurti.

b) Pagelbėti sukurti teatrines grupes, 
kurios galėtų vaidinti nors ir nedidelius 
veikaliukus. Tokios grupės galima su
kurti Rockforde, Kenoshoj, Milwaukee ir 
Springfield, Ill.

c) Koordinuoti Chicagoje mūsų meni
ninkų veikimą, stengtis panaudoti mūsų 
menines spėkas kitose kolonijose pro
gramų pildymui.

d) Pirmas būsimo apskrities komite
to darbas turėtų būti suruošti didelis 
vakaras sukėlimui lėšų mokėti kelionėms 
tų menininkų ir meno grupių, kas nega
lės patys padengti savo lesių važiavimo 
į Meno Festivalį Detroite. #

e) Apskrities Komitetas turėtų steig
ti meno mokyklą, kaip daro trecia aps-- 
kritis. Prie šio darbo reiktų pritraukti 
ir Detroito lietuvių meno grupęs.

LMS SUVAŽIAVIMO REIKALE
LMS 1-mos Apskrities konferencija, 

apsvarsčius LMS Trečios. Apskrities pa
siūlymą laikyti LMS suvažiavimą šią va
sarą, Worcester, Mass., vienbalsiai nu
tarė pasiūlyti LMS Centrui šaukti tokį 
suvažiavimą 1950 m. pavasarį, Cleve
land, Ohio.

Konferencija pamatuoją tuo:
Su suvažiavimu turi būti sykiu ir na- 

cionalis ’Lietuvių Meno Festivalis ir dai
lės paroda. Suruošti tai šią vasarą jau 
permažai laiko. Antra, Worcesteris yra 
pertoli į rytus visoms vidurvakarinėms 
kolonijoms ir apsunkintų nuvažiavimą. 
Suvažiavimas turėtų būti kur nors pa- 
rankesnėj kelionės atžvilgiu vietoj.

Sekretorius.

LMS REIKALAI
Rašo L. JONIKAS-
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Skubieji Darbai
Kreditas LMS Trečiosios Apskrities 

menininkams. Jie ne tik surengė eilę 
♦paskaitų meno temomis, bet smarkiai 
ruošiasi Dailės Kūrinių ir Rankdarbių 
Parodai.

Prie parodos pasekmingumo galėtų — 
ir turėtų — prisidėti ir vidurvakariai. 
Vidurvakariuose ir tolimuose vakaruose 
randasi nemaža gabių dailininkų, kurie 
turėtų išstatyti savo kūrinius parodoje. 
O kąs liečia gražiuosius rankdarbius, tai 
juk vargu kas galėtų susilyginti su mū
sų “nagingosiomis” draugėmis..

Paroda atsidarys balandžio 10 ir tęsis 
iki gegužės 15-tai. Daugiau informacijų. 
reikalaukite iš parodos rengimo 'komite
to, adresuodami: . , ’

S. Veckys, 110-06 Atlantic Avė.,
Richmond Hill 19, L. L., N. Y.

Vidurvakiariai, Centro ir IlI-sios Ap
skrities kaimynystėje, irgi nemiega. Vi
su smarkumu ruošiamasi prie LMS Vi-

>....................... ........ —
gas ir liaudies reikalais jis sielojosi.

Kiekvienas lietuvis turėtų susipažin
ti su Antano Strazdelio gyvenimu ir dar
bais. Brooklyno lietuviams tai bus leng
va padaryti šį sekmadienį.

durvakarinių Valstijų Festivalio Detroi
te, balandžio 29, 30 ir gegužės 1 dieno
mis.

Pakvietimai šios srities chorams, teat
ro grupėms ir pavieniams dainininkams 
jau išsiuntinėti. Pačiame Detrote veikia 
platus Festivalio komitetas.

Dailės paroda ar festivalis, kada or
ganizuojamas plačia skale, reikalauja 
stambių lėšų. Bile vienas lietuvių liau
dies meno mėgėjas gali ir privalo prisi
dėti finansiniai patalpindamas savo lin
kėjimus programų knygoje. Vidurvaka- 
rių Fesivalio komisijos sekretorės adre
sas/

Lillian Gugas, 6862 Long acre Ave.,
Detroit 28, Mich.

Nacionalis Suvažiavimas
Kiek laiko atgal šiame skyriuje krei

pėmės į vienetus pasisakyti nacionalio 
LMS suvažiavimo klausimu. Pasisakė 
III-čia ir I-ma Apskritys.

Trečioji Apskritis Išiūlo suvažiavimą 
šaukti šių metų vasarą Worcester, Mass.', 
tuom pat laiku, kada toj apylinkėj įvyks 
vasarinė menininkų mokykla.

Pirmoji apskritis, neseniai įvykusioj 
konferencijoj, svarstė šį klausimą ir siū
lo Centrui šaukti suvažiavimą 1950 me
tų vasarą Clevelande.

Ką sakote kiti?

' Duojdes ir Aukos
Pirmais šių metų dviem mėnesiais 

duoklių pasimokė j imu negalima skųstis 
— labai daug vienetų ir pavienių narių 
jau pasimokėjo. Kiti, kurie buvo užsilikę 
už 1948 metus, pasimokėjo kartu už dve
jus. „

Literatūros šiais , metais jau parduota 
už “cash” $18.48 ir apie dusyk tiek iš
duota bargan. Neblogai.

Aukų šiuo tarpu neprašom, bet ir ne-1 
atsisakysime priimti. Pastaruoju laiku 
St. Vaineikis paaukojo $1, o LMS Drau
gas net čielą šimtinę ($100) *

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

The time has come again to talk and 
to act on th<? LMS Summer School. It 
was agreed by all who attended and by 
all who witnessed the school in opera
tion last year, that such a school should 
be -an annual project of the Lithuanian 
Fine1 Arts League. Working on this con
census, the same School Committee has 
started preparation for the new School.

The place will be the same beautiful 
Summer Home, Olympia .Park on Lake' 
Quinsigamond, Worcester, Mass. The 
time will be in mid-summer, August 14- 
28. I am making this announcement pu
blic early to allow ample time for stu
dents and visitors to plan their vaca
tions accordingly.

This> year the school will offer a ful
ler academic program. The school hours 
will not be any longer, but each student 
will be given an opportunity to concent
rate more fully on the subject he is par
ticularly interested in. Music and Dra
ma will take top preference, but there 
will be many interesting general classes 
for all and some will run simultaneously 
allowing for a choice of what subject is 
more desirous. We plan to add a daily 
course on the .Dance Forms of both Lith
uania and America. Lithuanian Lan
guage, History and Cultural develop
ment will round out the program.

The prbgram is full; the program is 
varied/It should appeal to everyone. We 
feel it must be so because, contrary to 
the original convention plan, no one can 
be taught to be a director in 2 weeks; 
but we feel, he can be inspired to acti- 
vėly participate in his home town cultural 
activity groups with suggestions, ideas, 
materials and experiences gained by 
spending 2 weeks in the company of 
acknowledged teachers and enlivened 
students. Perhaps, some day soon, we 
may be in the position to offer scholar
ships so that yoting talented people can 
apprentice themsejves to some well- 
known teacher or study in a conservato
ry of music or a school of drama. In the 
meantime, there is nothing that can 
equal the knowledge gained from per
sonal contact of people interested in a 
common subject. -

I believe the greatest impression made 
upon the students and visitors alike was 
the fact that Lithuanians from 6 to 60 
can live and work and play harmoni
ously together* Everyone spoke both in

(Tąsa arit 4 pusi.)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
Darbininko sūnus

KLAIPĖDA, 48. XII. 30. —
Jūrą prekybos uosto susirin

kime, aptariant Klaipėdos mies^ 
to II. apylinkės liaudies teisėjo 
kandidatūrą, dalyvavo didelis 
skaičius žmonių. Tai buvo kra
nininkai, jūreiviai, laivų krovi
kai, kontorų tarnautojai ir lai
vų kapitonai.

Susirinkime išėjo kalbėti vi
sų gerbiamas ir gerai pažįsta
mas uosto kapitonas Dušinas, 
Jis pasakė:

— Draugai! Aš siūlau į mūsų 
apylinkės teisėjus Erviną Taut
kų. Jis dar jaunas, tačiau jis 
giliai ir nuoširdžiai myli savo 
tėvynę ir liaudį. Jūs, aš manau, 
jį pažįstate.

Taip, jaunimas jį pažinojo, 
Ervinas anksčiau dirbo kom
jaunimo Klaipėdos apskrities 
komitete ir su draugais jis daž
nai ateidavo ir į uostą, pasiį- 
domauti, kaip ir kuo gyvena 
uosto jaunimas. Karo metais, 
jis kovojo Raudon. Armijos 
eilėse. Reikėjo jaunų vadų 
jis stojo į karininkų mokyklą 
ir pavyzdingai ją baigė..

