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Tą dieną Waldorf Astoria 
viešbutyj tęsis pasaulio moks
lo ir meno atstovų tarptautine 
konferencija taikai ginti.

Si konferencija prasideda 
masine sesija šeštadienį erd
vioje Carnegie Hall salėje.

Tai konferencija,’ kurios Pa' 
skutinė sesija bus masinė, ir 
ji Įvyks didžiuliame Madison 
Sq. Gardene, dalyvaujant 
20,000 žmonių.

Madison Sq. Gardenan ga
lės įeiti kiekvienas, įsigijęs 
įžangos bilietą.

čia kalbės patys žymiausie
ji, patys rinktiniausieji pa
saulio meno ir mokslo atsto
vai, konferencijos dalyviai.

★ ★ ★
Taikos ir progreso priešai 

šią menininkų ir mokslininkų 
konferenciją pasmerkė dar 
neprasidėjusią.

Visokį reakcininkai žada 
statyti ties Waldorf Astoria 
pikietininkus, visaip niekinan
čius tuos, kurie posėdžiaus, 
kurie tarsis, kaip pastoti ke
lią karo provokatoriam^, besi- 
siekiahtiems nusiaubti pasau
lį nauja imperialistinio karo 
liepsna.

Šituos pikietininkus komer
cinė spauda ir radijas jau 
dabar vadina “patrijotais.”

Supraskit: kurie .stoja už 
karą, tie liaudies priešams 
yra “patrijotai” !

Nepaisant viso to, konfę- 
rencija eis savo pasibrėžtu 
keliu .’

★ ★ ★
Sekmadienį, beje, pažangie

ji Brooklyn© lietuviai darbo 
žmonės pasakys “ligi pasima
tymo” Vincui ir Anastazijai 
Paukščiams.

Juodu palieka Brooklyną, 
išvykdami netolimojon Phila- 
delphijon.

Vincas Paukštys Brook ly- 
nan atvyko lygiai prieš 35- 
riiųs metus — atvyko jis drau
go su Laisve.

Vadinasi, tarp kitko, šiemet 
sukanka 35-ri metai, kai Lais
vė atsikėlė iš Bostono Brook- 
lynan. ’ •

Per visą tąjį laiką Vincas 
Paukštys ir gyveno mūsų mie
ste, čia darbuodamasis visuo
meniniame mūšų gyvenime.

Nežinau, kuriais metais 
Brook lynan atvyko gyventi 
draugė Paukštienė, buvusioji 
Bieliauskienė, bet žinau, jog 
jau senai.

Dabar abudu juodu, gyveni
mo aplinkybių stumiami, iš
vyksta Philadelpbijon, kur 
gyvens drauge su savo svai
niais.

★ ★ *
Vincas Paukštys jau baigia 

7-tąją savo amžiaus dešimtį.
Jo visuomeninio darbo pra

džia siekia audringuosius 
1905 metus Rusijoje ir Lie
tuvoje.

Būtų gerai, jei pats Vincas, 
išvykęs Philadelpbijon, atsi
sėstu ir pąrašytų iš ano me
to savo veiklos atsiminimus. 
Jie būtų labai įdomūs.

Per keliolika metų Paukš
tys buvo Laisvės redaktorius. 
Tačiau, nesveikata privertė jį 
iš redakcijos pasitraukti ir 
ieškotis darbo* fabrike.

Prieš vienerius, berods, 
metus iš fabriko jis buvo pa
leistas dėl amžiaus. . .

★ ★ ★
V. ir A. Paukščiai nepa

prastai kuklūs ir draugiški.
Ilgametinė jų veikla vi

suomeniniame ’judėjime Broo- 
klyne juodu dar arčiau su- 
draugino su daugybe žmonių.

Ir štai, juodviem išvykstant, 
yra rengiamas gražus pobū
vis, kuris įvyks, kaip sakyta,
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ANGLIAKASIAI GRĮŠ 
DARBAN, PASIRYŽĘ 
TOLESNEI KOVAI
Pirmadienį Baigsis Angliakasių Dviejų Savaičių Gedulo 
Ir Protesto Streikas dėl Užmuštų Darbe Jų Draugų

WASHINGTON. — Mai- 
: nierių Unijos komitetas, 
i vadovaujant pirm ininkui 
Johnui L. Lewis’ui, išsiunti- 

inėjo unijos skyriams pra- 
: nešimą, jog pirmadienį, ko- 
| vo 28 d., baigsis jų dviejų 
> savaičių streikas ir jie tu
rėtų darban grįžti tą dieną.

Unijos komitetas gyrė 
! angliakasius už stiprų ir 
i savidrausmį laikymąsi šia
me streike. Sykiu komite- 

i tas ragino juos ruoštis il
gesnei ir sunkesnei kovai.

i

Dviejų savaičių streikas 
angliakasyklose į rytus nuo 
Mississippi upės buvo pa
skelbtas kovo 14 dc Tai ge
du lo-gailesčio streikas dėl 
to, jog pernai kasyklose bu
vo užmušta daugiau kaip 
1,000 mainierių ir sužeista 
50,000 su viršum.

Kartu unija šiuo streiku 
protestavo, kad prezidentas 
Trumanas paskyrė Jamesą 
Boydą direktorium Jungti
nių Valstijų Kasyklų Biu
ro. Mainieriai laiko Boydą 
savo priešu. ,

Senato, pagaliaus, užgir- 
tas Boydas tapo prisaikdin
tas praeitą ketvirtadienį.

Tiki šiol jis be Senato už- 
gyrimo dirigavo valdinį 
Kasyklų Biurą. Mainieriai 
kaltino Boydą, kad jis ne
vertė kasyklų kompanijų 
įtaisyti reikalingus įrengi
mus angliakasių sveikatai 
ir gyvybei saugoti. Unijos 
vadai sakė, tai todėl tiek 
daug jos narių bereikalin
gai užmušta ir sužalota.

Gedulo - protesto streike 
dalyvauja 425,000 mainie- 
riu. v

Unijos komiteto pareiš
kimas dėl grįžimo darban 
piiTnadienį taipgi sako:

— Nežiūrint aršiausių, 
pikčiausių pjudymų iš kom
panijų, piniguočių ir politi
kierių pusės, mainieriai vy
riškai ir tvarkiai šiame 

. streike laikosi.
Dabar gi, mažėjant dar

bams šalyje, galingi banki
ninkų ir kasyklų savininkų 
interesai tikisi galėsią sėk
mingai daryti antpuolius 
prieš jūsų uniją, prieš jūsų 
algas ir gyvenimo sąlygas. 
Jie gręsia ir jūsų sveikatos* 
gerovės fondą naikinti.

Jūsų samdytojai ir ban
kininkai desperatiškai sten
giasi išlaikyti niekšiškąjį, 
pavergiantįjį Tafto - Hart-

ley’o įstatymą tol, kol pra
eis busimosios derybos dėl 
naujos sutarties tarp savi
ninkų ir jūsų unijos.

Jie tikisi, kad šio nelabo
jo įstatymo palaikymas pa
dės jiems indžionkšinais ir 
kitais baudžiamaisiais žy
giais sukaustyti jus geleži
niais pančiais, taip kad 
Amerikos piniguočiai galė
tų kaustytais batais išmuš
ti jums ekonominius dantis.

Jūs kiekvienas žinote iš 
kartaus patyrimo, kad jūs 
turite kovoti už tai, kad iš
laikytumėte pagerinimus, 
kuriuos jau esate laimėję.

Visi ženklai rodo, kad jūs 
vėl turėsite kovoti šiais 
1949 metais.

Taigi visi ir rengkites 
kovai už išlaikymą savo 
unijos, kuri maitina jūsų 
šeimą, užtikrina gyvenimo 
sąlygas ir suteikia . progą 
jūsų vaikams.

Kitą mėnesį uniją išsta- 
tys reikalavimus deryboms 
dėl naujos sutarties. Dabar
tinė sutartis išsibaigs bir
želio 30 d.

1 Balsas Užmušė 
Pensijų Eilių 
Veteranams

WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmas 208 
balsais prieš 207 nutarė su
grąžint atgal kongresmanų 
komitetui Rankino bilių dėl 
senatvės pensijų abiejų pa
saulinių karų veteranams. * 
Tatai reiškia, jog pensijų 
bilius liks palaidotas komi
teto stalčiuje, bus “užmuš
tas.”

Kongresmanas Rankinas 
reikalavo mokėti po 90 do
lerių pensijų per mėnesį ve
teranams, kai jie sulauks 
65 metų amžiaus.1 Truma- 
niški demokratai piestu 
stojo prieš tokias pensijas 
ir tvirtino, kad jos “nuban- 
krutuotų” šalies iždą.

Prieš pensijas veteranam 
balsavo 151 demokratas ir 
57 republikonai, o už pensi
jas stojo 100 demokratų, 
darbietis kongresmanas Vi
to Marcantonio ir 106 re
publikonai. 

■ ———

Ašies Sally Nuteista 
10-30 Metą Kalėti

Iš Komunistų Teisino
NEW YORK. — “Per

krikštas” šnipas L o u i s 
Budenz teisme prieš komu
nistų vadus pasakiškai me
lavo, būk Sovietinės Ukrai
nos užsieniais ministras 
Dmitrius Manuilskis 1945 
m. gegužėje atsiuntęs iš 
San Francisco laišką Jac
kui Stacheliui, vienam da
bar teisiamųjų, ir tame 
laiške raginęs Amerikos 
komunistus “smarkinti kla
sių kovą ir kurstyti revo
liucinius veiksmus.”

Manuilskis tada buvo 
Ukrainos delegatas steigia
majam Jungtinių Tautų su- 
važiayimui San Francisco j.

Valdžios prokuroras John 
F. X. McGohey skaitę teis
mui senas knygas ir brošiū
ras neva kaip įrodymą, kad 
Komunistų Partija esanti 
“sąmokslas jėga ir prievar
ta nuversti Amerikos val
džia.”

Komunistų vadai teisiami 
•pagal Smitho įstatymą, iš
leistą 1940 metais, už tai, 
kad jie 1945 metais peror
ganizavo Politinę Komu-, 
nistų Sąjungą atgal į Ko
munistų Partiją.

Minimos knygos (Stalino 
“Leninizmoz Pag r i ndai,”

Lenino “Valstybė ir Revo
liucija”) išleistos daug pir
miau, negu Smitho įstaty
mas; o dvi brošiūros (J. V. 
Pcterso “Partijinės Orga
nizacijos Vadovėlis” ir M. 
J. Olgino “Kam Komuniz
mas?”) išspausdintos 10 bei 
11 metų'pirm Smitho įsta
tymo išleidimo.

Už tai, kas padaryta pirm 
įstatymo' išleidimo, nieko 
negalima teisti ir bausti, 
pagal Amerikos Konstituci-

Tačįaus prokuroras, ne
paisant apsigynimo advo
katų protestų, skaitė kla
stingai parinktas “ištrau
kas” iš tų knygų ir brošiū
rų, neva kaip įrodymus, 
būk komunistų vadai ragi
nę prievarta s u n a i kinti 
Amerikos valdžią. Bet ir 
tyčia išpešiotos ir kraipo
mos ištraukos niekur nepa
rodė, kad amerikiniai ko
munistai būtų skelbę prie
vartos veiksmus.

Teisėjas Medina palaikė 
tokius prokuroro skaity
mus.

Žymėtina, jog Peterso ir 
Olgino brošiūrų jau seniai 
nėra partijinėje literatūro
je.

KONGRESO POLITIKIERIAI 
GALĖTINAI APDIRBINĖJA 
PLANUS RENDOM PAKELTI 

r

POLICIJOS GLOBOJAMI, 
PIKIETAI “BAUGINS” 
TAIKOS KONFERENCIJĄ
Iš Visur Plaukia Protestai Amerikos Valdžiai, kad Ji 
Neleidžia Garsiem Intelektualam Atvykti Į Konferenciją ?

sekmadienį, Liberty Auditori
joje.

Netenka nei aiškinti, jog šin 
pobūviu suvyks daug brook- 
lyniečių lietuvių palinkėti se
niems, ilgamečiams ir geriems 
veikėjams laimingai gyventi 
naujajame mieste ir niekad 
mūsų nepamiršti!

WASHINGTON. — Am- 
erikonė Gillars — Ašieį 
Sally nuteista kalėti 10 iki 
30 metų už tai, jog karo 
metu ji per Berlyno radi
ją skleidė nacių propagan
dą prieš Ameriką ir kitus 
talkininkus.

WASHINGTON. — Se
natas 68 balsais prieš 10 
užgyrė šitokį neva rendų 
kontrolės bilių:

Pakelti gyvenamųjų na
mų rendas 5 nuošimčiais 
spalių 1 d. šiemet ir pa
branginti rendas kitais 5 
nuošimčiais balandžio 1 d. 
sekamais metais; bet už
draust didesnį rendų pakė
limą, kaip 15 nuošimčių virš 
1947 metais mokėtų rendų.

Šiuo “uždraudimu” Sena
tas iš tikrųjų duoda namų 
savininkams valią per. me
tus išpūsti rendas iki 15 
nuošimčiu.

Kartu Senatas nutarė 
įgalinti miestų valdybas su 
valstijų gubernatorių pri
tarimu visiškai panaikinti 
rendų kontrolę gyve na- 
miems namams.

Kongreso1 Atstovų Rū
mas kiek pirmiau užgyrė 
panašų planą rendoms pa
kelti, duoti teisę vietinėms 
valdyboms rendų apriboji
mus panaikinti, ' bet užtik
rinti. namų savininkams 
“tinkamus pelnus.”

Yra tik antraeilių skirtu
mėlių tarp senatorių ir kon- 
gresmarių bilių.

Tuos skirtumėlius išly
gins senatorių ir kongres
manų įgaliotiniai per bend
rus pasitarimus. Paskui 
Senatas ir Kongreso Atsto
vų Rūmas priims suvieno
dintą bilių rendoms pakelti 
ir duoti valstijoms bei mies
tams teisę visai rendų kon
trolę panaikinti.

Toks Kongreso planas 
baigiamas gaminti, nepai

sant, kad iniestų majorų 
konferencija ragino ir pra
šė palaikyti stiprią federa- 
lę valdžios kontrolę ren
doms ištisoje šalyje.

Prez. Trumanas, taip sa
kant, “sėdėjo ant' tvoros,” 
kuomet Kongrese ėjo gin
čai dėl rendų.

Dabartiųis . jų kontrolės 
įstatymas išsibaigia pasku
tinę šio mėnesio dieną.

Nauji Gąsdinimai 
“Raudonaisiais”

WASHINGTON. — Kon
gresmanų N e a m e rikinės 
Veiklos Komitetas išleido 
dar vieną kurstančią kny
gelę prieš komunistus ir So
vietus. Sako, Komunistų 
Partijos narių yra 74 tūks
tančiai, bet jie turį 751,- 
000 bendradarbių; tame 
skaičiuje esą daug intelek
tualų ir net turtingų biz
nierių. Visus juos Neame- 
rikinis Komitetas apšaukia 
“sovietiniais šnipais, išda
vikais, Amerikos priešais, 
sabotažuotojais.”

