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tautai buvo patys šiurkščiau- 
sieji metai jos istorijoje.

Lietuva buvo okupuota 
žiauriausiojo pasaulyje barba
ro, vokiškojo nacio, ir mūsų 
tautai teko išlaikyti egzami
nas : su kuo ji stovi—su bar
baru okupantu, ar prieš jj?

Kaip kiekvienoje thutoje, 
taip ir lietuviu, atsirado at
matų. išsigimėliu, kurie per
ėjo naciu tarnybon, smeigda-
mi durklu savo tautai nuga
rom

Tačiau milžiniška tautos 
dalis, laikydamasi savo tradi
cijų ir persisunkusi žmonišku
mu ir šlovinga drąsa, atsisa
kė okupantui nusilenkti; ji 
istorinį savo priešą kovojo ir 
kovodama buvo giliai Įsitiki
nusi. jog neužilgo jai pagal
bon ateis iš rytų didysis tal
kininkas.

Bekovodama okupantą, lie
tuvių tauta paaukojo ant lais
vės aukuro ne vieną savo sū
nų ir dukrą.

Bet ji laimėjo !. . .
★ ★ ★

Šį laikotarpį, taigi, ryškiai 
pavaizduoja B. Dauguviečio 
pjesė “Pergalė,” kurią sek
madienį Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai pa
statys scenoje.

Mažai tenka abejoti, jog 
šį sekmadienį didžiulė Labor 
Lyceum salė bus kupina pu
blikos—brooklyniečių ir apy
linkės lietuvių.

įsidėmėti reikia štai kas: 
rengėjai teigia, jog vaidini
mas prasidės kaip reklamose 
skelbta — lygiai 3:30 v. po 
•pietų.

★ ★ ★
Vienas- žymiausiųjų pasau

lio dainininkų ir aktorių, Paul 
Robeson, šiuo metu veikia ne
mažai politinėje srityje.

Jis ypačiai daug dirba ne
gru tarpe, taipgi karštai pa
laiko Wallace’o kandidatūrą 
prezidento vietai.

Kai kurie plunksnabraižos 
dažnai primeta Robesonui ko
munizmą. Girdi, jis—artimas 
jų bičiulis.

J tai žymusis dainininkas 
šitaip atsako:

“Nepaisau, kuo jie mane 
vadina. Nesutinku su tais, ku
rie skelbia, būk amerikietis 
negali būti geras patrijotas 
tik dėl to, kad jis išvien su 
komunistais dirba.

“Komunistų partija yra le- 
galė šioje šalyje partija. Nėra 
šiandien lengva bent kuriam 
amerikiečiui atsistoti ir kovoti 
prieš didžiąsias kliūtis, tačiau 
kas nors turi tai padaryti.

“Kas nors turi parodyti, 
jog dalykų padėtis nėra graži 
nei Amerikoje, nei Afrikoje, 
neigi kituose pasaulio kam
puos.

“Jeigu visa tai padaro ma
ne komunistu, tuo aš didžiuo
juosi.”

Vitaitis aną dieną rašė Tė
vynėje, jog “SLA senosios ap- 
draudos nariai, pasitraukdami 
iš SLA, stiprina organizaciją, 
bet ne silpnina ją. . .°

P-nas Vitaitis čia kartojo 
seną P. Grigaičio teoriją.

Vienybės kolumnistė V. 
Tysliavienė jam atkerta:

“Nuo Susivienijimo įsikūri
mo. . . prie organizacijos bu
vo prisirašę 63,000 narių, ku
rių 43,000 išsibraukė ir tik 
6,000 mirė. IŠsibraukę nariai 
Susivienijimo ižde paliko virš 
milijono dolerių. Deja, net su 
tokia milžiniška atsarga liku-

TRUMANAS ATSISAKO PASMERKTI 
PADAUŽAS, ATAKUOJANČIAS 3-JĄ 
PARTI JĄ IR KOMUNISTUS
Prezidentas Sakė, kad tai Esanti Tik Vietinės Valdžios
Ir Policijos Pareiga Pastoti Kelią Užpuolikams

Washingtqn. — Preziden
tas Trumanas atmetė pra
šymus, kad jis per radiją 
arba viešu pareiškimu 
spaudoje pasmerktų politi
nius gengsterius, kurie už
puldinėja Wallace’o trečio
sios partijos susirinkimus, 
muša tos partijos veikėjus 
ir kaip pogromščikai ata
kuoja komunistus.

Besikalbant Trumanui su 
reporteriais, buvo jam pri
minta, kad fašistiniai už-

Egipto Policija Šturmavo 
Felčerių Sėdėjimo Streiką, 
124 Sužeidė, 517 Areštavo

Kairo, Egiptas. — Polici
ja šturmavo 1,300 felčerių, 
kurie sėdėjimu streikavo 
dviejose ligoninėse; ataka
vo juos ašarinėmis bombo
mis ir kitais ginklais. Strei- 
kieriai pylė verdantį vande
nį ant apgulančių ligoninę 
policininkų, mėtė ant jų pa
degtus matracus ir iš sienų 
išluptus marmuro gabalus. 
Jie per langą išmetė ir taip 
užmušė vieną streiklaužį 
felčerį. Policija sužeidė 124 
felčerius, areštavo 517, o vi
sus kitus laukan išvijo.