Kada mūsų lietuviškojo jun
ginio kariai kovėsi Oriolo fron
te, Ervinas Tautkus buvo jų ei
lėse ir per sniegą ir pūgas jis 
sunkiose kovose vadavo su savo 
daliniu vieną kaimą po kito. 
Gal 'būt tada jis suprato, kad 
visų tarybinių žmonių gyveni
mo tikslas yra vienas.

Ir štai šiandien susirinkime 
siūlo jo kandidatūrą — būti 
liaudies teisėju. Štai ir jauni
mas jį taip stipriai palaiko, o 
ir senesnieji žiūri į jį su mei
le.

Susirinkime kalbėjo dar po
ra draugų. Jie visi už Erviną* 
Tautkų! ,

1947 m. Ervinas, stodamas į 
Vilniaus juridinę mokyklą, daž
nai susimąstydavo, ar jis bus 
geras liaudies interesų gynė
jas. Jis žinojo, kad tarybiniai 
teismai — demokratiškiausi pa
saulyje. Bet jis jau tada nu
sprendė būti geru, sąžiningu; 
atsidavusiu savo liaudžiai dar
buotoju.
L Ervinas Tautkus, darbininko 
sūnus, užregistruotas kandida

čių į Klaipėdos II apylinkės 
liaudies teisėjus.

VI. Moziūriūnas.
★ ★ ★

Veikli Agitatorė
ANYKŠČIAI, 48. XII. 30.— 

Kiekviena vakara Debeikių i
miestelio agitpunkte galima 
išvysti agitatorę — Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatę Gogelienę.

Į šventiškai išpuoštą agit- 
punktą iš miestelio ir artimų
jų apylinkių susirenka didelis 
rinkėjų skaičius. Susirinku
siems agitatorė Gogelienė pla
čiai aiškina Konstituciją, liau
dies teismų rinkimų nuosta
tus ir skaito paskaitas apie 
tarybinius teismus. Išvykstant 
agitatoriams į apylinkes, Go
gelienė jiems padeda pasi
ruošti paskaitoms ir pasikal
bėjimams su rinkėjais.

ši veikli agitatorė į akty
vų rinkiminį - agitacinį darbą 
pritraukė nemažą skaičių 
valstiečių, naujakurių — Ra
manauską, Juodeikį, Juoder- 
šį ir kitus. / St. Karvelis.

★ ★ ★
Pagyvėjo užklasinis darbas

Zarasų gimnazijoje per pa
staruosius metus žymiai pagy
vėjo užklasinis darbas. Gimna
zijos salėje dažnai vyksta užsi
ėmimai, kur mokytojai praveda 
bokso, krepšinio ir tinklinio 
treniruotes. Taip pat nuo spor
tininkų neatsilieka ir dramos, 
gamtininkų, literatų, politinio 
lavinimosi, muzikos ir kt. rate
liai. Ypač gerai veikia dramos 
ratelis, kuris spėjo per trumpą 
laiką savo jėgomis pastatyti ei
lę vertingų veikaliukų. Auga ir 
jaunųjų literatų ’kūrybinės jė
gos. Leidžiamas sieninis laik
raštėlis “Laisvės rytas.”

Kas savaitę gimnazijoje yra 
rengiamos paskaitos politinėmis 
ir mokslinėmis temomis.

E. Paliūnis.
I.......................I   Ilk. <11 ■■ .................................... ■■■■■   II Ill I I I Į*

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuanian Daily)

Šeštad., Kovo 19, 1949
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Ryga Tarybų Latvijos 
Sostine

Rašo A. F.

Baltimore, Md.

(Tąsa)
— Aš tai geriausiai žinau, — atsakė 

Fiksas: — dideli vagys visados ir visai 
panašūs į teisingus žmones. Tamsta pats 
puikiai supranti, kad tiems, kurie turi 
vagies veidą, reikia būtinai likti teisin
giems, kitaip — juos tuojau suimtų! Su 
tais, kurie turi teisingus veidus, reikia 
būti visados atsargiam. Aš prisipažįstu, 
kad tas darbas labai sunkus, kad čia rei
kia turėti ne tik įpratimo, bet ir tam tik
ros dovanos.

Iš tų Fikso žodžių matyti, kad jo pasi
tikėjimas savim buvo net perdidelis.

Tuo tarpu krantas ėmė po truputį gy- 
vėti. Visokių tautų matrosai, pirkliai, 
nešikai, felakai pradėjo rinktis. Laivas 
turėjo pasirodyti nebetrukus.

Oras buvo gana gražus, bet pūtė šal
tas rytų vėjas. Keli minaretai, išsikišę 
pro kitus miesto namus, mirgėjo išblyš
kusiuose saulės spinduliuose. Po Raudo
nosios jūros vandenį plaukė žvejų laive
lės ir krantiniai laivai, iš kurių kiti tu
rėjo dar senovės gražiųjų galerų pavi
dalą.

Po minios vidurį vaikščiojo Fiksas ir, 
savo amato įpratimu, kiekvienam žiūrė
jo į akis.

Išmušė pusę vienuolikės.
— Kada gi pasirodys tas laivas? — 

sušuko Fiksas išgirdęs mušant laikrodį.
— Jis jau nebetoli, — atsakė konsu

las.
— Kiek laiko jis stovės Sueze? — 

klausė Fiksas.
— Keturias valandas. Jam reikia pri

sidėti anglių. Iš Suezo lig Adeno, lig 
Raudonosios jūros galo, skaitoma 1310 
mylių (jūros mylia — tėra maždaug 
pusantro kilometro. — Vert.), todėl ne
maža reikia prisikrauti kuro.

— O iš Suezo tas laivas tiesiai plau
kia į Bombėjų? — klausė Fiksas.

— Tiesiai ir niekur nesustoja.
— Jei vagis paėmė tą kelią ir tąlai- 

vą, tai jam patogiausia išlipti'SuezepTN 
iš Suezo kitu keliu vykti į olandų arba 
prancūzų žemę Azijoje. Indija yra ang
lų žemė, ir čia vagiui būtų pavojinga.

— Mano nuomone, tokiems ponams 
nėra ko toli važinėti, — tarė konsulas: 
—Londonas jiems geriausia vieta pasi
slėpti.

Taręs tuos žodžius, konsulas nuėjo į 
savo biurą, buvusį netoli- kranto. Poli
cijos agentas liko vienas. Kiekvieną va
landą vis didesnė jį ėmė nekantrybė. Jis 
turėjo kažkokį keistą nujautimą, kad 
vagis būtinai turi būti Mongolijos gar
laivy. Jis galvojo: “Jei pavogusis pinigus 
nusprendė bėgti iš Anglijos į Naująjį 
pasaulį, tai patogiausias jam kelias per 
Indiją, nes tas kelias visai nesaugojamas 
arba mažiau saugojamas, negu Atlanto 
kelias. Ir jis tikriausiai bus išsirinkęs 
Indijos kelią.”

Nebeilgai teko Fiksui galvoti apie tuos 
dalykus. Smarkus švilpimas paskelbė, 
kad garlaivis jau visai čia pat. Visas 
pulkas nešikų ir felakų nusigrūdo į prie
plauką. Pakilo toks triukšmas ir riks
mas, pasidarė toks kimšinys, jog kelei
viams reikėjo saugotis? kad jų pačių ne- 
parverstų arba nesudraskytų drabužių. 
Kokia dešimtis/ laivelių nuplaukė nuo 
kranto pasitikti garlaivio.

Netrukus pasirodė pati Mongolija; ji 
puškėdama artinosi prie uosto. Buvo pa
ti vienuolikė, kai garlaivis sustojo. Pa
leistas garas pypdamas ėjo iš'vamzdžių.

Keleivių buvo daug. Kaikurie iš jų 
pasiliko ant garlaivio dangčio, kad ga
lėtų pasigėrėti puikia miesto panorama; 
bet daugumas susėdo į laives, atplauku
sias pasitikti Mongolijos.

Įsmeigęs akis, žiūrėjo Fiksas į visus, 
kurie lipo iš vandens, atsidėjęs.

Tuo tarpu vienas iš jų, prasistumdęs 
pro lindusius su savo patarnavimais fe- 
lakus, prisiartino prie jo ir labai manda
giai paklausė, ar jis negalėtų parodyti 
jam anglų konsulo biuro. Ir tas keleivis 
padavė jam pasą, kurį, matyti, norėjo 
jis vizuoti. '

Fiksas pagriebė pasą ir akies jnirks- 
niu perskaitė jo savininko pažymius.

Policijos agentas kad kiek nesušuko 
ir pasas neiškrito jam iš nagų. Popie
rius sudrebo jo rankoje.