NEW YORK. — Dar 
aukščiau pakilo protestų 
banga dėl to, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia uždraudė 
garsiems mokslininkams - 
intelektualams iš vakarinės 
Europos ir kitų kraštų at
vykti į Kultūrinę - Moksli
nę Konferenciją Pasaulinei 
Taikai palaikyti.

— Protestais į Washing- 
toną svyla telegrafų, kable- 
gramų ir telefonų vielos, — 
kaip sako reporteris Joseph 
North.

Sykiu su protestais plau
kia šiai konferencijai užgy- 
rimai iš įvairiu šios šalies 
kampų ir užsienio.

Dar šimtai žymių ameri
kiečiu* atsiuntė sveikinimus 
Kultūrinei - Mokslinei Kon
ferencijai dėl Taikos.

Konferencijos vadai su 
'Harvardo Universiteto ob
servatorijos direktorium, 
prof. Hario wu Shapley’u 
priekyje, užreiškė:

— Amerikos valstybes 
departmentas, užgindamas 
atvykti francūzų ir italų 
delegatams ir neduodamas 

Churchillas Ieškąs 
Dolerių Trečiam 
Pasaulio Karui

WASHINGTON. — Bu
vęs Anglijos p r e m j eras 
Churchillas su slaptu tikslu 
atvyko į Washingtona, — 
sakė republikonas kongres
manas Usher L. Burdick.
— Gal būt, Churchillas su
pranta, jog Šiaurinio At
lanto santarvė išperės tre
čią pasaulinį karą; todėl 
jis iš anksto prašys Angli
jai pinigų.

Kongresmanas B u rdick 
pranašavo, jog senatorių ir 
kongresmanų dauguma ur
mu užgirs naujas dovanas
— “paskolas” Anglijai. — 
Bet Kongreso Atstovų Rū
mas atmetė pensijų pasiū
lymą dviejų pastarųjų karų 
veteranams, — p r id ū re 
Burdick’as. .

KO DAR AMERIKA 
NEĮSILEIDŽIA

NEW YORK. — Tarp 
delegatų, kuriuos Amerika 
atsisakė įleisti į intelektua
lų konferenciją dėl taikos, 
yra Venezųelos poetas Car
los Augusto Leon ir artis
tas - tapytojas Candido 
Portenari. Venezųelos val
džia šiemet apdovanojo Le-

Sovietai Pakeitė Savo 
Ginkluotų Jėgų Vadą

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė paskyrė maršalą 
Aleksandrą M. Vasilevskį 
visų ginkluotų jėgų minis
tru vieton maršalo Nikola
jaus A. Bulganino.

Vasilevskis vadovavo so
vietinei armijai kare prieš 
japonus Mandžurijoj 1945 
metais.

‘ ORAS*. — šilta, lietus.

oną .$3,000 už geriausią po- 
ezi ją.. ' .4

leidimo keturiems anglų 
delegatams, bando užgniau
žti tiesą, jog intelektualai 
visų politinių įsitikinimų 
vadai ištisame pasaulyje 
remia šį tarptautinį protų 
susirinkimą, kaipo pagalbą 
išlaikyti pastovią taiką, ku
rios z taip d e s p eratiškai 
trokšta tautos visame že
mes rutulyje.

Paryžiuje, vadovaujant 
•pasauliniai - garsiam ato
miniam mokslininkui Fre- 
derickui Joliotui - Curie, 
atėjo delegacija į užsienio • 
reikalų ministeriją ir už
protestavo prieš atsisaky
mą duoti praleidimo vizą 
katalikų kunigui Jean u i
Boullier, žymiam poetui ir 
politiniam mokslininkui, ir 
dviem kitiem' delegatam į 
intelektualų taikos konfe
renciją New Yorke.

Septyniolika įžymiu Am
erikos dvasiškiu mušė tele
gramą valstybės sekreto
riui Achesonui, ragindami 
įleisti kunigą J. Boullier’ą, 
didvyrį francūzų kovos 
prieš nacius įsiveržėlius. 
Šią protesto - reikalavimo 
telegramą pasirašė dr. L. 
W. Goebel, Evangeliškų ir 
Reformuotų Bažnyčių pir
mininkas; dr. John A. Mac
kay, Princetono Universi
teto Teologijos Seminarijos 
pirmininkas; dr. Frederick 
L. Fagley, sekretorius Vi
suotinos Krikščionių Baž
nyčių Tarybos, ir kt. religi
niai vadai.

Londone 14 vadovaujan
čių anglų pasiuntė kable- 
gramą valstybės depart- 
mentui Washingtone, pro
testuodami,-kad neleidžia į 
intelektualų konferenciją 
atvykti dviem anglų moks
lininkam, vienam žymiam 
rašytojui ir žvaigždinei ak
torei.

Tarp pasirašiusių šį pro
testą yra ir 6 darbiečiai, 
Anglijos seimo nariai.

komunistas seimo narys 
William Gallacher smerkė 
Anglijos valdžią, kad ji lei
do Amerikos agentam nau
doti valdinius anglų šni
pus prieš anglus delegatus.

Amerikiečių Civilių Lais
vių Sąjunga pasiuntė vals
tybės sekretoriui Acheso
nui'telegramą, kurioje ra
gina atšaukt uždraudimus 
ir įleisti intelektualų dele
gatus iš vakarinės Europos 
ir Lotynų Amerikos.
REAKCIJA

New Yorko policijos val
dyba leido visokiem reakci
ninkam, “kad ir tūkstan
čiais,” pikietuoti Waldorf 
Astoria viešbutį,* kur posė
džiaus ši taikos konferenci
ja; policija taipgi užgyrė 
neribotus pikietus aplink 
sales, kuriose įvyks masi- 

(Tąsa 5-me pusL)
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Gražūs Žodžiai, Bet 
Šalta Širdis

puota, pagerbimui žymaus 
žydų rabino Dr. Stephen S. 
Wise. Dr. Wise jau sulau
kė 75 metus amžiaus, bet 
dar gyvai interesuojasi vi
sais moderniškojo pasaulio 
reikalais. Jis save skaito 
plačių pažiūrų liberalu.

Toje puotoje dalyvavo 
daug Amerikos įžymybių. 
Aišku, kad darbininkams 
ten vietos buvo labai' ma
žai — gal tik vienas kitas 
buvo patekęs. Puota įvyko 
Biltmore viešbutyje.

Apart kitų aukštų as- 
» dalyvavo ir 

Jungtinių Valstijų Aukš- 
kaip retas kuris re- čiausio Teismo narys Wil- 

jliam.O. Douglas, kuris irgi 
Budenz buvo Komunistų Partijoje, ėmė iš Daily Wor-Įskaito save dideliu liberalu, 

kerio leidėjų algą, nudavė “kairų” ir^tuo pačiu kartu,'net velionio Roosevelto idė- 
slapta, eidavo pas katalikų kunigą ir jam komunistus Jų pasekėju. Teisėjas Dou- 
plūsdavo! ' ' 1 įgulas, žinoma, neatėjo į puo-

Jis taip darė per ilgą laiką: viešai sakydavo, jog jis| tą tik pasėdėti ir skaniai 
esąs labai geras komunistas,‘o slapta—reakcinei katali- i pavalgyti. Jis buvo pakvies-
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Persii)erteliai Liudininkų Rolėse
Prokuroras McGohey pirmuoju savo “liudininku” tei

sme prieš komunistų vadovus išstatė persivertėlį Louis 
F. Budenz.

Mūsų skaitytojas, be abejojimo, žino, kas yra Budenz. 
Tai asmuo, kadaise buvęs Komunistų Partijos nariu ir 
dirbęs Daily Workerio redakcijoje; jis kadaise buvo net i 
“labai kairus,” tačiau, prieš kelerius metus Budenzas menų, puotoje

Ir jis pasitraukė taip negarbingai 
negatas pasitraukia.

: aš komunizmo labai neapken- tas pasakyti prakalbą šių
čiu!

Dar daugiau: Budenz nesitraukė nuo Daily Workerio
Laiku svarbiausiu klausimu, V 7

atseit, pasaulio pasidalini-

vės. Iš jų 18 bus apvaisin
tos dirbtinių būdu.

Gyvulių apyvartos ir pro
duktyvumo planą artelės 
valdyba glaudžiai siejo su 
pašarų sunaudojimo planu. 
Remiantis šėrimo normo
mis, pašarų išlaidų plane 
buvo pažymėti;visų galvijų 
fondams skirtų pašarų kie
kiai ir paskirstytas jų su
naudojimas mėnesiais. Čia 
taip pat nurodytas įvairių 
pašarų' sunaudojimas kiek
vienam galvijui. Pavyzd
žiui, kiekvienai karvei, be 
stambių pašarų ir grūdų, 
užplanuota sušerti po 3 to
nas sultingųjų pašarų ir 1 
toną bulvių. Tatai kaip tik 
ir sudarė svarbiausiąjį 
veiksnį, leidžiantį planuoti 
aukštą karvių produktyvu
mą.

Be kitų darbų, planuoja- 
paj mų atlikti stambiųjų raguo-

Planingas Gyvulininkystes 
Plėtojimas Šių Dienų 

Lietuvoje
Gyvulių šėriinąs, užlaikymas, prižiūrėjimas ir veisi

mas pagal pačių kblėkiyviečių išdirbtą ir priimtą planą. 
Kiekviėitąs kolektyviniš ūkis turi savo planą. Tokio pla
ningo ūkio vedimo pavyzdį suteikia Klaipėdos krašte jau 
gerai veikiantis Stalino vardo žemės ūkio kolektyvas.

Rašo J. DRAGŪNAS ir F. RAMANAVIČIUS
KLAIPĖDA. — Klaipė

dos apskrities Stalino vardo 
žemes ūkio artelės kolekty
vas jau pirmaisiais metais 
patyrė, kad vystant laukų 
ūkį būtina plėsti ir gyvulių 
bandas. Šios pagrindinės 
ūkio šakos' glaudžiai tarpu
savyje susijusios. Gyvuli
ninkystės fermos, gerai 
tvarkomos, - duoda1 didelį 
pelną. Štai, dar 1948 me
tais1, gyvulininkystės fermos 
per metus davė ūkiui, dau
giau kaip 60 - tūkstančių 
rublių pajamų. Vien už 
stambiųjų raguočių fermos 
produktus, pardavus juos 
valstybei, buvo gauta apie 
44 tūkstančius rublių:

Pirmieji laimėjimai gy
vulininkystėje paskatino ar
telės kolektyvą ir toliau 
plėsti raguočių bandas, ge
rinti jų -veislę ir kelti pro
duktyvumą. Tuo tikslu buvo 
suorganizuota atskira stam
biųjų raguočių ferma ir 
pritvirtinti žmonės1— pen
kios melžėjos, dvi veršinin
kės, du šėrikai ir du sargai. 
Po to artelės valdyba ėmė
si rimčiausio darbo — 
stambiųjų raguočių fermai 
gamybinės užduoties paruo
šimo. Pirmoje eilėje buvo 
sudarytas bendras raguočių 
bandos apyvartos planas, 
kuriame, nurodyta, kiek ko
kių raguočių yra dabar ir 
koks jų skaičius turi būti 
metų pabaigoje. Taip, pa
vyzdžiui, bendras raguočių 
skaičius per metus padidės 
daugiau kaip 30 vienetų. 
Be to, numatoma pagerinti 
veislinių raguočių prieaug-

as pagal pačitį kfrlėkiyviečių išdirbtą ir priimtą planą, 
iekvifepas kolektyvinis ūkis turi savo

Pereitą sekmadienį'' New moka. Pavyzdžiui, toje pa- 
Yorke buvo suruošta didelė čioje puotoje Ir toje pačioje 

prakalboje gerbiamasis* tei
sėjas sakė:

“Mes, demokratai, 
rime pasitenkinti 
principų aplamumu. 
turime juos sudėti į
aiškią ir konkretę formą, 
kaip duona, žemė ir vanduo. 
Dar daugiau, mes neturime 
pažadėti tokių programų ir 
pasiekimų, kurių nepajė
giame pravesti gyveni
mą n.” 1

Tai tik sauja frazių ir 
daugiau nieko. Mes to ir to 
neturime daryti, mes tą ir 
tą turime daryti. Bet kai 
iškyla konkretūs klausimas, 
tas pats gerbiamas teisėjas 
padeda į šalį savo liberaliz
mą ir šoka pagal Trumano 
Doktrinos ir Marsallo Pla
no muziką. Rinkimų metu 
teisėjas Douglas,, kartu su 
Trumanu ir visais demokra
tais, žadėjo Amerikos žmo
nėms kalnus gėrybių ir lai
svių, 
yra?
drįsta kritikuoti savo par
tiją ir jos vadovybę? Ne
drįsta. Jis švaistosi gražiai 

fražemis,

O kur jos šiandien 
Ar teisėjas Douglas

algos tol, kol jam katalikų dvasiškija neužtikrino kitos mu, taikos* reikalams Payo- 
algos. Jis dirbo Daily Workeryj tol, kol katalikų dvasiš- jumi. Jo prakalbos turiniui 
kija nepažadėjo jam viename savo universitete suteikti i “Tfie New York Times” už- 
profesoriaus titulą. Tik tada, kai Budenz žinojo, kad jisjūčjo tokį pavadinimą: “Už skambančiomis 
gaus iš klerikalų algą, pasakė: dabar aš priimsiu krikš-! Nerimą Pasaulyje Kalta Įtartum jos, o ne konkretūs 
tą ir patapsiu kataliku. ; Rusija. Į darbai, nulemtų pasaulio li-

Na, ir jis taip padarė! ■ ! Toji nelaboji Rusija vis-|kimą ir Amerikos žmonių
Kai jis patapo profesorium, Budenz paaukojo savoj ką sugadinus ir sumaišius.'ateitį.

laiką ir energiją komunistams šmeižti — niekinti tiems i Sako teisėjas Douglas: “Tie i Arba štai dar kita teisėjo 
asmenims, su kuriais Budenzas tik vakar draugavo ir klausiniai, kurie turėjo len-!frazių puokštė: 
kuriuos garbino! jgvai praeiti, tapo pakabinti Į

Ar jūs matote, kokio principo laikosi šis žmogus? i abejojime.” Už tai
Jis neturi principo. Jis yra dolerio žmogus. Už~.dolerį j Rusija.