Dabar bus samdomos mo
terys slaugės vieton felče
riu, v

Kanadiečių Goveda 
Puolė Komunistus

Windsor, Ontario. — 500 
gauja ' išdaužė čionaitinį 
Kanados Progresyvių (ko
munistų) Darbo Partijos 
centrą ir sumušė tris jos 
vadus —- Michaelą Kenne
dy, Martiną Kišką ir Walte- 
fį Kopchuką. Policija ne
stabdė fašistinių padaužų.

4,000 ŽMONIŲ WALLA
CE’O mitinge

Indianapolis. — Į Henrio 
Wallaceo prakalbas čia su
sirinko 4,000 žmonių ir su- 
dėjo $2,500 aukų preziden
tiniam jo rinkimų vajui.

.4--— .- --............ .

London. — Anglijos ka
talikų vyskupai šaukė ka
talikus kovoti prieš komu
nizmą, ypač prieš komunis-^ 
tų įtaką darbo unijose.

šieji nariai neišvengė privalo
mos konversijos (verstinų mo
kesčių pakėlimo)...”

Dabartiniai SLA valdovai, 
matyt, sutinka su p. Vitaičio 
“mokslu”: juo daugiau iš 
SLA narių išsibrauks, juo or
ganizacijai bus “sveikiau.”

Jeigu pild. taryba su tuo 
nesutiktų, tai ji jt. Vitžiitį pa- 
cenzūruotų, padraustų. ' 

puolikai išdaužė, išlaužė 
namus Franko Hashmall’o, 
Komunistų Partijos apskri
ties sekretoriaus, Columbus 
mieste, Ohio. Prezidentui 
taipgi buvo nurodyta, kaip 
400 govėda puolė trėčiosįos 
partijos susirinkimą, kur 
kalbėjo Wallace, Evansville, 
Indianoj, ir kaip užpuolikai 
ten sumušė tris tos partijos 
veikėjus.

Prezidentas atsakė re
porteriams, kad tokie žy
giai yra netinkami, bet tai, 
girdi, vietinių valdybų ir 
policijos reikalas. Truma
nas dėkojo Dievui, kad *tai 
ne prezidento pareiga.

Trumanas užmiršta fede
rates valdžios įstatymą, ku
ris reikalauja bausti viešų
jų susirinkimų ardytojus iki 
10 metų kalėjimo ir $10,- 
000 piniginės baudos. Tas 
įstatymas primena, jog to
kie užpuolikai sutrempia ci- 
viles laisves, kurias , užtik
rina Jungtinių; Valstijų 
Konstitucija.

Išbandys Sprogimus dėl 
Požeminių Fabrikų

Washington. — Kariniai 
ir civiliniai inžinieriai bir
želio mėnesį darys bandy
mus vakarinių valstijų dy
kumose, kaip giliai pramuš 
žemę ir uolas kariniai spro
gimai, mėtomi iš lėktuvų. 
Amerikinės armijos vyriau
sybė nori sužinoti, kokioje 
gilumoje turėtų būti įtaisy
ti kariniai fabrikai ir san
dėliai, kad priešo bombos 
negalėtų jų pasiekti.

Galų gale, bus išsprogdin
ta 16 tonų TNT sprogimų, 
kad patirt, kaip giliai jie 
praardys žemę bei uolas.

NUPUOLĖ MacARTHURO 
“GARBĖ” JAPONIJOJ

Tokio, Japonija. — Gene
rolo MacArthuro garbė nu
smuko japonų akyse, ka
dangi net jo'paties valstija, 
Wisconsinas, . n e i š r ipko 
MacArthuro delegatų į re- 
publikonų partijos naciona- 
lį suvažiavimą. Tas suva
žiavimas nominuos republi- 
konų kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Harold Stassen Wisconsi- 
ne, laimėjo 19 delegatų į tą 
suvažiavimą, gen. MacAF- 
thur tik 8, o Thomas De
wey nė vieno. Anot japonų 
posakio, MacArthur “pra
rado veidą.”

Groton, N. Y. — Trumpu 
laiku kilo jau antras gais
ras raštinėje čionaitinės 
submarinų stoties. * 0

Tarybinė Lietuva Pradeda 
Kolektyvizuot Žemes Ūkį

VALDŽIA REIKALAUS 1NDŽ10NKŠ1N0 
IR PRIEŠ STREIKUOJANČIUS

Maskva.— Tarybinės Lie
tuvos Respublikos ministrų 
taryba išleido; patvarkymą 
pavieniams ūkiaips jungtis 
į didelius kolektyvius ūkius.

Bankai duos lengvomis 
sąlygomis paskolas valstie
čiams persitvarkyti iš as
meninių ūkių į kolektyvius 
ir pasistatyti namus netu
rintiems ju. Bankai taip pat 
už mažas palūkanas ir ilgo
kam laikui duos paskolų ko- 
lektyviams ūkiams pirkti 
trąšas, sėklas ir kitus reika
lingus įrengimus pradžiai.