Pažymiai,' surašyti pase, buvo visai

panašūs į tuos, kuriuos atsiuntė polici
jos viršininkas iš Londono.

— Tas pasas ne tamstos? — paklausė 
jis keleivio.

— Ne, atsakė šis, tas pasas mano 
pono.

— O kur tamstos ponas?
— Jis paliko garlaivyje.
— Bet, — tarė agentas, — reikia, 

kad jis pats ateitų į konsulo biurą.
— Ar tai būtinai reikia?
— Būtinai.
— O kur tas biuras?
— Aure ten, — atsakė Fiksas rodyda

mas namus per kokiuos du šimtus žings
nių. ! ’

— Ką darysi, einu šaukti savo pono. 
Bet. tai jam visai nepatiks!

' (Daugiau bus)

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

Lithuanian and in English, danced the 
polka and danced the square dances, 
played “Tėvas Parvažiavo” and 3 Deep. 
In the evening visitors -from the neigh
boring towns came in and joined in the 
informal discussions, song sessions and 
game and dance sessions, and went home 
exilarated, claiming they never had so 
much fun before.

We plan to make a greater effort this 
year in gathering together as much ma
terial on group games and dances as 
possible and to distribute this material 
to all the students, *so that they will be 
able to lead such game and dance, ses
sions in their own particular communi
ties.

This, in brief then, is the aim of the 
coming LMS 2nd and 3rd District Sum
mer Vacation School. We hope that the 
LMS Center and the mid-west districts 
will endorse this worthy project and of
fer their support and send their students 
to the school. We have heard some dis
cussion rcently on calling the next LMS 
National Confab in Worcester, Mass., 
during the week of the school. We wel
come such a move. It will give us here in 
the East an opportunity to prove the 
worthiness of the work we are doing 
at these Summer sessions.

LMS Art Exhibit
Now just a few words on another very 

important project of the LMS 3rd dis
trict. This one Is very close on our heels. 
In less than a/month, April 10, the Art 
and Handicraft* exhibit will open at the 
beautiful Lith. Home in N. Y.

This exhibit will serve many purposes. 
It will serve as sort of a Blue Book of 
“Who’s who” in the field of the Fine 
Arts. We will know who we can call on 
for the jobs, of designing, portrait paint
ing, mural painting etc., who we can 
call on to teach, to lecture, and who we 
can help in furthering their study and 
work in this field.

Likewise, we want to stimulate inter
est in the realization of the-satisfaction 
and relaxation an individual can get in 
working with his hands. But to do all 
this, it is first necessary, to show our 
people what sort of things can be created. 
This Exhibit can do that, if all who have 
achieved any success in any form of the 
arts and handicrafts will volunteer to 
send or bring in his work; secondly, to 
volunteer to demonstrate his particular 
achieverpents to the general public in 
such a way that , others will be tempted 
to try, and thus learn of the satisfac
tion of personal creation.

How better can I express the value of 
this need of creation than by reprinting 
here a quote from Robert Henryf dis
tinguished American painter and teach
er. Quite appropriately, I found this 
quotation on thez first page of the latest 
issue of the McCalls Needlework Book... 
that Art when really understood is the 
province of every human being.. It is 
simply a question of doing things, any
thing well. It is not an outside extra 
thing. He does not have to be a painter 
or sculptor to be an artist, he can work 
in any mędium; he simply has to find 
the gain in 'the work itself, not outside 
of it. ■ ' ' .

(Pabaiga) I 
Nepaisant senyvo amžiaus 
kompozitorius iki šiol tęsia 
savo kūrybinę veiklą. Ne
užilgo prieš savo jubiliejų 
Melngailis padovanojo savo 
tautai naują originalią kū
rinį chorui J. Rainio žodžiai 
“Daina apie deimantą/’

Latvijos sostinė tinkamai 
paminėjo savo garbingojo 
tautiečio jubiliejų. Latvijos 
valstybinio universiteto ak
tu salėje įvyko jubiliejinės 
iškilmės Melngailiui' pa
gerbti. Jose dalyvavo Lat
vijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas akademikas A. Kir- 
chenšteinas. Jis įteikė jubi
liatui Latvijos Aukščiausios 
Tarybos Garbės raštą.

3. ATGIMIMAS
Vienas Rygos senbuvių, 

pasikalbėdamas su manimi, 
pasakė:

“Tarybų valdžia atnešė į 
mūsų Latviją rūpinimąsi 
žmogumi.”

Šitą, tikrą Tarybų val
džios rūpinimąsi žmonėmis 
akivaizdžiausiai galima 

j matyti Latvijos sostinės 
: gyventuojuose.

Visa Rygos miesto darbo 
| žjnonių deputatų Tarybos 
veikla persunkta tikru rū
pesčiu kaip savo miestą ge
riau sutvarkius. Geriausie
ji Rygos pastatai, anks
čiau priklausę paskiriems 
turtuoliams, dabar priklau
so liaudžiai. Kas neatsime
na gražiausių Rygos pasta- 
tų — buržuazinės Latvijos 
prezidento Ulmanio rūmų. 

,Tarybų valdžia šituos rū
mus padovanojo vaikams. 
Dabar buvusiuose prezi
dento rūmuose yra miesto 
pionierių namai.

Ypač daug dėmesio Ry- 
I gos miesto Taryba skiria 
butų bei buitinėms darbo 
žmonių sąlygoms pagerin
ti. Tai ir suprantama. Juk 
vokiškieji fašistiniai grobi
kai, bešeimininka u d a m i 
Latvijos sostinėje, sunaiki
no vieną trečdalį miesto 
gyvenamų namų. Dabar 
Rygoj vyksta intensyvus 
darbas atstatant bei toliau 
plečiant gyvenamo ploto 
fondą. Įtikinamai apie' tai 
byloja valstybinių investici
jų į gyvenamų namų staty
bą skaitmenys: 1944 me
tais — -774 tūkstančiai rub
lių, 1945 metais — 9 milijo
nai 565 tūkstančiai rublių; 
1946 metais — 20 milijonų 
51 tūkstantis rublių,' 1947 
metais — 20 milijonų 582 
tūkstančiai rublių\ ir 1948 
metais — 27 milijonai rub
lių.

Latvijos sostinėj iki ka
rui pagrindiniu miesto 
transportu buvo tramva
jus. Vokiečių okupacijos 
metu visi tranivajiniai va
gonai išėjo iš rikiuotės. Mė
nesiui praėjus po Rygos iš
vadavimo Laisvės gatve 
praėjo 'pirmi šeši tramva
jaus vagonai. Tai buvo 
džiugus įvykis Rygos gy
ventojams, kuriems prie 
vokiečių buvo atimta šita 
susisiekimo rūšis. Dabar 
'Rygoj atstatyti, visi, tram
vajaus maršrutai ir visu 
smarkumu eina darbai tie
siant .. naujus maršrutus. 
Kasdien linijoje kursuoja' 
per 220- tfamvajinių vago
nų. 1948 metais tramvajus 
pervežė 150 milijonų kelei
vių. Rygoj išsivystė ir mie
stui nauja transporto /rū
šis — troleibusų susisieki
mas. Jau įvesta eksploata
cijon nauja troleibusų lini
ja, jungianti Rygos centrą 
su jos pakraščiais.

Metai po metų auga mie
sto Tarybos asignavimai 
liaudies sveikatos, apsau
gai. Jeigu 1945 metais jie 
sudarė 27 milijonus 504 
tūkstančius rublių, tai 1948 
metais — per 53 milijonus 
rublių. Dabar Rygoj veikia 
23 ligoninės ir poliklinikos. 
Be to, mieste atidaryta 16 
moterų bei vaikų konsulta
cijų, kame motinos ir vai
kai gauną medicinos pa
galbą.

Nenukrypstamai kyla 
Latvijos sostinės darbo 
žmonių gyvenimo lygis. 
Krautuvės ir rinkos pilnos 
pačių įvairiausių pramoni
nių prekių bei maisto pro
duktų, kurie gyvai perka
mi. Kainos prekėms mėne- 
sis po mėnesio mažėja, o 
gyventojų perkamoji galia 
tolydžio kyla. . 1948 metų 
gruodžio mėnesį, palyginti 
su 1947 metų gruodžio mė
nesiu, rinkos kainos bul
vėms sumažėjo 2,5 karto, 
kiaušinių — 2 kartus, pieno
— 35 procentus, kiaulienos
— 2,5 karto, jautienos —41 
procentą, miltų — 2,5 kar
to.

—o§o—
Didingos perspektyvos 

atsiskleidžia Tarybų Latvi
jos sostinei. Rygos statybos 
penkmečio planas numato 
didelę sostinės pramonės 
augimo \ ir jos* geresnio su
tvarkymo programą..