įis'pasirengęs atlikti negarbingiausi darbą. ' Teisėjas Douglas
Na, ir šis žmogus dabar yra išstatytas liudininku!galvojo, kad nerimo 

prieš komunistus! pyje negali niekas --------
Jeigu prokuroras McGohey nesuranda rimtesnių žmo-įbe rimtų nerimui plėstis są- 

nių, kurie galėtų būti liudininkais prieš komunistus, tai Į lygų. Kas kaltas, kad buvo 
su Budenzu jis ne ką laimes. ' j baisus karas ir: .-didelę pa-

Bet yra manoma, jog prokuroras pasiryžo ir daugiau | šaulio dalį pavertė griuvė- 
panašių liudininkų — visokių renegatų — statyti prieš siais? Kas kaltas, kad Azi- 
kaltinamuosius. *" 1 i joje milionai žmonių ba-

Galimas daiktas. Gitlovai, Lovestonai ir jiems pana-idauja? Kas kaltas, kad 
šios būtybės tik ir laukia, kad jie būtų pašaukti ir kad Į šiandien pat jau čia Ame- 
jų vardai žėrėtų komercinės spaudos skiltyse.

algos. Jis dirbo Daily Workeryj tol, kol katalikų dvasiš- jum i. Jo prakalbos turiniui

“Mūsų principai neturi 
būti nuliekamomis dalimis, 
kurias galima arba panau
doti, arba padėti į šalį, ar
ba išmainyti kitomis, ku
rios taip pat atrodo lygiai 
geromis. Mes turime demo
kratines tradicijas padary
ti savo tikėjimo artikuląis. 
Mes neturime priimti už 
laisvę ir brolybę substitu
to.”

Skamba puikiai. Bet kaip 
su tikrove? >’ Ar kurstymas 

! rikoje turime apie penkis Amerikos žmonių prie nau- 
i milijonus bedarbių? Nejau- jos Skerdynės suderinama 

toji su Amerikos demokratinė
mis tradicijomis? Nesude- 

yra rinama.
Kai- ei 
Kal- 
Fra- 

zių prisikalęs jis turi daug. 
Mokyti kitus jis irgi labai

kalta

nepa- 
pasau- 
sukelti

i gi už tą visą atsako

vesta karves šerti, girdyti, 
valyti ir t.t. Drauge su 
karvių priežiūra melžėjos 
įpareigotos auginti joms 
pritvirtintų karvių verše
lius, kol jie sulaukia 15 — 
20 dienų amžiaus.

Raguočių fermos gamybi
niame plane purodytos už
duotys veršelių prižiūrėto
joms, šėrikams ir kitiems 
fermos darbininkams, 
vyzdžiui, 44 veršelius iki še
šių mėnesių amžiaus prižiū
rės veršininkės Banienė ir 
Prišmantienė. Jų pareiga 
pritvirtintus veršelius šerti, 
girdyti (pagal nustatytas 
normas) ir valyti. Fęrmos 
užduotyje numatyta, kad 
veršininkės turi pasiekti 
veršelių vidutinį paros prie
auglį: iki 4 mėnesių jų am
žiaus po 500 gramų, o nuo 
4 mėnesių iki 6 mėnesių po 
450 gramų. Pavyzdžiui, ver
šininkė Banienė iš savo 22 
prižiūrimų veršelių per še
šis mėnesius turi gauti 19,8 
centnerio prieauglio. Už tai 
jai metų gale, skirstant pa
jamas, bus priskaityta 330 
darbadienių.

Čia pat suplanuotos už
duotys ir piemenims - šėri
kams, pritvirtinant' jiems 
atitinkamą galvijų skaičių. 
Jų pareiga: valyti ir išvežti 
į mėšlidę mėšlą, pakreikti, 
paruošti pašarą, parūpinti 
vandens girdymui. Vasaros 
metu šėrikas - piemuo įpa
reigotas tinkamai naudoti 
ganyklą, sekti gyvulių svei
katingumą, stebėti karvių 
kergimą ir veršiavimąsi.

Senesniam, kaip vienerių 
metų galvijų prieaugliui 
prižiūrėti paskirtas atski
ras žmogus — PHšmantas. 
Jam pavesta auginti 29 
veršiai. 10 iš jų užplanuota 
nupenėti ir atiduoti valsty
bei prievolių sąskaitom Už 
visa tai Prišmantui bus pri
skaityta 338 darbadieniai.

Labai rūpestingai ir 
kruopščiai artelės valdyba 
rengė karvių ir telyčių apsi
veršiavimo, sukergimo ir 
dirbtinio apvaisinimo pla
ną. Tatai buvo sudaroma 
atsižvelgiant ne tiek į kar
vių veršiavimo suskirstymą 
pagal mėnesius, kiek į. eko
nomines ūkio sąlygas. Tuo 
būdu plakuojant kergimą 
bus išvengta visų karvių ap
siveršiavimo vienu metu, 
kas pareikalautų labai daug 
darbo jėgos ir didelių- pa
talpų naujai girilusiems ver
šeliams ir t.t. /

Sudarant karvių kergimo 
planą buvo1 atsižvelgta į ei
lę veiksnių. Remiantis per
eitų metų kergimo užrašais, 
apskaičiuoti karvių veršia- 
vimosi terminai (apsiver
šiavimų planas), patikrin
tos’ veršingosios ir išskirtos 
visos bergždžiosios karvės, 
apžiūrėtas prieauglis ir iš
skirti tiė, kurie planavimo 
metais bus kergianti. Re
miantis visais šiais duome- 
nimisj buvo sudarytas tiks
lus veršiavimosi ir kergimo 
planas. Pagal jį sausio mė
nesį bus sukergtos 3 karvės, 
vasario5, kovo r— 7, ba
landžio — 10, birželio —~ 
18 ir t.t. žodžiu, metų ei
goje bus Sukergta 58 kar-

čių fermoje, gamybinėje už
duotyje numatytos ir zoove- 
terinarinės priemonės. Jų 
tarpe pažymėta, kada ir ko
kie profilaktiniai įskiepiji- 
mai bus atlikti veršeliams, 
kokios gydymo ir veterina
rinės priemonės bus atliktos 
bandoje, atlikta patalpų de
zinfekcija ir t.t.

Artelės valdybai sudarius 
šią stambiųjų raguočių fer
mos gamybinę užduotį, ją, 
kaip ir metinį kolektyvinio 
ūkio gamybinį planą, ap
svarstė ir patvirtino artelės 
narių visuotinis susirinki
mas. Siekdami puikiais ga
mybiniais laimėjimais pa
žymėti ketvirtuosius stalini
nio penkmečio metus, galvi
jų fermos darbininkai ne 
tik sutiko įvykdyti valdybos 
skirtą užduotį, bet prisiėmė 
dar didesnius įsipareigoji
mus. ,

— Mes pasižadame viršy
ti plane numatytą karvių 
pieningumą, išsaugoti- gy
vus ir išauginti visus fer
moje gimusius veršelius ir 
išvengti karvių bergždumo. 
Mes mielai bendradarbiau
sime su laukininkystės bri
gadomis paruošiant pašarus 
ir savo jėgomis pagaminsi
me po vieną toną sultingo 
pašaro kiekvienai karvei, 
— pareiškė artelės narių 
visuotiniame susirinkime 
galvijų fermos brigadinin
kas Juozas Banys.

Sudarydama kolektyvinio 
ūkio • stambiųjų raguočių 
fermos gamybinę užduotį 
1949 metams, Stalino var
do artelės valdyba neapsiri
bojo vien tik raguočių ban
dos apyvartos bei jos page
rinimo planu. Ji planavo ir 
atskirų karvių produktyvu
mą.'Kad karvių produkty
vumo planas būtų tikresnis, 
artelės valdyba atsižvelgė į 
Veislinę bandos sudėtį, ank
styvesniųjų’metų pieho pro
dukcijos vidurkį ir jos au
gimo tempus, šėrimo, laiky
mo bei priežiūros sąlygas ir 
jų pagerinimą, pavienių ge
riausių karvių pieningumo 

gyvuli ninku,

77 Asmenys, Paskirti Deportavimui
Šiuo metu Jungtinėse Valstijose yra 77 asmenys pa-C Teisėjas Douglas 

skirti deportavimui. Juos mūsų teisėtumo departmentas. prašmatnus oratorius, 
siekiasi deportuoti dėl jų politinių nuomonių ir idėjų. ' bėti jis moka gražiai.

Šitiems asmenims atsisakoma suteikti Jungtinių Vals-jbėti jam labai sekasi, 
tijų pilietybė tik dėl to, kad jų pažangios idėjos, kad jie' 
kada tai kur tai pasisakė tuo ar kitu klausimu, kuris 
nepatinka Amerikos valdančiajai klasei.

Dauguma skiriamųjų deportavimui asmenų yra išgy
venę Amerikoje po 30 metų ir daugiau. Dauguma jų 
turi čia savo šeimas, savo vaikus bei žmonas ar vyrus.

Galima įsivaizduoti, kas būtų, jei valdžios organai ryž
tųsi vykdyti gyveniman savo pasimojimą.

American Committee for Protection of Foreign Born: 
darbuojasi, kad šis tūlų mūsų valdžios organų mostas! 
nepavykfų. Komitetas veikia, kovoja, kad tiems 77-niems! 
būtų leista čia pasilikti ir patapti piliečiais.

Šiomis dienomis 50 žymių amerikiečių tuo reikalu pa
rašė atvirą laišką prezidentui Trumanui. Jame, be kit
ko, sako: ' *

^Mus supurtė Teisėtinno Di'pcirtmento siurkstu'mas, 
kuriuo nori'ma jėga atskirti vyrus nuo žmonų, motinas 
nuo jų kūdiki ii, ir brolius nuo sesučių, visiškai neatsižiū- 
rint į gerbūvį Amerikos piliečių ir amerikinių šeimų.

^‘Neįsivaizduojama, kad Jungtinių Valstijų vyriausy-į Churchill 
be galėtų nežinoti to, kiek tie žmonės yra prisidėję prie amerikiečiai ir angldi .susi-! t. v _ . ------ «<. £.-7--v;—~
kūrybinio mūsų šalies gyvenimo, ir stengiasi deportuoti vienytų užvaldymui Pasau“'bes, sąlygojančias' 
vyrus ir moteris po to, kai šie paaukojo savo gyvenimailio. < 
ekonominiam krašto vystymui ir gerbūvio pakėlimui [ ruoštis karui prieš Tarybų 
Amerikos žmonėms.” ' I Sąjungą. Tai buvo pradžia

Šį atvirą laišką įteikė Baltajam Namui vyskupas Ar-' įtemptos agitacijos už nau- 
thur W. Moulton iš Salt Lake City. Jį tenyalydėjo dele-'ją karą.
gacija tų šeimų, kurių narius teisingumo Jlepartmentasį Tas pats Winston Chur

chill dabar vėl pribuvo Am
erikon. Nuo Fultono prakal
bos prabėgo du metai. Da
bar jis vėl kalbės. Dabar jis 
atvirai sako, kad jo prakal
ba, pasakyta prieš du metu, 
davė puikių vaisių. Jis sako, 
kad, kaipo rezultatas tos jo 
prakalbos, gimė Šiaurinio 
Atlanto Sąjunga, Tada dar 
jis savo karinius tikslus bu
vo įvyniojęs į baltą vatą, 
šiandien jis atvirai kalba už 
kara. v

siekiasi išdeportuoti. Jr*
Bo laišku pasirašė, be kitko, sekami žymūs amerikie

čiai: kongresmanas Adolph J. Sabath (iš III.), vyskupas 
Cameron C. Alleyne, iš Philadelphijcs; Lisabeth Berg- 
ner, aktorė, iš New Yorko; Rabbi Herbert S. Goldstein, iš 
New Yorko, vyskupas Edward L. Parsons, iš San Fran
cisco; prof. Frederick L. Scuman, ir kt.

TaJp, visuomenė privalo subrusti ir neprileisti, kad 
šitie žmonės, išgyvenę Amerikoje ilgus metus, šiandien 
būtų išdeportuoti tik dėl to, kad jie pažangiai galvoja.

Turime atsiminti ir tai: tuomet, kai šitie pažangūs as
menys norima išdeportuoti, tai" iš Vokietijos ir iš J<itur 
mūsų vyriausybė įsileidžia aiškius fašistus, aiškius liau
dies priešus, karo metu tarnavusius Hitleriui.

Bet teisėjas Dou
glas yra vienas iš tų, kurie 
savo liberalizmą labai gra
žiai suderina su plėtojimu 
šių dienų karinės isterijos. 

Salietis.

Diskredituotas Churchill atvyko kurstyti 
prie naujo karo

Lietuvoj Didėja Kultu 
ros Namai

Tai buvo šiuo laiku 1947' Pačioje Anglijoje Wins- 
i metais. Tada irgi pavasarį, 
l kovo mėnesį, atvyko Ameri
kon Winston Churchill ir 
mieste Fulton, Missouri 
valstijoj, pasakė prakalbą, i jo partija 1945 metais tapo melžė jų/šėrikų °ir kitų*dar- 
Šalia jo sėdėjo prezidentas, f*x — XT--- A _
Trumanas ir karštai ranko-'laiko buvo keletas papildo- ^nį pieno produkcijos pla
in is plojo. % .

; Toje prakalboje Winston! rinkimų .. ir beveik visuose i gvelgta į bandon Įjungiamų

ton Churchill yra diskredi
tuotas asmuo. Jo visa kon
servatorių partija vis dau-Į 
giau nustoja .įtakos. Jis R priežastis, 'ir

į išmesti iš valdžios. Nuo to patyrimą. Sudarant me7 

imu įvairiuose distriktuose;ną įaįp pat buvo atši-
; t • -i v-\ I r -i m n ii* knimilr iri c? 71D 1 v ii ♦! 1 •• •. visuose i zveĮgta. j bandon įjungiamu 

reikalavo kad! tu°se. rinki»1uose konservą- jaunų karvių skaičių. A1> 
toriai prakišę. Dar tik ne-.gj^velgę į visas šias aplinky-

y iii ui/u v uiu y iii iii ijaociu ,♦ • . • ? . • , ^7 <7 *

Jis sake, , kad reikia alko> ^enam distnkte ivy-; pieninguhią 
ko rinkimai. Konservatorių• 
kandidatu buvo tūlas Fell. 
Pats Churchill nuvyko į tą 
distriktą ir pasakė keletą 
prakalbų. Panaudodamas 
visus savo iškalbumo gabu
mus ir karo metu įgytą įta
ką, Churchill agitavo už sa
vo kandidatą. Bet nieko ne
pešė, rinkimus prakišo.

Vadinas, Churchill nebe
turi pasitikėjimo Anglijos 
žmonėse. Bet jis čia atvyko 
mūsų šalies žmonių protą 
nuodyti. Jį čia iškilmingai 
pasitiko komercinė' spauda. 
Pats prezidentas pakvietė jį 
į Baltąjį Namą ir iškels 
šaunius piėtus.

i karvių 
., kolektyvinis 

ūkis numatė eilę priemonių 
pasiekti, kad iš kiekvienos- 
karvės galima būtų primelž
ti vidutiniškai po 1.800 lit
rų pieno, t. y. 40 — 45 pro
centais daugiau, negu anks
tyvesniais metais.

Planuojant atskirų kar
vių pieningumą,' buvo nu
matytos užduotys kiekvie
nai melžėjai; Jose parody
ta, 'kiek kūri melžėja pri
žiūrės karvių, kiek privalo 
gauti piėho ir kiek už tai 
jai bus atlyginta.