Į 1950 metų pabaigą Ry
goj bus pastatyta 150 nau
jų namų. Tai reiškia, jog 
gyvenamojo ploto fondas 
padidės 300 tūkstančių 
kvadratinių metrų. Per 
dvejus metus centrinėj mie
sto dalyje, Teatro gatvėj, 
bus pastatytas penkiaaukš
tis pastatas,' naujam vieš
bučiui, įrengtas pagal pas
kutinį technikos žodį.

Latvijos sostinės statyba 
eina pajūrio link, kur nu ty
so pirmaeiliai Rygos kuror
tai. Į penkmečio pabaigą 
Ryga bus surišta su savo, 
kurortais elektrifik uotu 
geležinkeliu.

Ryga garsi savo gausiais 
sodais bei parkais. Į 1950 
metų pabaigą mieste bus .5 
kartus daugiau apželdini
mų.

Praeis keleri metai, ir 
latvių tautos sostinės nė 
pažinti negalima bus. Tai 
bus stambus socialistinis 
miestas — Tarybų Latvijos 
papuošalas ir pasididžiavi
mas.

Elizabeth, N. J.

Parduoda Savo Akį, Kad 
Pagelbėti Žmonai

Kovo 14 d., The Baltimore 
News-Post paskelbė: “Offers 
To Sale Eye To Care For 
Wife.K

Jr dienraštis aprašė, kad 
buvęs marinas Tom Mark, 
kuris du metus tarnavo karo

blikose piliečiai yra valstybes 
aprūpinti daktaro, ligoninės 
ir medicinos reikalais.

Ir Mr. Tom Mark sako, kad 
dabar jis mato, kad Amerikoj 
piliečiai neturi lygių teisių ir 
progų laimingai gyventi.

J. K.

Montello, Mass.
Prakalbos ir Koncertas

tarnyboje, dalyvavo mūšiuose 
prieš japonus ant Guam, Gua
dalcanal, Marshall salų par
duoda savo akį už $1,500. Ka
ro veteranas,\ kuris kovojo už 
laisvę ir gerbūvį, parduoda 
akį, kad padengti savo žmo
nos ligoninėje bilas.

Perskaitęs tą žinią pama
niau, gal tai šposas. Todėl 
apsilankiau pas buvusį mari
ną ir kalbėjausi apie valandą 
laiko. Sakau, gal šposus kre
ti ar ką.

Jis* atsakė, kad tai ne špo
sai, bet darbo žmogaus nelai
mė. Mr. Tom Mark neturi 
darbo. Pirmiau jis turėjo 
darbą parke, bet kada darbai 
sumažėjo, tai jį paleido, to
dėl, kad jis ne Baltimorėje 
gimęs. Ir dabar niekur ne
gali darbo gauti, žmona ser-i 
ga, reikia bilas apmokėti, na 
ir nusprendė skirtis su savo i 
viena akimi.

Štai ir išgarbinta mūsų ša
lyje “gerovė” ir “laisvė.” 
Vieni turguose skėsta, kiti ba
dauja ir vargsta. Gi kada yra : 
pasiūlymas, kad valstybė ap- ' 
rūpintų savo piliečius dakta
rais ir medicina bei .ligonine, i 
tai turčiai šaukia, kad tai 
“baisus komunizmas.” Mat, ; 
jie žino, kad tarybinėse respu- i

Susirgo Mūsų. Draugai
LDS 33 kuopos susirinkime, > 

9 d. kovo teko sužinoti, kąd 
susirgo mūsų keli geri dar
buotojai įvairiose draugijose, 
būtent Petras Taras ir Ado
mas Sau lėnas. i

A. Saulėnas gJvo įdegimą 
abiejų akių — ilsisi savo na-' 
muose, 136 Fifth St.

Petras Taras - Taraškevi
čius pasidavė į Brook lyno li- 
gonbutį del operacijos.

Nuo draugo A. Skairio su
žinojau, kad jisai lankė A. 
Saulėną ir, kad draugo akys , 
eina geryn.

Draugo Taraškevičiaus liga 
serijoziška—tumeris viduje.

Linkiu iš> visos širdies 
abie'ms draugams stiprybės li
goje!

Draugas A. Saulėnas užima 
iždininko vietą per daugelį 
metų “Aušros” draugijoj ir 
LDS 33 kuopoj.

Nesenai P. Taras gana gerai 
darbavosi “L.” vajininkų pa- • 
rengime. >'•

Kliu b o Korespondentas K.

Sekmadienį, kovo 27 d., 2 :- 
30 vai. po pietų, Lietuvių 
Tautiško Namo Apatinėje 
Svetainėje, 8 Vine St. atsibus 
prakalbos ir koncertas. Kal
bės V. Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos. Dailiuos Liuosybės Cho
ras vadovystėje E. Sugar.

Mes labai daug girdėjom 
ir labai negražių ir neteisingų 
šmeižtų apie dabartinę Lietu
vą iš, taip vadinamų, pabė- 

! gėlių ar “dypukų,” visokiais 
•titulais pasivadinusių. Bet 
mes dabar turim progą iš
girsti iš kitos pusės teisybę 
apie Lietuvą. Tas žinias pa
teiks vienas i4š žymių laikraš
tininkų Vincas Andrulis. Tei
sybė apie Lietuvą bus įrody
ta iš Lietuvoje einančių laik
raščių, iš Lietuvos rašytojų, iš 
Lietuvos^ darbininkų laiškų, 
kaip dabar Lietuvoje yra ku
riamas naujas ir laimingas 
gyvenimas. V. Andrulis pa
teiks daug žinių ir iš pasau
lio judėjimo ir kovų. Kvie-^ 
čiam Lietuvių visuomenę 
skaitlingai susirinkti ir išklau
syti naudingų pamokinimų.

Įėjimas nemokamai.
» Kviečia—

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 Kuopa.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY* AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatves nuo Armory'

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčią, 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.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

Slloreioad 8-93Š0
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietąfer vainiką, 

, ko jūs reikalausite. x
Specialistai Pritaikymui

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y..i

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Kovo 19, 1949



WHOLESALE AND RETAIL
V Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contro) 
I^»w at 36;!2 Quentin Road. .Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE

NOTICE is hereby given that 
RL 57XX has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

Law at 8601 Church Avtnue.
Brooklyn. County of Kings, 
on the premises.

HERMAN SWEEDLKK & 
ISIDORE JAFFEE

undersigned 
retail under 

Section To7 of the Alcoholic Beverage Control 
Borough o( 

to he consumed

NOTICE s hvreby jjivon that 
RL 9915 has been i*aa-d to the 
to sell beer, wine ami liquor at

License

retail undot 
f the Alcoholic Beverage Control 

I Atlantic Avenue. Borough of 
antv of Kings, to be consumedBrooklyn 

on the premises.
ALEXANDER OBIDA

NOTICE i< hereby given hat i/itiih 
RL 1113 has been issued to the undersignec 
to sell lieer. wine and liquor at retail \mde> 
Sccjion !<•“ of the Alcoholic K< verage < ontrol 
Ijiw at 2<>: Wyckoff Avenue. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises

LOUIS MARN

Borough ol 
be consumed

NOTICE is hereby 
RL ITU I has been

License No 
undei signed

CHICAGOS ŽINIOS
Kova už Liaudies Reikalus 
Yra Garbingas Darbas

Section l<>7 of the 
Law at 161 
Brooklyn, County 
on the premise*.

given t hat 
is.--ucd.to the 

and liquor at 
Alcoholic Bevei age Contro’ ; 
5th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed '

JOHN J. MeHUGH 
Lincoln Tavern

NOTICE is hereby given th.t* 
RL 57>»2 has be< n issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

muiersigned 
retail undei 

Section 1<»7 of the Alcoholic Beverage Contro1 
Law at 1014-1061 Ocean P’kway, Borough ol 
Brooklyn. County of Kings, to he consumed 
on the pr-mises.

NICHOLAS SCANDORE 
Parkville Amusement C<nt<i

LE svetainėje, 37 Ash- 
i land Avenue, buvo surengtas 
šaunus bankįetas pagerbimui 

1 kun. Clarence Parker, rekto
riaus St. Marks Episkopalų 
bažnyčios.

Bankiete dalyvių buvo per 
i virš du šimtai, kurie labai
gražiai ir jaukioj nuotaikoj ; 
praleido laiką pagerbdami
kilnų dvasiškį, kuris yra pir
mininku Civilių Teisių Kon
greso Chi Gagoje.