Raguočių fermos gamybi
nėje užduotyje melžėjos 
rėigos neapribojamos 
karvių melžimu. Jotilš

pa- 
tik
pa-

VILNIUS. — Lietuvoj kas 
mėnesį auga kultūros namų 
skaičius. Nesėniai baigta kul
tūros namų statyba Radviliškio 
apskrities, Rozalimo miestelyje, 
čia gerai įrengtos paskaitų ir 
skaityklos, salės, atidaryta dide
lė biblioteka.

Baigta apskrities kultūros 
namų rekonstrukcija Tauragėj. 
Kultūros namai taip pat atida
lyti Panevėžio apskrities Smil
gių miestelyje. Įrengta 400 vie
tų žiūrovų salė. Šiuo metu Lie
tuvos kaimuose viso yra 63 kul
tūros namai.

For Mėrcy’a Sake

On call at all times, thousands of. 
Red Cross volunteers are ready to 
respond for emergency service as 
varied as human need itself.

2 pusi.—Laisvė (Libėrty, Lith. Daily)— Šeši., KoVb 26, 1949



LlT€ RflTŪ RA ” 
^sir Menas
Lietuviškos Knygos Kryžiaus Keliai į 

New Yorko Knygyną
Netikėtai pateko į mano, rankas kele

tas “Minties” numerių. “Mintis” — pa
bėgėlių laikraštis, leidžiamas Memmin- 
geno mieste, Vakarų Vokietijoje. To 
laikraščio laidoje iš š. m. sausio 28 die
nos tūlas Vyt. Kastytis pasimojo sukri
tikuoti tarybinės Lietuvos leidžiamą gro
žinę literatūrą, atsieit, jos stoką.

Savo straipsniui antraštę Kastytis už- 
velia tokią: “Lietuviškos knygos kry
žiaus keliai.” Kas gi tie do keliai, ku
riuos straipsnio autorius bando mūsų 
knygai nutiesti? Pasiskaitykite:

be taipgi pasiėmė ir, kuomet jas sukata
loguos, sudės į knygyno lentynas, kad 
asmuo, norįs jas skaityti, galėtų laisvai 
pasiimti.

Štai, kas buvo atlikta “lietuviškos kny
gos kryžiaus kelyje” į didžiąją New Yor
ko biblioteką!

Ponas, rašęs paminėtuosius “grau
džius verksmus,” pasirodo, sutriuškina
mai nusiplepėjo!

Pabėgėliai, pasirodo, yra neprasti ple- 
periai! ' .

Nadyras.

“Neperseniausiai JAV išeinanti konhunis- 
tinė Rojaus Mizaros ‘Laisvė’ įsidėjo kažin 
kokio drg. Jono Kaškaičio reportažą, kuria
me jis aprašo pernai New Yorko didžiajame 
knygyne įvykusią tarybinės Lietuvos knygų 
parodą. Suprantamu dėmesiu mes pasekime 
jo eilutes, mes į šią parodą, be abejo, at
siųsti geriausi sovietų kontroliuojamos nau
josios literatūros raštai.- Ji apima leidinius, 
knygų rinką išvydusius 1945 — 1948 metų 
laikotarpyje.

“Visa parodėlė sukoncentruota^ slavų sky
riuje ir telpa ant penkių stalų. Savo įspū
džius reportažo autorius pradeda nuo dai
liosios literatūros stalo. Taigi, jautis iš kar
to čiumpamas už ragų. Ilgai negaišdami 
galėsime susipažinti su tarybinės grožinės 
literatūros laimėjimais. Be abejo, atsimin
dami sovietinės propagandos pompą, mes 
lauktumėme šimtų naujų veikalų. Tačiau 
drg. Jonas Kaškaitis, baksnodamas pirštu, 
suskaito ant to stalo gulinčias knygas įr iš
kilmingai užfiksuoja jų skaičių: ... “iš viso 
čia yra 13 knygų. Visos nemažos, stambios 
knygos žiūri į tave savo viršeliais, su pa
rašais, kita ir su kokiu paveiksliuku. Ir po
ezija ir proza. Vis originalūs kūriniai.- Ver
timų čia nėra: jie ant kito stalo” ... (‘Lais
vė’ nr. 201).

“Balansas kiekvieną lietuviškos knygos 
mėgėją veikia triuškinamai: per ketverius 
metus išleista vos trylika originalių groži-\ 
nes literatūros veikalų ... Tačiau susipa
žinkime su tais Lietuvos tarybinių rašytojų 
naujaisiais raštais: Mažvydo ‘Catechismu- 
sa prasty Szadey,’ žemaitės raštai lietuvių 
ir rusų kalbomis, Mykolaičio-Putino ‘Alto
rių šešėlyje,’ J. Marcinkevičiaus ‘Benjami
nas Kordušas,’ Lašdynų Pelėdos ‘Ir pražu
vo kaip sapnas,’ Vienuolio ‘Kryžkelės,’ Jo
varo ‘Eilių ir dainų rinkinys,’ Maironio ‘Pa
vasario balsai.’ ”

Jeigu p. Kastytis mato “kryžiaus ke
lius,” kuriais lietuviška knyga eina di
džiosios New Yorko miesto bibliotekos — 
Public Library — parodon, tai jis turi 
tiesą. Sunku šiandien ton bibliotekon ku
riai nors tautinei grupei išstatyti paro
don savo tautinę literatūrą. Kiek kartų 
buvo prašyta ten vietos lietuviškai kny
gai išstatyti, kiekvieną kartą knygyno 
vadovybė atsakė: per ankšta, stoka' erd
vės, negalime.

Tačiau praėjusiais metais vis tik ledas 
buvo pralaužtas: buvo išstatyta lietuviš
ka knyga!

Jai vietos buvo suteikta, tiesa, nedaug; 
Išviso tik penki pedostalai arbą stalai, 
stiklais uždengti. Dideli tie stalai, tiesa, 
bet j juos; daug knygų negi buvo galima 
sudėti.

Ar toji lietuviškosios knygos paroda 
'•“apėmė leidinius,' knygų rinką išvydu
sius 1945 — 1948 metų laikotarpyje,” 
kaip sako p. Kastytis? ,

Žinoma, ne!
Praėjusiais metais iš T. Lietuvos buvo 

gauta virš 200 skirtingais pavadinimais 
lietuviškų knygų siunta.

Buvo norėta nors vienas šimtas tų 
knygų išstatyti didžiajame New Yorko 
knygyne, kad kitataučiai matytų, kas 
darosi lių dienų lietuviškame knygų pa
saulyje. Deja, knygyno vadovybė nesuti
ko jas visas išstatyti, — ji sutiko tik ne
didelę jų dalį teparodyti plačiajai visuo
menei, lankančiai knygyną.

Gerai, buvo pasitenkinta ir tuo. Buvo 
sutikta nors ant penkių stalų sudėti vi
sokių žanrų lietuviškos literatūros, — 
rinktinės literatūros.

Visas kitas knygas bibliotekos vadovy-

Brooklyn LKM
Cultural Activities

This writer decided to crash the sanc
tum sanctorum of this page in order to 
acquaint the young people of Lithuanian 
extraction with the activities of Brook
lyn’s LKM (Lietuvių Kalbos Mokyklėle).

All the activities are done Saturday 
afternoons. The schedule of activities 
every Saturday is about the same. In 
order to make a complete picture of LKM 
activities we may take any Saturday as 
an example, let’s take Saturday, March 
19th:

As 
berty 
were 
uage

Newark, N. JMuzikinis Auklėjimas
Tarybinėj Vidurinėj Mokykloj

Rašo V. šACKIENė

Muzikinis auklėjimas tarybinėj vidu
rinėj mokykloj prasideda nuo pirmosios 
klasės, kur vaikai įstoja, 
tynerius metus.

Visuotinio muzikinio 
grindas Tarybų Sąjungoj 
chorinio dainavimo bei muzikos pradų. 
Be to, į mokyklos programą įtraukta vai
kų supažindinimas su geriausiais, la
biausiai prieinamais moksleiviams di
džiųjų kompozitorių - klasikų, visų pir
ma — rusų, kūriniais. Žymią vietą pro
gramoje užima populiarios tarybinių 
kompozitorių dainos.

Per dainavimo pamokas ypatingai 
daug dėmesio skiriama vaikų balsui, mu
zikinei klausai bei muzikinei atminčiai 
lavint. Šitam tikslui, greta sistematin- 
gai parinkto dainų repertuaro, per kiek
vieną pamoką mokiniai dar dainuoja 
specialinius pratimus.

Nuo antrosios klasės pradedamas sis
teminis darbas, vaikai pratinami dainuo
ti chore, mokomi dainuoti dyiem, trim 
balsais. Klausydami muzikos, jie pa
laipsniui'pratinami suprasti ją, kaip tam 
tikrų minčių, jausmų išraišką, o taip 
pat suprasti einamų kūrinių muzikinės , 
kalbos struktūrą bei raiškumą.

Iš labiausiai gabių muzikai vaikų, 
pradedant pirmosiomis klasėmis, orga
nizuojami chorų kolektyvai, jungiantieji 
mokyklos gretimųjų klasių mokinius, 
(pirmųjų — antrųjų, trečiųjų — ketvir
tųjų*, penktųjų — septintųjų ir k.k.). ši
tie chorai dainavimo mokytojo vedami 
užsiėminėja pamokoms pasibaigus.

Paskutiniaisiais metais daugelis Tary
bų Sąjungos miestų bei sričių, tame tar
pe ir Pabaltijys, pradėjo organizuoti 
“dainų šventes,” kuriose dalyvauja di
džiulės mdkinių masės, atliekančios iš . 
anksto paruoštą chorinę programą.

Bemokant chore dainuoti mokykloj bei 
chorų rateliuose išskiriami vaikai, pa- 
reiškiantieji susidomėjimą bei gabumus 
Skambinti bet kurį muzikos instrumen.- 
tą. Iš jų organizuojami mokyklos dūdų 
orkestrai v arba liaudies instrumentų or
kestrai. Stambiose užmokyklinėse įstai
gose (pionierių namuose, meninio auk
lėjimo, namuose, kultūros rūmuose) yra 
net dideli simfoniniai orkestrai. Kaip 
antai, Lenjngrado pionierių rūrrių sim
foninis orkestras, jungiąs Leningrado 
mokyklų moksleivius, atlieka sudėtingus 
rusų ir Vakarų Europos klasikos kūri
nius ir šiuolaikinę tarybinę muziką.

Moksleiviai, norintieji mqkytis skam
binti fortepioną, groti smuiką ir kitus 
instrumentus, užsiiminėja atitinkamuo
se rateliuose prie mokyklos ir speciali- 
nėse muzikos mokyklose vaikams. Tokių, 
mokyklų yra, beveik visuose miestuose ir 
prie stambių Tarybų Sąjungos gamyklų. 
Pastaruoju metu muzikos mokyklas vai
kams ima organizuoti ir stambūs kolek
tyviniai ūkiai. .

Vyresniųjų klasių moksleiviai studi
juoja didžiųjų rusų kompozitorių-klasi- 
kų kūrybą bei tarybinę muziką. Tam 
tikslui paskirose mokyklose organizuo
jami ciklai paskaitų - koncertų, kuriuos 
lanko ir kaimyninių mokyklų mokiniai. 
Be to, muzikos lektorijai moksleiviams 
daugely Tarybų šalies miestų organizuo
ti koncertinių organizacijų jėgomis.

Kiekvieną paskaitą lydi koncertas, su
pažindinąs moksleivius su labiausiai ryš
kiais einamo kompozitoriaus kūrybos pa
vyzdžiais. Tai — ištisos scenos iš operų 
koncertiniame atlikime (kartais daly
vaujant mokyklos chorui), kameriniai 
ansambliai, artistų - solistų pasirody
mai. Kai kada paskaitą iliustruoja pa
tefonų plokštelių muzika. Eilėje mokyk
lų yra specialinis plokštelių rinkinys, kur 
yra Čaikęvskio, Glinkos ir kitų kbmpozi-

turėdami sep-

auklėjimo pa
yra mokymas

yra speci alinis skyrius — Į pagalbą mo
kyklos programai.

Moksleiviai kartu su dainavimo moky
toju gali pasiklausyti per radiją ir nau
jų dainelių, ir tarybinių kompozitorių bei 
kompozitorių - klasikų muzikos, kurią 
lydi paaiškinimai. Per radiją dainuoja 
geriausieji vaikų chorų kolektyvai, įžy
mieji Tarybų Sąjungos kompozitoriai bei 
artistai. Didelę reikšmę mokyklai turi ir 
dainų mokymasis per radiją.

Tokiu būdu, mokant vaikus dainavi
mo chore ir muzikos, ugdant jų meilę 
muzikai, visų pirma savo tautos muzi
kos kūrybai, tarybinė mokykla vykdo 
pradedamąjį visuotinį muzikos auklėji
mą bei mokymą.

LMS News and Views

Už Taiką Matykit Žymųjį

Šostakovičių ir Kitus Žymius 
Žmones Mosque Auditorium

Antradienio vakare; 8 va- 
lanka, kovo 29 dieną bus už 
už taiką masinis mitingas su 
puikia programa. Kalbės 
šie pasaulio dideli taiką my
linti žmonės:

Sovietų didysis muzikas Di
mitri šostakovičius, Dr. Har
low SJaapley, direktorius Har
vard kolegijos, Eugene Cot
ton,, francūzų mokslininkas. 
Abbe .Jean Boulier Francijos 
religijos lyderis, Earling 
Christoperson norvegų moks
lininkas, N. Genquille, Indijos 
ekonomistas. Marion Miche, 
ir Corllo Levi, italų autoriai.

Mosque Auditorium yra 
1020 Broad St., Newarke.

G. Albinas.

every Saturday, at 2 P.M. at Li- 
Auditorium. the LKM activities 

started with the Lithuanian lang
lesson. The lesson consisted of sil

ent comprehensive reading, concert oral 
reading, finding the synonyms and anto
nyms in the text read, rules for division 
of words into syllables, etc.

At 3:30 — reading or reahearsing of 
the play.

At 4 P.M. — singing lesson, uhder the 
very able leadership of Aldona Anderson.

At 4:45 P.M. — Lithuanian or other
• national folk dancing practice, under the 

direction of Mrs. Helen Bručas.
About 6 P.M. the String Ensemble 

(“Vyturėlis”) usually have their rehear
sals.'

And that just about winds up the 
LKM cultural activities for the day, with 
the exception that sometimes refresh
ments are served by some benevolent 
adult who likes to treat the LKM young
sters to tea, coffee or a hot chocolate 
with cake; or, if it happens to be the 
last Saturday of the month, as in the 
case of this Saturday March 26, at. 7 
P.M. the LKM holds it’s monthly 
ing, also with refreshments.

Who may belong to the LKM?
The answer to that is: Anyone 

ing to participate in any one or 
the above mentioned activities. The age, 

,sex, political or religious affiliations 
makes no difference, as long as the per
son is willing to cooperate with the'rest 
of the group and is sincere in his or her 
efforts. /

Beginning April 10th, until May 15th 
inclusive, the LMS is having Art and 
Handicraft Exhibition. The LKM will 
have their ebrner in this Exhibition, 
also perhaps will* participate in programs 
on the specified evenings when such pro
grams are to be held.

Sunday May 15th will be the closing
day of this season of LKM activities. On* torių - klasikų geriausios operos, o taip 
that day the LKM will present one act 
comedy “Nuprausta Puikybė” (washed 
off arrogance) in Lithuanian language;

. songs by the students; folk dance groups; 
String Ensemble (“Vyturėlis”); violin 
solo by Doris Chuberk of New Jersey; 
reciting of poetry by LKM students, etc.

This affair will be held at Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic sAve., Rich
mond Hill, N. Y. Program will start at 
4 P.M.; dancing after the program, at 
7 P.M., George Kazakevich "and his or
chestra furnishing .the music, 
admission is $1.25; admission 
dance only — 75c.

So. Boston, Mass
Amberlando Radijo Programa 

WKOX, 1190 Kilocycles, 
Sekmadienių Rytais, 9 vai.

Kovo 27-tą, sekmadienį, 9 
vai. ryto, Gintarų Radijo 
Programoje girdėsite Ruth 
Gičiaitę dainuojant ir jai 
akompanuos Ema Čuladienė; 
gal gerb. V. Andrulis, Vilnies 
redaktorius, duos paskaitėlę.

Jei kas apsirgs, mirs, apsi
ves, švęs vedybų ar gimtadie
nio sukaktį, arba kels krikšty
nas bei balių, ar rengs vaka
rienes, bankietus ir koncer
tus, — apie tai mes prane
šime per šią programą, jei 
jūs pranešite mums sekamu 
antrašu:

B. F. KUBILIUS,
P.- O. Box 23,
So. Boston 27, Mass.
Tel. South Boston 2458.

Waterbury, Conn.
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'pat vokalinė bei instrumentinė kameri
nė muzika. * < '

Didelę reikšmę įgijo, ypač mokykloms, 
esančioms toli nuo didelių miestų, muzi
kos transliacija per radiją vaikams, kur

AIL the young people living in the vi
cinity of Greater New' York may still 
join the LKM for the remaining of this 
season. Soon the LKM will have their 
picture taken, so if you want to appear . 
on the picture, please hurry to join. 
There are no initiation or membership 
fees. i

The Subject (Veiksnys).

By MILDRED STENSLER
It is becoming more and more evident 

that man'can no longer isolate himself 
in this coming world. Thė artist, the 
scientist, the preacher, the musician, all 
are drawn into this mibe of economic 
and political instability. No longer can he 
afford to view from the sidelines this 
provocative preparation for another war. 
He knows this time the cost will be be
yond reckoning.

The National Council of Arts, Sciences, 
and Professions, aware of this coming 
destruction of man and his achievements, 
has made a most spectacular move to try 
to stop this annihilation. They have 
called a Conference in N. Y. March 25, 
26, 27, to try to find a means of voicing 
their protests.

The Council has many grievances 
against the present cold-war policy of 
our government. It feels that:

War or even preparation for war 
disrupts scientific and cultural ad
vance and perverts creative gifts by 
drafting them into the service of de
struction.

Science has become largely under 
the control of the military. Free inter
national exchange, which. is the life 
blood of the arts 
dangered.

Censorship and
being imposed on our writers in 
theater, radio and motion picture 
dustry.

The teachings of religion cannot 
flourish in an atmosphere of hate. The 
cold-war imperils the inalienable right 
of the American peoule'to listen to all 
shades of opinion, discuss them, and 
judge for themselves.
Hence, this conference is being called 

for artists and professionals to meet, to 
discuss and to seek a basis for common 
action on the central question of peace. 
Saturday’s' discussions will be divided in
to panels on economic, social and natural 
sciences, education, writing, publishing 
and religion. Each panel will be led by 
someone distinguished in each of the 
above fields. There will be many guest 
speakers too from other countries.

Sun. morning will be devoted to the Fine 
Arts. Olin Downeš, composer and music 
critic, has been announced as moderator 
for these sessions. Some of the topics to 
be discussed are listed as, Effects of the 
Cold War on the Artist in the U. S., The 
Artist as Interpreter of His Age, etc.

At the huge rally to be held at Madi
son Square Garden Sunday night, the 
public is invited to hear reports from 
these various panel sessions. I strongly 
urge all Lithuanians in and around N. 
Y. to attend. For those in N. J. there will 
be a simillar rally Tuesday, March 29 
at the Mosque Theater in Newark. At 
both rallies Dmitri Shostakovich and a 
host of other world renown guests will 
be present.

The Sietyno Chorus of Newark will 
again take to the clouds. The group will 
head north to Montreal, Canada to pre
sent their new musical revue. The.Chor
us will be assisted by Violtet Čypas, John 
Juliano and Frank Balwood. This will 
be the first time a Lithuanian chorus 
has crossed the border into Canada'... 
Bernice Shellan-Sukaskas, beloved teach-

(Tąsa ant 4 pusi.) (

Iš Peoples Party Parengimo

Connecticut valstijoj Peo
ple’s Party Waterbury skjr- 
rius turėjo parengimą kovo 
19 dieną, • 1WO svetainėje. 
Tikslas buvo sukelti reikalin
gų veiklai pinigų. Parengi
mu daugiausiai rūpinosi "Mrs. 
C. Staneslow. Yra pasilikę 
nedateklių nuo rinkiminės 
kampanijos.

Nors vakaras buvo gan šal
tokas, bet publikos susirinko 
neblogai ir pelno liko $145. 
Dr. J. Staneslow* paaiškino 
parengimo tikslą ir pakvietė 
pakalbėti Connecticut valsti
joj šios partijos pirmininką 
Rev. Dudley Buri*. Jis plačiai 
nušvietė šių dienų mūsų Šaly
je padėtį ir Trumano admi
nistracijos politiką, kaip na
miniais, taip ir tarptautiniais* 
klausimais. Jis sakė, kad Re
akcija didelė ir karo kursty
tojai sukėlė tokią isteriją, kad 
kas tik kalba dabar už tai
kos palaikymą, tai jau skai
tomas “šalies išdaviku.” Pa
baigus kalbėti prašė reikalin
gos paramos šiai partijai, ku
ri kovoja už taikos reikalus.

Po prakalbų buvo užkan
džių ir kavos. Susirinkę kal
bėjosi ir pageidavo, kad dau
giau tokių parengimų būtų.

Dalyvis.

Neduoda Indžiokšino
Buffalo, N. Y. — New 

Yorko valstijos aukščiausio 
teismo teisėjas Paul J. Bott 
atmetė Blackstone kompa
nijos prašymą duoti in- 
džionkšiną prieš jos strei- 
kierius.

Los Angeles, — Federa
cinės Sukniasiuvių Unijos 
atsiųsti viršininkai pašali
no vietinius unijos vadus, 
apšaukdami juos komunis
tais.

3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
Sėst., Kovo 26, 1949
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Pirmojo “Kalevalos”
Leidinio 100 Metų Jubiliejus

Lewiston-Auburn, Me.

(Tąsa)
— Dar ne. Nuo šios vietos lig Alaba- 

do stoties, kur jau vėl prasideda geležin
kelis, trūksta penkių dešimčių mylių.

— Juk laikraščiai rašė, kad geležin
kelis jau pabaigtas!

— Laikraščiai, matyti, apsiriko.
Tai kam tamstos duodate bilietus nuo 

Bombėjaus lig Kalkutos? — atsiliepė 
Frensis Kromartis pradėdamas karščiuo
tis.

— Duoti mes duodame, ’ — atsakė 
konduktorius, — bet keleiviai puikiai 
žino, kad jie patys turi gabentis nuo 
Kolbio lig Alabado.

Kromartis papyko. Paspartutui labai 
niežtėjo nagai primušti konduktorių. Jis 
net nedrįso pažvelgti į savo poną.

— Dabar galvokime, — tarė’ ramiai 
Fogas generolui, — kaip mums būtų ge
riausiai nusigabenti į tą Alabadą.

— Dėl to susivėlinimo tamsta gali pra
laimėti derybas! — atsakė užjausdamas 
Fogą Kromartis.

— Ne, tai mano buvo numatyta.
— Ką? Tamsta žinojai, kad geležinke

lis teeina lig...
— Ne, to aš nežinojau, bet spėjau, kad 

tokių kliūčių turės būti kelionėje. Mano 
tikslui dar pavojaus nėra. Aš galiu paau
koti anas laimėtąsias dvi dienas. Yra 
garlaivis, kuris išplauks iš Kalkutos į 
Hong-Kongą spalio 25 dieną, lygiai dvy
likėj. Šiandien mes turime spalio 22 die
ną, .galime tikėtis per tiek laiko pasiek
ti Kalkutą.

Nieko negalima buvo pasakyti prieš 
tuos Fogo žodžius.

Aišku buvo, kad geležinkelio tiesimas 
tebuvo privarytas lig tos vietos. Laik
raščiai, kaip kaikurie laikrodžiai, turi 
palinkimą nuolat skubintis; ir dabar 
peranksti jie buvo paskelbę apie kelio 
pabaigimą. Daugumas keleivių buvo ži
noję, kad nuo Kolbio geležinkelis toliau 
nebeina, ir vos tik sustojo traukinys, 
tuojau išlipę išgaudė vietinius vežėjus. 
Fogas ir Kromartis, išėję iš vagono pas-, 
kutiniai, jau neberado nieko.

— Aš eisiu pėsčias, — tarė Fogas.
Paspartutas, priėjęs tuo tarpu prie 

savo pono, susiraukė žvilgterėjęs į savo 
dailias, bet nestiprias šlepetes. Kiek pa
galvojęs, jis kažkur nubėgo ir tuojau vėl 
grįžo. Sugrįžęs tarė:

— Man rodos, aš būsiu radęs priemo
nę nukeliauti į Alabadą.

• — Kokią priemonę? — klausė Fogas.
— Aptikau dramblį! Jį turi vienas in

das; jis gyvena per šimtą žingsnių nuo 
čia.

— Eime, pažiūrėsime to dramblio! — 
atsakė Fogas.

Po penkių minučių Fogas, Frensis 
Kromartis ir Paspartutas prisiartino 
prie trobelės, šalia kurios buvo aukštų 
baslių aptvaras. Trobelėje gyveno indas, 
aptvare stovėjo dramblys. Prašomas, in
das Fogą ir kitus svečius nuvedė prie, 
dramblio.

/Ten jie pamatė pusiau naminį gyvulį, 
auginamą .šeimininko ne sunkenybėms 
nešioti, bet kariauti. Tuo tikslu jis dram
blį nuolat erzindavo tikėdamas privalyti 
jo piktumą lig to laipsnio, kurį indai va
dino “muč.” O erzino šeimininkas tuo, 
kad penėjo cukrum ir sviestu.

Dramblys, penimas vienu cukrum ir 
sviestu kokiuos tris mėnesius, pasidaro 
baisiai piktas. Toks erzinimo būdas ro
dosi labai nepaprastas, tačiau jis yra 
plačiai vartojamas.

Fogo laimė, kad dramblys, apie kurį 
kalbama, buvo dar neseniai pradėtas pe
nėti tuo būdu, ir jis dar toli buvo nuo 
“mučo” piktumo.

Kijuni — tuo varjlu buvo dramblys 
—- galėjo nešti toli ir greitai, todėl Fo
gas, negaudamas arklio, nusprendė key 
liauti juo.

Bet drambliai Indijoje. labai brangūs, 
nes jie ten pradeda nykti. * Naminiai 
drambliai retai kada turi vaiįtų. Todėl 
indai labai jais rūpinasi ir brangina.

Paklaustas Fogo, ar negalima būtų 
tuo drambliu nukeliauti į Alabadą, šei
mininkas griežtai atsakė.

Bet Fogas būtinai norėjo gauti , dram
blį ir davė negirdėtą kainą po dešimtį 
svarų už valandą. Indas nesutiko. Paskui 
jis davė po dvidešimt, trisdešimt ir ketu

riasdešimt. Indas vis netiko. Prie kiek
vieno kainos pakėlimo Paspartutas net 
aukštyn šoko.

Kaina buvo didelė. Jeigu, sakysim, 
dramblys būtų nunešęs ’ į Alabadą per 
penkiolika valandų, tai jo savininkas bū
tų paėmęs šešis šimtus svarų sterlingų.

Negalėdamas pasamdyti, Filijas Fo
gas paskui paprašė indo dramblį jam 
parduoti, davė iš karto tūkstantį svarų.

Indas nenorėjo ir parduoti! Matytų 
jis užuodė, ka(įgalės gerai pasipelnyti.

Kromartis pasivedė Fogą į šalį ir pa
tarė jam, duodant tokiuos pinigus, gerai 
pagalvoti. Fogas atsakė jam, kad jis ne-, 
galvodamas nieko nedarąs, kad, gailin
tis pinigų, galima pralaimėti 'derybas ir 
tuomet mokėti dvidešimt tūkstančių sva
rų, kad jam dramblys esąs būtinai rei
kalingas, ir kad, nors už jį gautų dvide
šimt kartų brangiau mokėti negu verįas, 
vistiek pirktų.

Fogas vėl priėjo prie indo, iš kurio ži
bančių akių matyti buvo, kad dramblį jis 
parduos, bet nuplėš, kiek jau galės. Ta
da Fogas davė iš pradžios tūkstantį du 
šimtus svarų/ pusantro tūkstančio, pas
kui tūkstantį aštuonis šimtus, pagaliau 
du tūkstančius. Raudonveidis Paspartu
tas, sujaudintas, pasidarė visas baltas.

Už du tūkstančius indas nusileido.
— Žaltys! — sušuko Paspartutas: \ 

velnioniškai gerai mokėjo parduoti 
dramblį!

Nupirkus dramblį, reikėjo gauti vado
vą. Tai buvo lengviau. Vienas žvitrus 
vaikinas iš parsių giminės pats pasipra
šė, kad jį samdytų patarnauti. Fogas su
tiko ir pažadėjo jam už gerą vedimą, be 
suderėto atlyginimo, dar didelę dovaną.

Dramblį tuojau išvedė iš aptvaro ir 
prirengė j kelionę. Parsis gerai mokėjo 
savo amatą. Ant nugaros užmetė jis 
drambliui kažkokį apdangalą, iš šonų 
prikabino po vieną lopšeli su pagalviais. 
Sėdėti lopšeliuose buvo gana patogu.

Fogas,* išsiėmęs iš maišelio, užmokėjo 
indui banko bilietais. Paspartutui rodė
si, kad juos ėmė ne iš maišelio, bet tie
siog plėšte plėšė jam iš širdies. Fogas 
pakvietė Kromartį keliauti kartu į Ala
badą. Brigados generolas padėkojo ir su
tiko: Tokiam dideliam gyvuliui nešti dar 
vienas žmogus buvo dykas galas.

Prieš kelionę jie prisipirko visokių val
gomų daiktų. Frensis Kromartis sėdo į 
vieną lopšelį, Filijas Fogas į antrą. Pas^ 
partutas sėdo raitas ant dramblio nu
garos, tarp savo pono ir brigados ge- 
nerolo. Parsis, užlipęs, apsižergė dram
blio kaklą, ir devintą Valancfą visi iške
liavo iš Kolbio. Vadovas paėmė tiesiausią 
kelią į Alabadą, ir jie netrukus įjojo į 
tankų palmių mišką.