Rektorius Clarence Parker ; 
yra nenuilstantis kovotojas už J 
plačiųjų darbo masių reika- j 

• lūs daugely frontų.' Jį ma-L 
tome dalyvaujant tarpe strei- 
kicrių pikieto linijoje, ren- 

. kant parašus kruciatai dėl. 
taikos ir vadovaujant delega- i 
cijose už civiles teises.

Pereitą pavasarį daugelis i 
stakjai’dų darbininkų mate 
kun, Clarence Parker kovo- 

! jant prieš policijos brutališku- 
i mą. Jį matė Peorijos Ūkio i 
į Padargų darbininkai gru- į 
miantis už jų teises; Chica- j 

i gos negrai veteranai dėl ly- j 
gių teisių projektuose.

Jo susi interesą vimas

' sios liaudies reikalus yra 
i vis kilniausias darbaš ir 
menini teikiantis didžiausio 

! pasitenldnimo.
“Dalyvauti darbe-veikime 

i už liaudies reikalus yra aukš- 
! čiausia žmogui garbė, taipgi 
ir pasitenkinimas. Ypatingai 

i dirbant su jumis visais, jau
tiesi esąs vienos minties šeimo
je, kur nesimato "iš niekur 

' diktavimo, bet aukštas žmo
niškas ir dieviškas pašauki
mas.

“Kova už liaudies teises : 
yra aukščiausias ir kilniausias i 

’ žmogaus gyvenime darbas, to- • 
dėl plėskime tąjį kilnųjį dar- į 
bą pirmyn!’’

Kun. Clarence Parker, ly- | 
giai kaip aukštai gerbiamas I 
Anglijos dvasiškis Hewlet ! 
Johnson, yra tikri mokiniai ! 
Dailydės iš Nazareto.-

J. M. . '

Hartford, Conn

NOTICE is 
RL i:H7’ha.-

giw n
issued t

law at 2T»-II Kin^stor 
Brc-oklyn. County of Kin 
on the premises.

igned 
retail mulei 

Alcoholic Beverage Contro- 
Borough of 

? consumed

<lba
TRACEY
i Bar & Drill

Ame- ! 
rikos liaudies reikalais prasi- l 
dėjo dar pirm 1920 m. Pa)- j 
merio ablavų ant sveturgimių. I 
šiandien jį matome vadovam ; 
jaut prieš raganiškus Broyles ! 
bilius mūsų valstijoje, Illinois

UŽ 
as-

mokina 
tik kad ! 

naujai lankytųsi ] pa- j 
Gabiai mokina mo- Į 

J. Gailiunienė.

been issued to the undersi-rnvi.’ 
tine an I liquor al retail und -i 

f the Alcoholic Beverage Contro!
I aw at 765 Wfi«hingtor.
Brooklyn. County 
on the premises.

R L :J0t>6 luo
to sell beer.

N'OTICE is 
RL" *76 lias 
Io sell beer.

been

f th<

give i that License No 
’issued t<> th<> undersignev 
iitd liquor at retail mid i 
Alcoholic Beverage (Jonfro

Kun. Clarence Parker aukš
tai gerbia Chicagos Univer
siteto ir Roosevelt Kolegijos 
studentai, kuriuos lllinoiso re
akcininkai nusitarė tyrinėti.

Amerikos Valdžios Politika

Brooklyn, County 
on the premises.

of K in
Borough oi 

con s u met*

of

PETER

has been issued to the undersigned 
wine & liquor at. retail unUfir Section 
th- Alcoholic Be/erae?— Control Law

Km g-
Bklyn. 
.f f

KOLBA LIQUORS

NOTICE is 
L 5200 has

■qven ths.t Lic.-n 
ued G» the mule 

i at retail under
IICO

of 566 I 
Counts < 
premise’.

Lorimer Borough Brooklyn.
consumed off t)i<

MANI EI SCOTT1 &

dba Lorimer Liquor.-.

NOTICE
R\V 195

is !n r.-oy -i' < n that Licen-c No 
has been issued to the Undersigned

itt 632*
< ’ounty 
premia

Avenue N. Borough of Brooklyn, 
Kings. to be consumed on the

ADOLPH KOLB

NOTICE •* •> r '.v given that Licen* 
L 5111 has liccn issued to the under 
to sell 
1<i7 of 
at 311 
County

the

of

Alcoholic 
17th St.. 
King*. t<

Beverage Control Law 
Borough oi Brooklyn, 
be consumed off the

THOMAS C. BRESMAHAN

Liquor

NOTICE is hereby phen th it Licence No. 
GB 2005 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Contro! Law at 
165 Grecnpoi.it Ave.. Borough of Brooklyn. 
County ;>f Kings, tb be consumed off 
premises.

the

HL’SKO

NOTICE 
RL 56..S 
to sell beer.

No.is hereby given that Liccii
has be< n issu< d to the nnd<*r> igned 

wine anil liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control

Law at 145 Engert Avenue. Borough of 
Brooklyn. Comity of Kings, to be consumed 
<>n the .remises,

LOTTIN NL’RKEWITZ

NOTICE in hereby jriven that License No. 
RL 1 I’.', ha- been is-ued lo the .undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

? of the Alcoholic Beveraire Cou
nt 8608 3rd Ave.. Borou/li 
County of Kinjrx. to be 
the premises.
PATRICK CARNEY

Carney's Bar & Reataurunt

t rol Law 
Brooklyn, 
burned on

eon-

db.i

NOTICE 
I. 5170 
to sei*.. 
Section 
Control 
i ouirh 
be

EDWARD 
dba

is hereby triven that License 
has been 
wino ii under

Beverage
6o.

to

No.
issued to the undersigned 

and liquor at n 
of the Alcoholic

Law at 27 5-275A 79th ■ St. 
of Brooklyn, County of Kin 

consumed off the. premises.
J. & HENRY T. ZEGARSKI 

Z-Bros. . Liquor Store

hereby •riven that I .ice nse No. 
ued to the undersigned 

r.ine and liquor at retail under

NOTICF i 
RL 10'18 has been i 
to sell beer, 
Section 107 <f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2029 Pitkin Avcnug, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, co be consumed 
or. the premises.

FRANK SULENSKI

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under

NOTICE 
RL 4X10 
to sell l.eer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
l^tw at 2020 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of King*, to be consumed 
on the premise!*.

WILLIAM T. O’SULLIVAN

Washington. — Valdžia 
leido New Jersey Central 
geležinkeliui pakelti važia- 

’ vimb kainas 16 nuošimčių.
Izraelis irTel Aviv

Trans Jordanas paskelbė pa
1 • 1

HMI

Apiplėšto ties Martinsburg, W. Virginia, traukinio 
keleivės Maxine Camp ir Evelyn Schabb pasakojasi kon

duktoriui savo patyrimus. Du plėšikėliai vėliau tapo 
suimti Washingtone.

o

IŠ DRAUGIJŲ SĄRYŠIO

Kovo 12 d. Draugijų Svetai
nėje įvyko Draugijų Sąryšio 

praktikų chorie-1 susirinkamas. Atstovų atsi- 
i lankė daugiau, kaip pirmiau, 
i Iš Komiteto raporto paaiškė
jo, kad jau vieta del spaudos 

i pikniko gauta, vietos j ieškojo 
Butėnai.

i šė, 1

Laisvės Choro pamokos i 
įvyko 9 d, kovo. Choras mo-I 
kinasi naujas dainas, kurios I 
tiktų įvairiuose parengimuose 
dainuoti. Mūsų mokytoja Wil- ■ 
ma Hollins gabiai 
chorą, 
choro 
mokas,
terų skyrių

Pabaigoje 
čiai padainavo dainą pagar
bai senų choro narių, kaip tai 
V. žaltausko, S. Barzduko ir 
J. šilko ir susirinko į virtuvę, 
kur tuojau atsirado užkan- 

Besikalbant ateina ir 
Veiverys, kuris visada 
paskambina pianu įvai- 

choro parengimuose, 
buvo choriečių pa-

Vitas 
veltui 
riuose
Na, ir jis
gerbtas.

Laisvės
vuoj a ir

Choras gražiai gy
ve ik ia.

daugiau narių 
tume ir dar energingiau 
tume. . .. J.

Linkėtina, 
gau-

Tvari jonas prane- 
<ad rūpinasi spaudos rei- 

i kalais, kad pirm festivalio tas 
į darbas butu atliktas. Pir- i ' "I miau O. Krakaitienė buvo tik 
i laikinai apsiėmusi eiti rašti- 
' ninkės pareigas, bet dabar 
apsiėmė visiems 1949 metams, 
tai labai gerai.

apsaugoti nuo ligos jūsų svei- 
bran-katą, o sveikata 

giausias dalykas.

Serga
Mikas Detroitietis, 

dienraščio Laisvės skaityto
jas jau pora savaičių serga. 
Linkiu greitai pasveikti!

senas

Z.

Gal niekad tiek turistų iš 
šiaurinių valstijų į saulėtą 
Floridą neprivažiavo, kaip

organizacijoms mirtį,

tume veikimo, nebūtų progų 
vietos lietuviams ir atvyku
sioms turistams susieiti, pasi
kalbėti, pasilinksminti.

Tiesa, vienas kokis tai po
nas pereitais metais neteisin
gai aprašė Naujienose apie 
mūsų lietuvių koloniją. Jis 
pranašavo LLD 45 kp. mirtį, 
kaip “tik turistai išvažinės.’’ 
Na, žinoma, jie visada prana
šauja darbininkų šaliai, judė
jimui,
tik jų pranašystės vėjais nu
eina. , Taip ir atsakiau., kad 
LLD 45 kuopa gerai gyvuos,' 
nes Draugijai padėta tvirtas 

į 'darbininkiškas pamatas, taip 
ir vietos kuopa darbuojasi 
lietuvių vienybei, demokrati
jos ir darbo žmonijos gero
vei.

Garbė mūsų miesto lietu
viams, kad jie pereitais rinki
mais rėmė Progresyvių Parti
ją, kad jie remia LLD kuopos 

i parengimus.
Paskutinis šį sežoną LLD 45 

' kuopos piknikas įvyks nedė
lioj', 27 d. kovo, pas George ir 

. Helen Bernotus jų ūkyje, prie 
j No. 41 kelio, netoli Tampa 
i miesto. Užprašome visus vie- 
| tos lietuvius ir turistus atsi- 
: lankyti, kur visi gražiai laiką 
i praleisime.
i gėrimų ir tinkamo valgio.

Senis.

Turėsime' skanių

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Massachusetts 
Valstija

Amberlando Radio Programa
WKOX, 1190 kilocycles, 

Sekmadienio rytais, 9 vai.
ŠĮ kovo 20-tos sekmadienĮ, 

9 vai. dieną, Gintaro Radio 
Programoje girdėsite Dr. J. 
F. Boriso paskaitėlę temoj: 
Šviesa—Mūsų Sveikatą, ir re- 
korduota muzika ir dainos.

Jeigu norit ką nors pa
skelbti ar pranešti, kaip tai: 
jei kas apsirgs, mirs, apsives, 
švęs vedybų ar gimtadienio 
sukaktį, arba kels krikštynas 
bei balių, ar rengs vakarienes, 
bankietus, prakalbas, ir kon
certus, apie tai mes pranešim 
per šią programą, jei jūs pra- 
nešit 
šu :

mums sekančiu antrą

Kubilius,
Box 23,

B. F.
P. O.
So. Boston 27,. Mass.
Tel. South Boston 2458

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin niiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

RES. TEL.
HY. 7-3681

Minėto aukštų tikslų su
rengto bankieto vyriausiu kal
bėtoju buvo svečias iš New 
Yorko Wm. Patterson, nacio- 
nalis sekr., Civilių Teisių ; 
Kongreso. Patterson yra ve
teranas Amerikos liaudies ko
votojas ti’ž visos šios šalies
darbo žmonių teises. Jis pa- i _r tv '
gerbdamas kovingą dvasiškį I | lyJUOUtll 13*
nurodė, kaip nėra lengva bi- | 
le kokiam periode Amerikoj 
kovoti prieš išnaudotojų kla
sę, ypatingai negrų rasės vei
kalais.

Patterson pavyzdžiais įrodė,, 
kaip Amerikoje pradedant 
federale ir baigiant lokaline 
valdžia jos visos daro viską, 
kad nedaleidus negrams ir 
darbininkams naudotis teisė
mis, kurias laiduoja mūsų ša
lies konstitucija piliečiui 
nepiliečiui.

JAV ' valdžios politika, 
kė Patterson, ypatingai 
bartiniu laiku visu šalies
tu pravesti organizuotą terorą 
prieš negrus. Vėliaus tą patį 
pravesti — panaudoti prieš 
organizuotus darbininkus.

Šią teroristinę politiką nu
stato ne kas kitas, kaip Wall 
Strytas ir Amerikos Darbda
vių Susivienijimas, kad leng
viau šalį prirengus ir xįtrau- 
kus III Karui, pabrėžė Pat
terson.

Bankieto metu kalbėjo visa 
eilė nuo įvairių organizacijų 
atstovai,’ kurie priminė kun. 

aukštus nuopelnus.

kaip sunku' buvo šias 
darbo ii 
kad 1 a iš
galėtų ir

sa- 
da- 

plo-

Parker
Dorothy Bushnell Cole sakė:

“Kun. Clarence Parker ir 
jo žmonos pastangos ir mane 
užgrūdino kovoje už skriau
džiamų reikalus, kai juodu 
abu mačiau įvairiose pikieto 
linijose, o labiausiai priešaky
je marguojančius.”

Ji atsišaukė paramos kovai 
prieš raganiškus Broyles bi- 
lius. Atsiliepimas būvo gau
sus ir aukų sudėta virš $700.

Vėliausiai buvo pakviestas 
pats asmuo, kurio pagarbai 
buvo šis pokilis surengtas. 
Kum Parker tuojaus pastebė
jo, kad jis nėra vertas tos 
pagarbos, kuri čionai teikia
ma.. Jis nurodė, kad visi su
sirinkusieji yra daugiau nu
dirbę skriaudžiamųjų reika
lais negu jis. Taipgi jis pa
brėžė, kad veikla visų Civilių 
Teisių Kongrese, ar bile ki-

LAISVŲ KAPŲ REIKALAS

Gerbiami lietuviai! Visi ži
note, 
kapines įsigyti, kiek
turto reikėjo padėti, 
vai mąstanti žmonės 
laisvai pasilaidoti.

Tie sunkumai nugalėti, ii 
dabar kiekvienas lietuvis be 
skirtumo jo įsitikinimų gali 
laisvai pasilaidoti ant gražių 
kapinių. Daugelis turi savo 
žemes sklypus pasi pirkę. 
Daug jau mūsų draugų čia 
guli. Reikalinga, kad kapai 
būtų gražiai prižiūrėti.

Yra nusiskundimų, kad va
sara žolė i buna nenupjauta, 
kad kiti reikalingi darbai ne
atlikti, bet juk nevisi gali at
eiti ir dykai padirbėti, reikia 
ir tokių darbininkų, kuriems 
butų apmokėta. Todėl, kapų 
valdyba ir nutarė, kad pakel
ti mokestį už kapų prižiūrė
jimą, vietoje vieno ' dolerio 
nuo sausio t d., 1949 'metų, 
nutarta imti, po $2. Prašome 
visų tą įsitėniyti.

Laisvų Kapinių . Korporaci
jos narių susirinkimas yra 
šaukiamas nedėlioj, 27 d. ko
vo, 2 vai. po pietų, Grigaičio 
šapoje, 276 
kės Barre, 
rūpi Laisvų 
tai prašome

Stanton St., Wil- 
Pa. _ Taigi,’ kam 
Kapinių reikalai, 
dalyvauti.

Komitetas.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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 
gražus pasirinkimas.

■ -s"« bs" • ttr ■ ■> tn ■ n- u ~ m — u —r " ».

Iš Prakalbų
13 d. Draugijų Sve-

ĮvyKo Progresyvių 
prakalbos. J. Danta,

nuo lietuvių dalyvavo

daug veikėjų ir gerų 
toj ų 
ace.

Kovo 
tainėje 
Partijos 
kuris
Washingtone dare pranešimą. 
Jis sakė, kad delegatų buvo 
labai daug iš visos šalies. Sa
kė, k’-ad Washingtone. buvo 

kai be-
jų tarpe-ir Henry Wall- 
Dclegatai negalėjo ma- 

Mich įgano valstijos 
kongresmanus, nes kada tik 
norėjo juos pamatyti, tai ga
vo atsakymą, kad tie ponai 
yra “labai svarbiame 
jo.“

Vėliau angių kalboj 
aiškino Gordon Eden 
ley Posen,
geri, tik blogai tas, kad .jie 
iškalno nebuvo garsinti. Jeigu 
butų pagarsinti, tai daugiau 
žmonių butų susirinkę.

mą daugiau aplankė, mūsų 
miestą, kaip kitas. Girdėtis, 
kad jiems patiko St. Peters
burg o miestas.

Beje, mūši,i mieste vis dau- 
»giau lietuvių apsigyvena, pa- 
siperka savo nuosavus na- 
mu.s—nuosavybes, vis siekda
mi kiek pelningesnių įsigyti. 
Nuo savęs patarčiau atsarges
niems būti, geriau apsižiūrėti, 
nes paskuboj perkant, vėliaus 
gali turėti nuostolių.