XII
KAIP FILIJAS FOGAS SU SAVO, 
DRAUGAIS KELIAUJA INDIJOS

MIŠKAIS IR KAS JIEMS 
KELIONĖJE . ATSITINKA

Norėdamas sutrumpinti kelionę, vado
vas paliko dešinėje tebedirbamą geležin
kelį, kuris ėjo sukindamasis ir kraipyda
masis' aplink kalnus. Parsis puikiai ži
nojo tos vietos visus kelius ir takelius; 
jis išsirinko tiesiausią miškais kelią, 
trumpesnį už geležinkelį kokiom dviem 
dešimtim mylių.

Dramblys bėgo greitai, o vadovas vis 
dar ragino. Fogą ir Kromartį, sėdinčius 
lopšeliuose, labai kratė, bet jie nesiskun
dė. Jie vienas antro beveik nematė ir vi
są laiką tylėjo.
' Paspartutas, tupėjęs ant dramblio nu-: 
garos ir labiausiai kratomas, turėjo, savo 
pono patartas, dantis sukandęs, kad kar
tais, prašnekėjęs, nenusikąstų sau lie
žuvio.

Bet jis nedejavo, šokinėdamas aukš
tyn ir žemyn, berniokas juokavo ir, 
traukdamas iš kišenės cukrų, davinėjo 
kąsnelius drambliui, o tas nestodamas 
atsargiai ėmė su šnipo galu iš rankos.

Po dviejų valandų . kelionės vadovas • 
sustabdė dramblį ir davė jam vieną va- * 
landą pasilsėti. Atsigėręs iš artimiausio 
klano, dramblys ėmė graiižinėti lapus ir 
krūmus. Kromartis, nemaža nuvargęs 
toj kelionėj, džiaugėsi sustojęs. Fogas bu
vo visai vienodas: jis atrodė toks stiprus, 
lyg būtų tik išlipęs iš lovos.

(Daugiau bus)

Milžiniškas yra Tarybų Sąjungos tau
tų kultūrinio palikimo lobynas. Vienas 
jo lobių yra “Kalevala” — kolektyvinė 
karelų-suomių liaudies kūryba, šiame 
kūrinyje, kuris yra pasaulinės literatų- 
ros žemčiūgas, liaudis išreiškė ir apdai
navo savo geriausias svajones, slaptin
gus troškinius, kuriuos įgyvendino ne
mirtingų runų herojų ainiai—Karelijos 
—Suomijos respublikos darbo žmonės.

Karelų-suomių liaudis uoliai suaugo 
saVo atmintyje išmintingų, narsių ir 
linksmų epo herojų įvaizdžius.

Didele nacionaline švente respublikoje 
minima 100-sios metinės nuo tos dienos, 
kai šis epiško kūrinio leidinys išėjo iš 
spaudos.

Jubiliejinės iškilmės “Kalevalos” 
garbei Karelijos-Suomijos TSR prasidė
jo vasario 25 dieną.

Iškilmių pravedime-dalyvavo visi res
publikos miestai bei kaimai. Į Petroza- 
vodską — Karelijos-Suomijos TSR sosti
nę — atvyko svečių iš Maskvos, Lenin
grado, Talino ir kitų šalies miestų, iš
kilmėse dalyvauti.

“Kalevalos” jubiliejui paruošti ir šven
tei pravesti sudaryta vyriausybinė ko
misija su Karelijos-Suomijos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Pirmininku 
Otto KuusinenU priešaky. Komisijos su
dėtyje —■ įžymiausieji respublikos moks
lo ir meno veikėjai.

Iškilmėms ruošiasi visa respublikos 
visuomenė. TSRS Mokslų Akademijos 
Karelijos-Suomijos bazės ir Valstybinio 
Universiteto moksliniai darbuotojai pa
ruošė pranešimus jubiliejinei sesijai, 
skirtai “Kalevalai.” Karelijos-Suomijos 
TSR Kultūros-Švįetimo Reikalų Komi
tetas ir Tarybinių Dailininkų Sąjunga 
rengia Petrozavodske specialią parodą 
“Kalevala” — karelų - suomių liaudies 
epas.” Meno darbuotojai ruošia specia
lius spektaklius, naujus muzikos kūri
nius.

Jubiliejaus dienomis nacionalinis 
suomių dramos teatras parodys spektak- 

• lį “Kulervo” — “Kalevalos” motyvais 
pjesę, kurią parašė suomių rašytojas 
Aleksis Kivi. '

Didelę šventinę programą iš kūrinių, 
skirtų “Kalevalai” ir jos herojams, ruo
šia Nacionalinių dainų ir šokių ansam
blis “Kantelė.” Puikus muzikinis instru
mentas kantelė, kurio gimimas aprašo
mas “Kalevaloje,” gyvuoja ir dabar, 
tarnaudamas savo liaudžiai.

DETROIT, MICH.
VIEŠA PADĖKA

Nors kelios savaites praslin
ko, kaip mulns netikėtai su- 

(rengė Vakarienę Draugijų 
Sveta 25 metų mūsų ženybinio 
gyveninio proga.

Nuvažiavę su šeimyna rado^ 
me svetainėj' daugelį svečių, 
keli stalai papuošti ir ap
krauti įvairiais valgiais ir gė
rimais.

Ne tik mums buvo malonu 
pasimatyti" su mūsų brangiais 
ir mylimais draugais ir pažįs
tamais, bet džiugu buVo, kad 
pribuvo mūsų sesutės, R. Sa- 
mUclonis iš Ch.icagos ir J. 
Graberienė iš Salem, Wis., 
taipgi *buvo iš toliau drg. T. 
ir B. Guyer, iš Pontiac, Mich., 
radijo stoties anaunseris.

Susėdus prie stalo, sumany
tojas šito pokilio drg. P. 
Smalstls publikai pasakė tiks
lą šios gražios sueigos ir pa
kvietė G. Nausėdą būti “toast- 
masteriU;” Jisai kvietė susirin
kusius pasakyti^ žodį kitą. Po 
išreikštų daug gražių minčių 
ir linkėjimų, pakvietė ir mus. 
Kaip tada, 'taip‘ir dabar ne
surandame gražių nUo giltu 
mos širdies tinkamų žodžių 
išreikšti mūsų padėką už tokį 
jūsų visų malonumą, prielan
kumą ir linkėjimą. Ilgai' bus 
mūsų atmintyje šis jūsų pa
rengimas.

Užbaigus mums išreikšti sa* 
vo mintis, atnešė ant stalo di- 
džiaušį ryšulį ir liepė mums 
atvynioti; Atrišę randame 
gkažiaUsį sidabrinį 5 kavalkų 
elektrikinį kavai gaminti setą'> 
Dar ceremonijos neužsibaigė, 
>vėl prieš musKstovi didelis su

kaktuvėms paruoštas pyragas 
(keikas), apkaišytas sidabri
niais lapais, viršuj kabo sida
briniai varpeliai, ant pyrago 
parašyta linkėjimų, laimingo 
gyvenimo, šitą gražų pyragą 
supjaustėme ir su svečiais pa
sidalinome.

Už gražias daineles, Už ma
lonumus visiems dalyvavu
siems, taipgi už auką Vilniai, 
mūsų brangiam dienraščiui, 
širdingai ačiū!

Ačiui iniciatoriams ir M. 
Smalsčiams ir pagelbininkams 
drg. G. Nausėdai, M. JanUlie- 
nei, Demslienei ir Z. Dan- 
tienei, ' kurie dirbo ir gražių 
gėlių papirko ir apkaišė sta
lus.

Ačiū jums už sunkų triūsą, 
už gardžius pagamintus val
gius, Už Į pokilį sukvietimą 
puikių svečių!
Taipgi, ačiū draugams ’ Už 

gražias dovanas, į namus pri
siųstas, ir už daugelį laiškų 
ir atviručių; Mes už tai dė
kingi liekam ant visados.

Dr. M. D. P.aleVicjUs ir 
žmona Uršulė. •

Šventei Karelijos* - Suomijos , TSR 
Valstybinė leidykla išleidžia naują “Ka
levalos” leidinį suomių kalba; ruošia
mas taip pat tos knygos naujas leidinys 
rusų kalba. Be to, TSRS Mokslų Aka
demija savo leidinių plane .numatė iš

keisti rinkinį “Kalevalos” runų, surašy- > 
tų per paskutiniuosius metus respubli
kos kaimuose.

“Kalevalos” studijavimas yra įtrauk
tas į visų Karelijos - Suomijos TSR mo
kyklų, technikumų bei aukštojo mokslo 
įstaigų programas. Jubiliejaus dieno
mis visose respublikos mokslo įstaigose 
bus skaitomi pranešimai, pravesti pa
sikalbėjimai ir literatūriniai vakarai, 
skirti “Kalevalai.”

Iš Petrozavodsko jubiliejinės komisi
jos nariai nuvyks į Uchtos kaimą — į 
“Kalevalos” gimtinę. Čionai atvyks ir 
respublikinio kalbos bei literatūros isto
rijos instituto darbuotojai, rašytojai ir 
įvairių^ visuomeninių organizacijų at
stovai.

Uchtos kaimas — eilės kartų runų pa- 
sakininkų bei dainininkų gimtinė.- Dau
giau kaip prieš 100 metų čia Eliazas 
Lenretas susitiko su karelu — valstie
čiu Archipu Pertunenu, kuris sudaina
vo jam runas. Uchtoje iškilmių dalyviai 
susitiks su šito valstiečio pravaikaite — 
pasakiiiinke Tatjana Pertunen.

Istorinėse vietovėse, kur buvo surašo
mos “Kalevalos” runos, bus įrengtos me
morialinės lentos.

Aukos Civiliui Teisių Gynimui
Civilių teisių gynimui au

kavo LDS, 45 kuopa $2. Po 
$1 aukavo: L. Žukauskienė, 
K. Steponaitis, M. Wild- 
ner, R. Šileikienė, F. 
A p š e i g a , J. Stukienė, 
E.' Krapavickienė. J. Waisvi- 
la, J. Krapavickas, Jaure) 
Shop — savininkas valgomųjų 
daiktų krautuvės. Po 50 c. au
kavo : H. Žilinskas, J. Apšei- 
gienė, P. Vizbar, N. Liaudans- 
kiene, A. Kaulakis. Simpa- 
tikas aukavo $5. Viso aukų 
$18.50. širdingas ačiū au
kotojams. •

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

er and composer, will give an informa
tive illustrated lecture on music Sunday, 
April 3 at the Lithuanian Auditorium. 
She will be aided by Suzanna Kažoky- 
tė.. . The N. Y. Art Exhibit opens Ap
ril 10, at which time the “Liaudies Teat
ras” will present their new drama, “Gie
da Gaideliai” ... Waterbury announces 
that July 31 has been booked for the 
LMS 3rd District “Dainų Diena”... Vi
lijos Chorus, who plays host at these 
Summer Song Festivals, has been heard 
around at several civic affairs in Water
bury . .. Have you elected your delegates 
for the LMS 3rd District Conference? 
It will be held April 24 at 10:30 P. M. 

. Come prepared to stay for the day, be
cause the same afternoon will be the 
premiere performance of Roy Mizara’s 
new. play, “Mūsų Gyvenimo Žaizdos.”

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 31 kuopos nariai pasi
darbavus J. Waisvilai jau vi
si pasimokėjo duokles už 
1949 metus.

Skaičiau ‘‘šviesos” No. 1 
1949 m., d. D. M. šolomsko 
straipsnį apie Giūseppe Gari
baldį. Ištraukos įdomios, tai 
kodėl neišleisti visą knygą 
apie Garibaldį? Rusų kalbo
je yra trys tomai apie Gari
baldį. Manau, kad išleidus 
būtų geros pasekmės. Kodėl 
nepamėginti ?

Slaptos Meilės Auka
Mrs. Anna Sullįvan laikė 

uždariusi kambaryje per 12- 
ką metų savo sūnų, kuris jai 
gimė, kaipo slaptosios meilės 
pasekmė. Moteris savo sūnų 
slėpė per tą laiką 'nuo žmo
nių akių, kad jie nesužinotų 
jos slaptosios meilės paslaptį.

Dabar jos sūnus Geraldas 
jau 13-kos metų vaikas, ilgais 
plaukais ir aprengtas nakti
niais mergaitės rūbais išbėgo 
pro langą iŠ to savo kalėjimo 
ir svietui viskas' paaiškėjo. 
Motina tą sužinojus apsirgo, 
ir kol kas, negali į teismą 
stoti. Berniukas fiziniai yra 
sveikas ir .normalus, tik ne- 

| moka nei rašyti, nei skaityti, 
randasi gydytojo priežiūroj. 
Šis nuotikis atsitiko į Roxbu
ry, Mass. A. Sullivan turi 
19-kos metų sūnų ir 12-kos 
metų dukrą. Vis tai vaisiai 
žmonių atsilikimo.

Dieve, Aš Atėjau pas Tave
Graži mergina Miss Pearl 

Palisčuk, torontietė, įpuolusi 
į religinį fanatizmą persipjo-

dą ir pavardę, taipgi antra
šą. Tą turėtų padaryti ir 
kiti, kurie tik myli laisvę ir 
demokratiją ir pasiųsti Presi
dent Harry Truman, White 
House, Washington, D. C.

Rep.

ve gyslas virš kelių. Ji buvo 
atrasta visa kruvina ir šau
kianti: “Dieve, aš pas tave 
atėjau!” Gydytojai išgelbė
jo jos gyvybę, bet vieną koją 
teks nupjauti virš kelio. Šią 
žinią pateikė iš Kanados.

A. Apšeigienė.

Worcester, Mass.
Pastaromis dienomis nema

žai worcesteriečių pasiuntė 
prezidentui Trumanui sekamo 
turinio atvirutes:

“I heard Carl Marzani speak 
here Friday night. 1 believe 
his story,' I’m Shdcked to 
learn that he is going to jail 
because of 4 to 4 vote by the 
Supreme Court.' I request 
that he be given a pardon.”

Siuntėjai pasirašė savo var

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefohuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774
*

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
* ' v

Du kambariai šėrnfenim, didelis puikiai įruoštas
* kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. *

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

4 v

Lietuvis Kviėtkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.' Y.

(Kampas 68th St.)
Atsilikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: 
Slloreroad 8-93^0

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

Specialistai Pritaįkymui 
šermeiiiftis, Vestuvėms ir Bankietams 

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

___ - - - . tt-‘.jmi*iii*įi».4*******—.
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CHICAGOS ŽINIOS
* IŠ CIVILIŲ TEISIŲ 

KONFERENCIJOS
Kovo 12-tą atsibuvusi Ci

vilių Teisių Kongreso konfe
rencija svarstė visą eilę svar
bių klausimų. Kaip tai: FE P 
Akto-Bilius, kuris įneštas Illi
nois legislatūroje, kad jį su
tvirtinus ir jam dantis sudė
jus, nubaudimui nesilaikančių 
to įstatymo; atšaukimas Taft- 
Hartley įstatymo; atmušimas 
raganiškų Broyles bilių; kova 
prieš negrų diskriminaciją; 
sveturgiinių perse k i o j imas,
deportacija ir koncentracijų 
stovyklų klausimas ir kiti 
svarbūs klausimai.

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Kotai Stomach Aid Medicine via stebėtina pagalba visokiem pilvo skausmam, 
i’uiktis pnh mzvinimas pilvo nviiausiems skauduliams, nervingiems pilvams, ajietito 
netekimui, viduriu n< virškinimui, surūyusems pilvams, l iemeniui, tiesiniams skaus
mams; i.< migei paeinančiai nuo pilvo skausmu; inkstų ir kejx.HU nesveikumams 
ir vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
pintim suki ųžinimo užtiki mintu. jei būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo 
pilvui panaujinta gyvenimu. “Royal Stomach Aid“ yra pardavinėjamąjį tiesioj' 
nuo tramintojo. Kaina So.uO už buteli. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus. 
Tai yra geriausias vastas vsoje šalyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
k »ip ir kiti yra. atsiliepę j šį skelbimų.

ROYAL PRODUCTS CO., Inc.
42 Grand St., Dept. 14, Hartford, 6, Conn.

W.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9107

Peter Kapiskas

LĮTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4r9612

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Kaipo delegatė pasiskyriau 
į vietą - skyrių, kurį vadovavo 
I kun. Clarence Parker, rėkto- v
rius šv. Marks episkopatų 
bažnyčios, pirmininkas CTK 
Chicagos komiteto, ir Wm. L. 
Patterson CTK Nacionalio 
Pildomojo Komiteto sekreto
rius .

Pirmasis davė raportą apie 
bylą 12-kos įkaitintų Komu
nistų Partijos vadų, o pasta- 
rasai apie kovą dėl laisvės še
šių Trenton, N. J., negrų jau
nuolių, kurie randasi mirties 
kameroje už prasižengimą, 
kurio nėra papildę. Jų abiejų 
drąsa, pasiaukojimas ir pasi-

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

I 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck S
Tel. EVergreen 4-8174

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

šventimas dirbti už paprasto 
žmogaus teises yra įkvėpimas 
ir paskatinimas dėl mūs visų 
kovot už savo teises.

Kun. Parker nušvietė 12- 
kos Komunistų Partijos vadų 
teismą, jų gynimo reikalą iš 
taškaregio gynimo mūsų Tei
sių Biliaus ir Konstitucijos.* 
Jis nurodė, kaip tie vadai bu
vo suimti ir kaip jiems nelei
džiama naudotis laisve, kuri 
yra pripažinta Konstitucijos; 
jie suimti už jų politinius įsi
tikinimus ir skleidimą jų. Tas 
valdžios aktas yra prieškons- 
titucinis, sakė kun. Parker. 
Jie yra atstovai mūsų laisvės. 
Jie yra persekiojami ir ata
kuojami nekonstituciniai. Ir 
tai tas įrankis, kuris* saugo 
mūsų laisvą gyvenimą, jei bus 
įlaužtas, spraga jame pada
ryta, tai ir konstitucija bus 
sunaikinta ir tuomet ateityje 

.mums nebeliks jokios * apsau
gos, kad nebūtumėm kitų per
sekiojami.

Pačiame prirengime teismo 
ir jo pradžioje rinkime fede- 
ralės džiūrės, pabrėžė jis, ne
silaikyta konstitucinių teisių. 
Mūsų teismai turi būti pa
gerbti, o jei ne, tai geriau 
jų visai neturėti. Teismus su
daro žmonės-liaudis; jie yra 
išraiška mūsų būtino reikalo, 
pravedimui teisingumo; teis
mai yra ir turi būti aukščiau 
žmonių ir išraiška gyvenimo 
principų. Mūsų teismai yra 
paskutinė, galutina išraiška 
piliečių, kur jie turi gauti tei
sybę, sakė kun. Parker.

Pradžioje šio teismo gynė- 
jai-advokatai galima sakyti, 
atliko didelį pasitarnavimą. 
Mažiausiai apie juos gali pa
sakyti tuo klausimu, tai pasi- 
liuosavęs nuo pažvalgos tuo 
klausimu.

Kun. Parker stebėjo toliau, 
kad mažiausiai apie gynėjus 
pasakyti galima, tai kad jie 
sunaudojo daug teismo ir pi
liečių laiko ir nepadarė gero 
ginamiems, arba tai kad jie 
atliko šiuo laiku labiausiai 
paminklinį p a s i ta m avim ą,
koks ir kada buvo patiektas 
Amerikos žmonėms per dau
gelį, daugelį metų ir galimai 
nuo priėmimo Konstitucijos 
laikų. Vienas iš šių dviejų 
išvedimų yra neišvengtinas.

Palikęs neutralumo pažval- 
gą nuošaliai, kun. Parker sa
kė, kad jo supratimu gynėjai 
advokatai su savo energija ir 
sugabumu iškūlė aikštėn, dau
giausia formoj klausimų, ti
krus faktus .kurie duoda gau
sų pamatą dėl rimto susirū
pinimo visiems Amerikos 
žmonoms.

Čia nėra dalykas vien 10-to 
Distrikto Federalio Teismo 
New Yorke ir tai ne vietos 
dalykas, bet paliečiantis mus 
visus. Džiūrės tam distrikte 
per ilgą laiką buvo renkamos, 
kad prašalinus kiekvieną, iš
skyrus tuos, kurie surišti su 
nuosavybių interesais. Apkal- 
tintojai patys tą labai ryškiai 
įrodė. Legalė istorija pažy
mės tą ‘nustebinantį faktą,, 
baigdamas savo raportą pa
brėžė kun. Parker.

Buvo plačios diskusijos ge- 
neralėje sesijoje ir rezoliuci
ja priimta vienbalsiai, kurioje 
reikalaujama iš J. V. Gene- 
ralio Prokuroro paliuosuoti. 
12-ką nuo įkaltinimų iškeltų 
prieš juos už jų socialistinius 
įsitikinimus ir už skleidimą 
marksizmo.

Wm. Patterson labai suga- 
biai ir aiškiai išdėstė daugelį 
problemų, kurios stovi prieš 
negrų mases Amerikoje. Jo 
raportas daugelį sukrėtė, kai 
jis žymėjo, kaip jam buvo 
sunku dasigauti prie 6 nekal
tų negrų pasmerktų mirčiai ir 
laikomų mirties kameroje, 
Trentone.

Jis statė klausimą, kodėl da
bar mos turime tokį dalyką 
ant rankų ir koks yra valdžios 
nusistatymas linkui negrų są
ryšyje su kitais Amerikos 
žmonėmis. Sveturgimiai dar
bininkai, taipgi turi rimtai 
susidomėti tuo klausimu, sakė 
jis*

J. V. Konstitucijos pataisy
mai: 13-tas, litas ir 15-tas 

laiduoja valdžios atsinešimą 
linkui negrų ir jų teisių. Bet 
nuo priėmimo tų pataisymų, 
tik per kelis trumpus metus 
jų buvo prisilaikoma, bet nuo 
to laiko yra valdžios nusista
tymas tai palaikyti prieš ne
grus diskriminaciją, segrega
ciją ir “Jim Crow.”

Trentono šešių negrų jau
nuolių dalykas yra ne kas ki- 
ta, kaip suskaidyt darbinin
kus į dvi dalis ir kad tas su
skaldymas būtų toks didelis, 
kaip siekimas ir pageidavimas 
valdančios klasės yra didelis. 
Padalinimas turi būti pagrįs
tas spalva, tai tam ir buvo 
suimti ir nuteisti šeši negrai 
jaunuoliai, nedalyvavę prasi
žengime.

Patterson ragino baltus ir 
negrus! laikytis didesnės vie
nybės, kurios pagrindu tebus 
galima atsiekti permainų A- 
merikos žmonių gyvenime lin
kui negrų ir kitų mažumų 
grupių.

Buvo priimta viršminėtu 
klausimu rezoliucija, krei
piantis prie prez. Trumano, 
kad jis Civilių Teisių progra
mą vykdytų gyvenimam

Nusitarta rengti demons
tracijas prieš diskriminaciją 
darbe, prieš policijos bruta- 
liškumą ir linčiavimus ir rei
kalauti tuojaus paliuosuoti 
Mrs. Ingram.

Mildred Chesna.

POLICIJOS GLOBOJAMI 
PIKIETAI

(Tąsa nuo 1-mo pust.) ' 
niai kultūros - mokslo kon
ferencijos susirinkimai. Tie 
reakciniai pikietai bandys 
“pabauginti” tarptautinės 
taikos konferencijos daly
vius — mokslininkus, rašy
tojus, artistus, dailininkus.

Radijo kompanijos buvo 
atsisakiusios skleisti kon
ferencijos svarstymus ir jos 
susirinkimų prakalbas - 
programas. Bet žmonės 
tuomi taip įdomauja, kad 
radijo stotys gal vis tiek 
skleis konferencijos ir tų 
susirinkimų eigą, kaip pra
nešta penktadienį.

Pirmas masinis konferen
cijos susirinkimas įvyksta 
šį šeštadienį Carnegie Hall 
salėje, * pradedant nuo 10 
valandos* dieną.

Milžiniškas masinis kon
ferencijos baigimo susirin
kimas su meniška progra
ma bus sekmadienio vaka
re, Madison Square Garden 
salėje.MATTHEW A.BUYUS .*

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArkct 2-5172

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
Į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Detroit, Midi.
ATLEISKIT — TAS ĮVYKO 

NETIKSLIAI
Aprašant apie Moterų Die

nos programą kas-žin kaip 
apsilenkta - nepastebėta De
troito visiems gerai žinomas 
Sikstetas. Ir jau tūli sako: 
“Korespondentas ignoruoja 
Merginų Sikstetą, nei žodelio 
neištarta.”

Manau, kad sikstetas taip 
nekalba ,nės jos žino labai 
gerai', jog korespondentas yra 
geras Sikste to garsintojas.

Kaip ten nebūtų, bet reikia 
atsiklaupus ant kelių ir atsi
prašyti. Ir tikiu, kad daini
ninkės atleis už mano grieką.

Apie jų dainavimą visi ge
rai žino ir nereikia jokių pa
sakų. Jos visada pasirodo 
puikiai su melodijomis.

Taigi atsiprašau!
★ ★ '

LDS 208 Kp. “Tymai”
Adomaitis, Jočionis ir kiti 

daug sykių išsitarė: “Ateik 
pažiūrėt,-kaip mes ritam bo
les.”

Na, šeštadienio vakare, ko
vo 19 d., nusibaladojau pa
matyt, kaip jie daužo medi
nes “antis.”

Yra gerų, smarkių “bow- 
lingcrių.” Daug' sykių ma
čiau' paguldant visas “antis” 
su vienu ritimu. Tarpe visų 
jaunuolių yra du suaugesni— 
Jurgis Jononis ir Pranas Jo
čionis. Pastarasis net per du 
ritimu nepaguldė visų “an
čių,” tai net jam plaukai pa
sistojo į lubas; kitus sykius 
geriau sekėsi. Bet man pasi
sakė: “Kas-žin kas yra, šian
dien nesiseka.”-

PARDAVIMAI
KRAUTUVĖ

Užlaikau krautuvę, kurioje gali
ma nusipirkti už prieinamą kainą 
antrų rankų visokių muzikų, laikro
džių, karabinų ir kitokių įvairių da
lykų. Taipgi išmainau. Patarnavi
mas greitas. Prašome užeiti pas 
mane po sekamu adresu: Andrius 
Šankus, 219 'E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. (69-71)
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Egzaminuojam Akis', 
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 o
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§ Tel. TRObridgc G330 $

I DR. JOHN REPSH1SI g (REPŠYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g

I
 Valandos: 2-4 ir 6-8 8

Nedčliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. g 

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

CAMBRIDGE, MASS. g
S

Viso yra 12 te amų — 8 vy
rų ir 4 moteriškų. Daug yra 
su užrašais ant nugarų “ty
mų” vardų. • Vienas man 
metėsi į akį, tai leidžiu su 
užrašu “J. V. Barber Shop.”

Kaip vyrai rita boles, tai 
ne tiek įdomu, bet kai mo
teriškoji lytis, tai kas kita. 
Nekurtos, rodos sykiu rita 
tris boles, o tik viena nurie
da.

★ ★ ★
Pasižymėk dėl Velykų

Aido Choras Velykų dienoj, 
Porter Street Draugijų Sve
tainėje turės labai gražų pa
in a r g i n i m ą - p r o g r a m ą .

Bus dainų, šokių, duetų ir 4. J C 1 i-
dar magikų, kurie parodys, 
taip sakant, “stebuklus.”

Prie tų visų dainų ir neži
nomų pamarginimų bus ir šo
kiai.

Taigi, nepamiršk Velykų 
dienos; nepamiršk atsinešti 
kiaušinių!

★ ★ ★
Festivalio programoje nėra 

pažymėta, kas ir iš kur da
lyvaus per tris dienas progra
mos pildyme.

Man atrodo, kad būtų pa
daryta didelės kortos, pažy
mint, kokie chorai, ypatos ir 
iš kokių miestų dalyvaus. 
Nesakant, kas dalyvaus, tan
kiai publika esti suvilta.

V. Z.

Mrs. Tillie Maltzman, 60 
m., rasta mirusi atsirėmus į 
pečių, uždususi ,gasu savo bu
te, Brooklyne.

SI
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RES. TEL.
IIY, 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI

iCįj

Si

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gele, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertingus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių | anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkitc 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.

c
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. :
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-1 

I dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

llnys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
_ Jt®T®tT® tTtsTtrfttTt JssTs Js i

LICENSES 
Wholesale aad Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License-No. 
RL 6971 has been issued to the undersiirned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveratre Control 
Law at 552 — Third Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 6973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1301 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MANUEL MARTINOFF & 
WILLIAM MEUCK

NOTICE is hereby given' that License No. 
RL 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10< of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. .,

ANTHONY ANDREWS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 644 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wirte anjl liquor at retell under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7121-23 — Third Ave., Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE R. BOYLE 
dba John Boyle's

New York an sugrįžo pava
saris. Antradienį šilumos tu
rėjome 62 laipsnius, trečiadie
ni 68, ketvirtadienį 59.

PRANEŠIMAS
PITTSBURGH, PA.

LLD 87 kp. susirinkimas jvyks 
30 d. kovo, 7:30 v. v., 1320 Medley 
St., N. S. Narius prašome dalyvau
ti, taipgi atsiveskite naujų narių. 
Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą prie užkandžių ir įsi
gėrimų. — Komitetas. (71-72)

k

F. W. Slialins 
(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

■— ----------------------------------------------r.................................  1 1  ..............................................  " ............................... 1 ... ...............—
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NewYoilo-^MMrZi ntos
Pasimatykime Draugų 
V. A. Paukščių 
Išleistuvėse!