Rodosi, kad čia lietuviai 
sutartinai sugyvena ir links- 

i mjnasi atsilankę j Lietuvių Li
teratūros Draugijos 45 kuopos

Lietuviai atiduoda

.jeigu šios

posedy-

ir Stan-
Kal betoj ai buvo

Nedėlioj, kovo 27 d., 5 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėje 
bus prelekcija sveikatos klau-. 
sime. Rengia Moterų Pažan
gos Kliubas. Prelekcija duos 
Dr. M. Palevičius. Visi ir vi
sos kviečiami atsilankyti. At
eikite, sužinosite, kaip galima

veikimą.
kuopos čia nebūtų, tai neturė-

Egzaminuojam Akis,' 
t Rašome Receptas 
I Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger į
Optometrists I

394-398 Broadway I
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8342 |

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui. !
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

MATTHEW P. BALLAS * 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBŽRT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsatnuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
* Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovatial
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAISVĖS
SPAUSTUVE

G ALI JUMS PATARNAUTI
Laisves spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus.

• D/augijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas' tik jums yra reikalinga iš /spaudos darbų.

Draugijos; kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. *Darome 
vertimus iš anglų j lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.'

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesi vėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas. ,

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
„ Cor. Hewes St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIJST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Skalius 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home. 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. -
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Aukos Civilėms 
Teisėms Ginti

Kviečiame į Laisves Bazaro Telefonais Kalbas Gali
Užbaifftuves Perimti Bile Kas

J 

R?

Gaisragesių Byla 
Baigėsi LAISVES

A. Malinauskas (per S. V.) 
$10.

Moterų A pš v i etos Klubas 
(per O. Čepulienę) $35. Tos 
sumos $23.25 gauta už K. Pe- 
trikienės dovanotą klubui 
skarelę, trys draugai per ją 
pridavė po $2. klubas iš iždo 
dadėjo $5.75.

Visos šios aukos jau įteik
tos brooklyniškiui Civilėms 
Teisėms Ginti Kongreso lietu
vių skyriui, jo pasiskirtai kvo
tai. Kvota dar nebaigta, A.

Paskutiniu kartu primena- j 
me, jog dienraščio Laisves j 
bazaro užbaigtiems įvyks jau i 
ši sekmadieni, kovo 20-tą. Ir i 
kviečiame visus dalyvauti, sy-, 
kiu pabuvoti, pasilinksminti. t 

Didžiajame bazare didelis 
būrys žmonių buvo užimti iš
pardavimu gausių dovanų,-o 
kiti jų išpirkimu,
vėms irgi yra likusių dovanų, 
tačiau, palyginus su ana au- 
,dra, jų nedaug, netruksime 
biznį užbaigti. Tuomet visi 
turėsime daugiau liuoslaikio 
bendram pobūviui.

Užbaigtūvės įvyks

joje Liberty Auditorijoje, At-i 
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill, šokiams gros Jur
gio Kazakevičiaus orkestras. 
Įžanga 40 c. Pradžia nuo 3

Prašome atvykti anksti. Ku
ine įdomausite, tuo pačiu at
vykimu (lygiai 3 vai.) audito-

Telefonais pasikalbėjimų 
negalėtų perimti tiktai tas, 
kas nemoka ar nenori perimi- 
nėti, sako vietinio komercinio 
laikraščio Daily News repor
teris Eddie O’Neill. Jis ko
vo 17-tą patraukė į Brookly- 
ną, į Boro Hali. Jis perimi- 
nėjo veik visų valdininkų pa
sikalbėjimus, ten nusifotogra-

Užbaigtu-' rijos salione galėsite pašildam- favo, bet niekas nė gu-gu per

Lankėsi Laisvėje

syti daktaro A. Petrikos įdo- I valandą laiko jam nesakė, 
maus referato apie kun. '

i kevięiūtės gražių dainų. Lauk 
' sime pasimatymo su visais ba 
I z aro užbaigtuvėse.

gražio- 1 Laisvės Administracija
La i sKetvirtadienį lankėsi 

vės raštinėn Vincas žvirblis, i 
gyvenantis Maspeth, N. Y.

Vincas žvirblis nuo spalių ■ 
mėn., pereitų metų, išbuvo 
Halloran Vet. A. Ligoninėj, ; 
Staten Island. Jam buvo pa
daryta keturios operacijos. , 
Jis dabar sakosi jaučiasi ge
riau, ir gerai išrodo, nors ofi- • 
cialiai iš ligoninės nepaleistas. 
Jis gavo atostogų dviem die
nom. Dar grįš ligoninėn ir 
bus apie keletą savaičių, pas
kui jį oficialiai paleis.

' Vincas žvirblis prieš ėjimą • 
į ligoninę eidavo bartenderio 
pareigas pas Stanley Mišiū- į 
na, kuris užlaiko Paramount 
Bar & Grill, kampas Grand j 
St. ir Union Avė., Brooklyne. Į 
Vincas taipgi yra nariu LDS 1 
kp. ir dalininkas Lietuvių Na- į 
mo B-vės.'

Linkime jam visiškai pa-; 
sveikti ir vėl kartu dalyvauti 
su lietuviais. L. K. !

Gręsia Taksikų Streikas
j

Apie 3^,000 taksiku vai
ruotojų, pataisų mechanikų ir 
priežiūros darbininku grasina j 
skelbti streiką bėgiu sekamų 
poros desėtkų dienų, * jeigu 
taksikų savininkai' (438 fir
mos ir individualai) nesitars. 
Darbininkus atstovauja Unit
ed Construction Workers, 
rinti organizacinius ryšius 
United Mine Workers .

Tos unijos veikiančiuoju
stovu tarp taksikų mieste yra 
Taxi Workers Organizacinio 
Komiteto Lok al as ' 
ris pasiūlė taksiku
kams tuojau pradėti 
Derybose atstovauti 
vairuotojus paskirtas 
menų komitetas 
Leon Zwicl^er’io.

Reikalauja didesnio pajamų 
nuošimčio, darbo saugumo, 8 
valandų, darbo dienos, pensi
jų, atostogų su alga.

tu
su

at-

5-tas, ku- 
savinin- 
derybas.
taksikų 
105 as-

vadovybėje

Pajėgos tiekimo ryšiams su
gedus, BMT traukiniai labai 
vėlavosi trečiadienio priešpie
tį Manhattane ir dalyse
Queens. »

Referatas ir Koncertinė
Programa

Sekmadienį, kovo 20-tą, ly
giai 3 v. p. p., Lietuvių Kul
tūriniame Centre įvyks dr. A. 
Petrikos 
apie poetą 
koncertinė

Dainuos
listes Susana Kazokytė ir A.-

įdomus referatas 
kum Strazdelį ir 

programa.
mūsų mylimos so-

melia Jeskevičiūtė, jom akom
panuos Bronė šalinaitė, muzi
kos mokytoja.

Mes prašome Į paskaitą su
eiti laiku, o vėliau galėsime 
dalyvauti Laisvės bazaro už-

O’Neill, tiesa, buvęs persi
rengęs į malioriaus drabužius, 
pasiėmęs seną fotografijos 
aparatui nešiotis dėžę,. Pasiė
męs visai telefonų taisymui j 
nepriklausomų vielų persimes-; 
ti per petį. Ir taip persista-'' 
tydamas telefonų pataisų eks
pertu dasigavęs net prie cen- 
tralinio visų telefonų mazgo. 
Tuo pat būdu1 jis “tikrinęs” 

! daug privatiškų telefonų, nie- 
j kas neklausė jo liūdymų. Tik 
kuomet daėjo prie paties 
miesto prezidento Cashmore 
raštinės, jo paklausė tokio liū- 
dymo. I

r

LMS 3 Apskr. Komisija.
-------------------------------------------------------i_______

Masine Delegacija Vyks 
Į Albany Antradienį

Kita masinė delegacija ruo
šiama vykti į New York o vals
tijos sostinę Albany šį antra
dienį, kovo 22-rą.

Delegacija iš Grand Cen
tral stoties išvyks specialiu 
traukiniu 8 valandą ryto. Už
sisakyti iš anksto tikietus, už
siregistruoti organizacijų de
legatams ir atskiriems asme
nims telefonas: OR 9-1657.

Delegaciją mobilizuoja Ci
vilėms Teisėms Ginti Kon
gresas, kuris gina jau perse
kiojamus asmenis • ir mobili
zuoja veiklą atmušti valstijo-

ne
visus

je esamus ragangaudiškus 
liūs, kūnais būtų įgalinti 
akcininkai peršok i oti
žmones.

Taipgi siunčiamos organiza
cijų rezoliucijos, telegramos 
savo atstovams seimelyje (as
sembly) ir senate, raginant 
juos veikti prieš McMullen, 
Scanlan, Mauhs, ir. Feinberg; 
Heck tagangaudiškus bilius.

Civilėms Teisėms Ginti Kon
gresas šaukia organizacijas ir 
asmenis veikti dabar, tuojau, 
nes, sako jis, laisvės gynimo 
valanda .(zero hour)—dabar.

Demokratai Gal Statys Kongresmanai Reika- 
Rooseveltą Kandidatu lauš Tyrinėti Telefonų 
Bloomo Vieton

New Youko demokratai esą 
pasiūlę nominuoti kandidatu į 
kongresmanus Franklin D. 
Roosevelt J r. vieton velionies 
Sol Bloom’o. Bloom, per ilgą 
eilę metų atstovavęs ’ Manhat- 
tan’o 20-tą kongresinį distrik- 
tą kongrese, mirė.

Spaudos atstovų užklaustas, 
kaip jis žiūri į Roosevelto 
kandidatūrą, majoras O’Dwy
er atsakė, jog jis labai 
džiaugtųsi jaunojo Roosevel
to išrinkimu.

Mrs. Elizabeth . Shea, 29 
metų, ii\ jos 3 metų sūnelis 
Michael rasti pridusę gasu 
jos bute, New Yorke. Spėja, 
kąd norėjusi nusižudyti.

ei
to, 
re
ty-

... MATYK IŠSIVYSTANČIĄ ISTORIJĄ .. . PIRMOSIOS FILMOS 
Molotov, Rusijos slaptybės žmogus * J. V. paraduoja ginkluotu jėgą 

Vokietijoje * Indija-Pakistanas pasirašo paliauky sutartį.
I

Hoiandų parašlutlstai užima indonezų kaimą.
MARCH OF TIME: "On Stage" parodoma gasūs žvaigždiniai judžių 
EMBASSY, Broadway & 46th Street. faktorlai-aktorės.

Susijungę Pasaulio Taikai 
MADISON SQUARE GARDENE

• Sekmadienį, Kovo 27 d. — 7:30 P. M. 
prisidekite prie ŽYMIŲJŲ TARPTAUTINIŲ SVEČIŲ

iš Sovietų Sąjungos
A. A. FADEEV 
A. L OPARIN 

DMITRI SHOSTAKOVICH
iš Francijos 

KUN. JEAN BOULIER 
MME. EUGENIE COTTON

iš Cechoslovakijos
Kun. DR. JOSEF HROMADKA 

iš Vengrijos
DR. ISTAVAN RUSZNYAK

DR. HARLOW SHAPLEY, Pirmininkas
ir kiti pasauliniai garsūs artistai ir mokslininkai.

Rengėjai: Nacionalė Dailininką, Mokslininkų ir Profesionalų Taryba, 
Tikietai: $3.60, $2.40į $1.80, $1.20, 60c. Parduodami 49 West 44 St. 

Suite 71, (atdara sekmad.) MU 7-2161; Bookfąir, 133 West 44 St.

iš Anglijos
J. D. BERNAL 

LOUIS GOLDING ,
iš Italijos

MARIA MICHI 
iš Lenkijos

LEON KRUCZKOWSKI 
iš Rumunijos 

MAESTRO EMIL SOCOR 
iš Jugoslavijos

DR. ANDRIJA STAMPAR

Perimiriėjimą
New York o demokratai 

kongresmanai šį šeštadienį 
šaukiami į pasitarimą majo
ro O’Dwyer raštinėje, City 
Hali, tikslu pagaminti kon
gresui reikalavimą ištirti vi
są telefonų periminėjimo sis
temą New Yorko mieste.

šaukimas esąs pasirašytas 
Celler’io, kuris yra kongresi
nio teisdarybės komiteto pir
mininku, Bile koks kongresi
nis įstatymas tyrinėjimui tele
fonų periminėjimo turėtų 
ti per tą komitetą. Pirm 
žinoma, turės būti priimta 
zoliucija-pasiūlymas tokį
rinėjimą pradėti. O tokios 
rezoliucijos padavimas ar'ne- 
padavimas tuojau svarstyti 
priklausys nuo kongresinio 
taisyklių komiteto.

Demokratų vadovybė ne
santi griežtai priešiška peri- 
minėjimui telefonų, bet tą da
ryti esą leistina tik valdžiai 
(jie, mat, dabar valdžioje ša
lies plotme ir New Yorko 
mieste), o šalutiniams už
drausti. Gi republikonai ir ki
ti norintieji išsodinti iš val
džios kėdės demokratus ir pa
tys ten atsisėsti nori žinoti, 
kas dedasi politikos srityje 
pas kaimynus ir pasiklausę tų 
kalbų, jas užrekordavę, nori 
jas panaudoti savo priešų nu
sodinimui nuo politinio sosto.

Atrodo, kad tais klausimais 
bus pasiginčyta bent iki ma- 
jorinių rinkimų.

Daug 'karščio sukėlusi dėl 
pirmšv.entinės puotos Great 
Jones St. gaisragesių stotyje 
byla kovo 15-tą baigėsi dvie
jų viršininkų oficialiu pabari
mu, kitų 8 atleidimu nuo by
los ir be pabarimo, o pačios 
bylos padėjimu į archyvą — 
užmiršti, užregistruojant tik 
faktą, kad tokia byla buvo.

Tu re j i m as p i rm šve n t i n ės 
puotukės stotyje gal būtų pa
virtęs ir į didelę bylą, jeigu 
lokių pat puotų nebūtų buvę 
daug kur kitur ir net paties 
viršininko raštinėje. Pasiro
do, kad visi puotų turėjo, ir 
visi vieni apie kitų puotas ži
nojo, tad byla ir mirė ramiai.

Mirė
Peter Kalfa, 78 m. amžiaus, 

gyveno 271 Rutledge Street, 
Brooklyne, mirė kovo 12 d. 
Velionis panko nuliūdime 
žmoną Alexandria, 3 sūnus ir 
2 dukteris. Laidotuvės-įvyko 
kovp 15 d., Mt. Olivet kapi
nėse. Laidotuvių direktorius 
—Povilas Gustas.

SOY. SAJUNGON- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RUMUNIJON
Paskutine Proga 
Laimėti Kelionę 

Dovanai! 
(Kontestas 

baigiasi 
kovo 31) 

REIKALAUKITE 
SMULKMENŲ.

Siuskite apdraustus 
dovani; pundelius 
paštu ar oru!
Nepaprasta Dovana— 
kartą per metus siųskit orindžių. — Prašykite KATALOGO “B"

WORLD TOURISTS
1845 BROADWAY
Telephone:

I N C.
(60th ST.). NEW YORK 23. N. Y.

Luxemburg 2-0 5 0 .

nnnmAiT x/mimiinii tremont travel bureauBOSTON AGEN 1 LIRA U60 Columbus Avenue, Boston, Mass.
’ Phone: Highlands 5-7252

J IZRAELĮ — - - - - - ‘—- - - - - - - - Į 4 Pasaulio Kampus

S , BROOKLYN f
ĮLABOR LYCEUM! 
iv DARBININKŲ ĮSTAIGA g 
©Salės dėl Balių, Koncertų, Bar,-« 
gkietų, Vestuvių, . Susirinkimų ir tt.$ 

Puikus steičiųs su naujausiais g 
Įtaisymais. $

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
Kainos Prieinamos. , g 

949-959 Willoughby Ave. | 
Tel. STagg 2-8842 |

i wM
į? — /JI

Bernard Weil, 56 metų, au-' 
diniu perkupčius, kaltinamas 
valdžiai taksais virš 20 tūks
tančių doleriu, paleistas 
teismo po $2,500 kaucijos.

iki

BAZARO
UŽBAIGIMAS

.Įvyks šį Sekmadienį

KOVO-MARCH 20 D.
Liberty Auditorium

Bus gražus susiejimas ir pasilinksminimas.

/ ,

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą 
Gros Šokiams

Bazaras prasidės 3-čią vai. po pietų, 
muzika nuo 6-tos vai. vakaro.

ĮŽANGA TIK 40 c

Kviečiame visus dalyvauti šiame pasi 
linksminime ir tuomi paremti savo 

dienraštį.

Biznieriai Skelbkitės Laisvėje

Joseph Garszva i
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford AvenueMATTHEW A.BUYUS
(BUYAUSKAS)

i

Laidotuvių Direktorius4,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos :

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 |

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. XY.
.. . , (1—2 dienomValandos: j6_8 vakarais.

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

iTiYirrsvii7Sfir7s

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

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

o Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & Combination Ranges
895-897 Broadway
Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep. * * '
Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

ILARDI CO

71 DD’S RA I? 411 grand street ZjU S I O IIAIV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank- Sanko

SAVININKAI*
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visoįuų. valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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