D ra u gams Paukščiams pa
linkėti laimingos kelionės j 
Philadelphia (ir kad jie pa
žadėtų vėl sugrįžti pas mus) 
draugiškas ir gražus išleistu-

Vincas Paukštys

vių sąskridis įvyks jau šį sek- Į 
madienį (rytoj), Liberty Au
ditorijoje, 
Avenue ir 
mond Hill.

kampas
11 Oth

Atlantic 
St., Rich-

mums 
dainų ir muzikos 
dalyvaus:

Pranas Balevicius-Balwood; 
Amelia Jeskevičiūtė-Young;

Florence Kazakevičiūtė;
Anelė Ventienė ir Elena

Jiems ir palinksminti 
programoje

Robertas Feiferis.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI:

Užkandžiai ■ bus duodami 
pietų laiku, 1 valandą, 
šome nesivėluoti, 
atėjusieji nenori 
laukti,
pakankamai visiems, 
nemokama. Pietų 
pagal jūsų pačių 
Pobūvis rengiamas 
bet kad pabuvoti
landžiukių su draugais, kurię 
visuomet buvo su mumis, 
dabartinių sąlygų vedami 
vyksta kitur.

Pra
nės laiku 

pavėlavusių 
Valgių bus gerų ir 

Įžanga 
kaina — 
nuožiūrą, 

ne pelnui, 
keletą va-

Taikos Gynėjai Eis Parodyti 
Pritarimą Mokslininkams

Amęrikiečių artistų, profe
sionalų ir mokslininkų sušauk
toji' tarptautinė 
Mokslo Atstovų

Kultūros ir 
Konferencija 
jau prasi d ė- 
Posėdžiavusi 
konferencija

tai tūkstančiai taikos mylėto
jų susirinks pasveikinti moks
lininkus už jų žygį taikai.

yra nuo

Demonstracija Prieš 
Churchill ir Prieš 
Karo Paktą .

BROOKLYN© LIETUVIULIAUDIES TEATRAS
jo New York< 
tris dienas, 
baigsis—

Masiniu mitingu didžiajame 
Madison Square Gardene šio 
sekmadienio Vakarą, kovo 27- 
tą, dalyvaujant pasaulinėms 
įžymybėms užbaigtuvių pro
gramoje ir pateikiant visuo
menei raportą apie tai, ką 
konferencija nuveikė, kuo 
prisidės išlaikymui taikos pa
saulio menininkai ir moksli
ninkai.

Gardenas randasi prie 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Tai bus įdomus iš įdomiau
siųjų mitingų, ir svarbus iš 
svarbiausiųjų. Dvidešimt du 
tūkstančius talpinąs Gardenas 
turėtų būti perpildytas. Jei
gu karo' vilkai kursto gaujas 
fašistų staugti už karą, už 
mirtį milionams darbo žmo
nių, už milionus dolerių nau
jų karo pelnų milionieriams,

Mirė Kazys Viltrakis

i pieių. nojus iviixnra, jud 
j mūsų didės- į rec|aktorius sakys kalbą.

bet
iš-

to
to

VEIKSMAI! ROMANAS! VAIZDAI!

.uždra„“Xgin,us "OUTPOST IN MOROCCO” 
žvaigždžiuoja George Raft su Akim Tamiroff ir Marie Windsor

United Artists veikalas
Asmeniškai! Gordon savo pasauliniai-garsioje kompozicijoje “Manhattan 
CAPITOL Broadway ir 51st Street. JTower” su kitomis žvaigždėmis.

Rojus Mizara, Laisves

Ten buvo vedęs, bet žmo
nikė — liko tik du sū- 

9

Zigmas iv Stasys, taip-

Rus palaidotas pirma- 
kovo 28 d., Cypress

Parama Civilių 
Teisių Gynimui

pigiųjų 
bus per 
tie visi

Amerikos Darbo Partrįa iš
šaukė masinį pik i etą prie 
Ritz Towers viešbučio kovo 
25-tos-vakarą, 7 valandą, pro
testui prieš Churcill’o čionai 
zujimą kurstyti karą. Taipgi 
pareikšti protestą prieš karo

Kviečia plačią lietuvių 
visuomenę pamatyti labai 
įdomią 4 veiksmų dramą

Kazys Viltrakis

Ka-
53

Pradžioje savaitės mirė 
zys Viltrakis, * gyvenęs 
Norfolk St., New York City. 
Jo kūnas pašarvotas pas lai
dotuvių direktorių Povilą 
Gustą, 354 Marcy Ave., Broo- 
klyne. i 
dieni, 
Hills kapinėse, 2-rą vai. po 
pietų

Drg. J. Semenas gyvena 
liau nuo Brooklyno ir dėl 
nėra paranku dalyvauti mū
sų parengimuose. Tik retkar
čiais atvažiuoja j 
nius parengimus . Vienok, ne
žiūrint, kad patsai aktyviai 
veikime negali dalyvauti, bet 
su finansine parama visuomet 
gausiai prisideda. Tik pri
siminus, kad dabar eina va
jus sukėlimui pinigų civilių 
teisių gynimui jisai paaukojo 
12 dol. Drg. J. Semėnas vi
siems mūsų reikalams gana 
gausiai paaukoja. Rep.

Brook lyno armorėje, 15th 
St ir 8th Avė., prasidėjo ra
teliukais čiuožikų ' kontestas, , 
kuriame vietiniai tymai persi-' 
ims su Bronx ir Manhattan ty-į 
mais. Pernai Brooklynas bu-1 
vo išėjęs laimėtoju prieš New j 
Yorką.

Kazys Viltrakis buvo apie 
75 metų amžiaus. Jis gyveno 
vienas ir, šiuos žodžius rašant, 
dar nežinia, kurią dieną jis 
mirė. Policija rado jį negy
vą jo bute, tuomet išvežė į 
Bellevue ligoninės (New Yor
ke) lavoninę.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, susipratęs klasiniai 
darbininkas. Jis gimė ir au
go Lietuvoj Pilviškio valsčiu- 

i jo. 
na 
nūs,
gi viena duktė — visi jau su
augę.

Amerikoje velionis teturė
jo (iš giminių) tik Margare-

Paramount perstato
T^T T) A Y” žvaigždžiuoja — JOHN PAYNE

, GAIL RUSSELL - STERLING HAYDEN 
Cinecolor Spalvomis

Asrųeniškai: Louis Joran ir jo tympany five 
ir Pat Henning, Peggy Mann, Johnny Barnes 

Rodoma ir Vidurnaktį — PARAMOUNT .. Times Square
_____________________ _________L... —.

MATYK NAUJAUSIAS FILMAS!... PIRMUOSIUS RODYMUS!
Karas Malajus raistuose.

Francija apgaili generolą Giraud.
Italijon komunistai smerkia Atlanto santarvę.

Krepšinio lošimo galutinos pasekmės.
Ir: Fitzpatrick’o Spalvuota Kelionė “NIGHT-LIFE IN CHICAGO”

EMBASSY, Broadway & 46th Street.

* !\

Įžanga į Gardena 
60 centų iki-$2.60. 
nam kitam pritruks 
tikintų, o brangieji 
brangūs. Tačiau ir
vis vien vyks mitingai) ir jei
gu nebegalės patekti Gardė
liau, liksis prie Gardelio, nors 
išlaukyje stovėdami pasvei
kinti garbingus taikos prana
šus artistus ir mokslininkus.

Garbingi jie už tai, kad pa
siekę aukšto laipsnio moks
luose ir kultūroje, galėdami 
šauniai gyventi ir brangiai 
gauti, jei sutiktų parsiduoti 
karo vilkams kurstyti karą, 
jie, tačįau, stojo dirbti sunkų 
darbą už taiką, už išsaugoji
mą gyvybės milionų mūsų ša
lies ir viso pasaulio šalių jau
nimo nuo pražūties betiksiia- ' 
me kare.

Nuėję į Gardeną darbiniu- i 
kai ir bendrai liaudies atsto- ' 
varsušuks — Lai gyvuoja tai 
ka! Lai gyvuoja taikos gy- j 
nėjai mokslininkai ir meni
ninkai !

Viešbutis randasi prie Park 
Ave. ir 57th St., New Yorke.

Pirmosios Geguže 
Konferencija—

įvyks jau šiandien, šešta
dienį ,kovo 26-tą, nuo 1 iki 
5 po pietų, Manhattan Cen
ter ,34 th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Ji turės nutarti pa
rado laiką ir pobūdį, taipgi 
priemones mobilizacijai.

išrinktų delegatų, taipgi 
valdybų tų organizacijų, ku
rios delegatų neišrinko, yra 
pareiga dalyvauti, parnešti

Į raportą savo draugijai.

Delegacija į Albany 
Šį Pirmadieni

New York o 
mėlis nusistatęs 
ragangaudiškus 
Feinberg) bilius 
nį, kovo 28-tą.

Civilėms Teisėms Ginti Kon
gresas ir Amerikos Darbo 
Partija vėl mobilizuoja masi
nes delegacijas vykti į Alba
ny su protestu šį pirmadienį.

Masinėms 
vyko daug 
balsavimą, 
jos, atskirų 
asmenų protesto prieš tuos bi
lius telegramos ir rezoliuci
jos gali pakreipti ir balsa
vimą, gali atmesti tuos bilius.

V. Andrulis Atvyks į 
Brooklyn^ Apylinkę

Valstijos Sei- 
balsuoti du

(Scanlan ir
i ši pirmadie-

delegacijoms pa
kartų atidėti ,tą 
Masines delegaci- 

organizacijų ir

MIKE
Carrie Lehman, 75 m.

žiaus, gyveno 229 Heyward 
St., Brooklyn, N. Y., mirė ko
vo 24 d., 
pašarvotą^ 
koplyčioje, 
Brooklyno.
kovo 28 d., Lutheran kapinė
se. Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Andrew, dukterį ir sūnų. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab.’ P. Gustas.

am-

namuose. Kūnas 
grab. Povilo Gusto 
351 Marcy Ave.,
Laidotuvės įvyks

tą Viltrakiūtę - Valjlionienę, 
gyvenančią su vyru Fort Lau
derdale, Floridoj. Jinai yra 
velionio brolio duktė. Mar- 
gareta Valilioniene (Walley) 
atvyko lėktuvu dėdės laido- 
tuvėsna.

Gir n a1 Ii-V A

Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos dabar su prakalbomis lan
kosi Mass, valstijoj. Vėliau 
kalbės Conn, valstijoj, o iš ten 
atvyks į Brooklyno apylinkę.

Broęklyne V. Andrulis bus
16 d. balandžio. Kiek žinau, 
LLD 1 kuopa jau turi išrin
kus komisiją, tai, veikiausiai,
17 dieną rengs prakalbas.

Bet svečias atsilanko retai 
iš taip toli, tai šia proga tu
rėtų pasinaudoti ir artimų 
miestų draugai, kaip tai Ba- 
yorinės, Elizabeth, Paterson, 
Newarko, Ilarrihon ir kitų.

Norinti gauti V. Andrulį už 
kalbėtoją tuojau praneškite 
LLD 2-ros Apsk. pirmininkui: 
A. Gilmanas, 131-47—230th 
St., Springfield Garden, N. Y., 
arba LLD CK sekretoriui: D. 
M. šolomskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Yonkers o Darbininkai 
Kovos Prieš Baudas

Penki šimtai unijistų Yon
kers miesto visuomeniškų 
įstaigų darbininkų teismo ke
liu gins savo teises. Taipgi 
reikalaus atšaukti Condon 
Wadlin įstatymą, kuris už
draudžia New York o valstijos 
valdinių įstaigų darbininkams 
streikuoti.

Yonkers valdinių įstaigų 
darbininkai buvo stistreikavę 
prieš keletą savaičių ir už tai 
jiems gresia bausmės.

ATMINČIAI

JUOZO ASTRAUSKO
Kuris mirė 26-tą Rugsėjo-Sept, 1948 

(Kovo 26-tą sueina 6 mėnesiai) 
Su dideliu širdies liūdesiu tariame —

Ilsėkis Juozai Amerikos žemelėje

Brooklyn, N. Y

Draugai

„ik

BALANDŽIO (APRIL) 10 D, 1949’

NASTĖ BUKNIENE 
Rūkienės rolėjeGAIDELIAI

JONAS JUŠKA
Veikalo režisierius

Užėjimas pasnausti telefono 
bud ūkė j e, Long Island ge Iš
keliu firmos stotyje, Brookly- 
ne, brangiai kainavo 49 metų 
vyrui James Murray, 
teisė 60 dienu) kalėti, 
bėjo nei teisinimasis,
kojos apsilpusios stovint, tu
rėjęs pasėdėti.

J į n u- 
Negcl-

SUSTABDYTFRANKO
OSCAR
LANGE

J. ALVAREZ 
del V AYO

I. F.
STONE

HENRY A. 
WALLACE

Dr. E. K. Barsky, Pirm.

BALANDŽIO 4
(Manhattan Center

Įžanga $1.00 (Įskait. taksus)
JOINT ANTI-FASCIST 

REFUGEE CO M MITTEE 
192 Lexington Ave. - LEx 2-3131

| BROOKLYN «

ILABOR LYCEUM1
į < DARBININKŲ ĮSTAIGA
įfSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. x

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS §
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842 6

I

S j-ei. magg

TONY’S.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

T<.;

Parašytą Lietuvos jaunosios kartos išgarsė
jusio rašytojo - dramaturgo J. BALTUŠIO, 
šis veikalas atvaizduoja Lietuvos valstiečių 
vargus Smetonos režimo laikais ir parodo tą 
aršų buožių elgesį su samdiniais bei jų tėvaisLIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 4 valandą popiet

Įžanga: 1 doleris - Taksai 25c. - Viso $1.25

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
įžanga 65c.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1948 m. Chevrolet, 4-rių 

durų Sodan. įvažiuota 6000 mailių. 
Priežastis pardavimo, turiu du au
tomobilius, galiu parduoti bile ka
trų už prieinamą prekę. Adresas— 
216 Ridgewood Ave., Tel.'TA. 7-6731 
arba 87-07 94th St., Woodhaven. 
VI. 9-0842. (70-72) ' '

Mrs. Marie Moore, 21 me
tų, telefonu pranešė motinai 
Mrs. Agnes Sessa, kad ji nu- 
sižudysianti. Motina skubiai 
pašaukė policiją, kuri jos 
dukterį rado New Yorke vieš
butyje jau įsipjovusią rankų 
riešelius. Nuvežė į Bellevue 
ligoninę.

ir 
ir

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais 
maudyne ir visais kitais moderni
niais įtaisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos stadiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLcnmore 5-6191. Galitp kreiptis 
bile laiku. (69-75)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford
Brooklyn 11,

Avenue

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas -
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai.-Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

f
I

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & Combination Ranges
IT A I? TIT m 895-897 BroadwayIJLAilJLFl Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

□TT TDD^C P A P 411 GRAND STREET /A110 DAfl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KA^DIĖN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS-

TELEVISION

ii
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Telefonas
EVergreen 4-7729

____-Ui—