Miškų ministerija siūlo 
valstiečiams medžius, ply
tas, stiklą ir kitas medžia
gas įvairiem trobesiam pa
sistatyti.

Vos Nesudužo Graikijos 
Karaliaus ir Jankiu- 
Anglu Traukinys

Tripolis, Graikija. — 
Graikijos karąlius Paul sy
kiu su amerikonų ir anglū 
generolais važiavo trauki
niu apžvelgti monarchistų 
armijos frontus prieš grai
kų partizanus. Karališkojo 
traukinio” priekyje važiavo 
kitas traukinys .dėl atsar
gumo ir apsaugos. Bet prie
kinio traukinio garvežis ir 
du vagonai nugriuvo nuo 
bėgių, taip kad ir karališ
kai - amerikinis traukinys 
negalėjo pravažiuoti. Tuo
met karalius ir jankių-ang-, 
lų generolai persėdo į auto
mobilį. Monarchistai baži- 
jasi, kad traukinys sugriu
vęs be partizanų “pagal
bos”.

Lenkai Nužiūrėję Atominius 
Amerikonų Šnipus

Varšava.— Lenkijos sau
gumo policija suėmė ir ke
lias valandas kvotė du ka
rinius Amerikos ambasados 
narius, kurie • šniukštinėję’ 
aplink uraniumo kasyklas. 
Uranium yra sprogstamoji 
atominė medžiaga. Amba
sadai užprotestavus, polici
ja paleido suimtuosius .— 
pulkininką Franką Jessica 
ir kapitoną Nieką Rudzia- 
ką, lenkiškos kilmės ameri
kinius piliečius.

“Užmušamos” Amerikinės 
Radijo “Žinios” Korėjai

Seoul, Korėja. — Ameri
konų komanda pietinėje 
Korėjos pusėje skundžiasi, 
negalį girdėti jokių „prieš- 
komunistinių ir prięšsovie- 
tinių radijo žinių, kurias 
Amerika siunčia rusų, ’chi- 
nų ir kitomis kalbomis. Eteą, 
kokia tai galinga radijo sto
tis įvairiais trukšmaiš ir 
spiegimais užmuša visus a- 
merikinius pranešimus.

ORAS.—Būsią giedra.

Kiekvienam kolektyv. val
stiečiui bus paliekama gy
venamieji jo namai ir pus
antro akro žemės prie na
mu.

Kiekviena valstiečio šei
ma taip pat gali laikyti as
meniniam savo naudojimui 
dvi karves, du prieauglius 
raguočius gyvulius, 10 avių, 
kiaulę su paršais, 20 avilių 
bičių ir neribotą skaičių viš
tų, ančių ir žąsų.

Iš kiekvieno kolektyvio 
ūkininkę reikalaujama, kad 
per metus dirbtų bent 100 
dienų. Kolektyviams ūkiams 
traktoriai ir kitos mašinos 
bus parsamdoma 10 nuo
šimčių pigiau, negu pavie
niams ūkininkams.

Žydai iš Oro Atakuoja 
Arabus; Atkariavo 
Svarbų Miestelį

Jeruzalė, bal. 9.— Žydų 
kovūnai atgriebė nuo arabų 
Kastel miestelį prie svar
baus vieškelio tarp Tel Av
iv miesto ir Jeruzalės. Jei 
žydais nebūtų išmušę arabų 
iš Kastelio, tai arabai būtų 
turėję svarbią poziciją už
kirsti kelią žydų automobi
liams ir trokams, kurie ve
ža savo tautiečiams maistą 
į Jeruzalę. Kuomet diena 
pirmiau arabai šturmavo 
Kas-telį, tai žydai, be kitko, 
nušovė ir arabu komandie- 
rių Haj Amin el-Husseinį. 
Žydų lėktuvai bombardavo 
kariniai svarbius arabiškus 
miestelius ir kaimus.

Sovietų Komanda Prašo 
Laukan. Jankių Radiją t . . ..- I

Viena, Austrija. — Kari
nė Sovietų vyriausybė s vėl 
pareikalavo, kad ameriko
nai iškraustytų savo radijo 
stotį iš sovietinės srities 
Vienoj, Austrijos sostinėj. 
Ta stotis davinėja nurody
mus' amerikiniams lėktu
vams. Amerikonu komanda 
protestavo prieš tą reikala
vimą. Sovietai atmetė pro
testą.

Sovietai Protestuoja 
Prieš Irano Šmeižtus

Tehęrąn, Iran. — Sovie
tų ambasada užprotestavo, 
kad Irano laikraščiai rašy
mais ' ir karikatūro m i s 
šmeižia Sovietų Sąjungą ir 
veda karinę propagandą 
prieš ją. Maskvos radijas 
pirmiau smerkė priešišką I- 
rano politiką ir karinius A- 
merikos pasiuntinius, kurie 
organizuoja Irano armiją ir 
žandarmeriją.

Maskva. — Komunistinio 
Jaunimo Pravda pageidau
ja daugiau grožio ir gelių 
vedybose. •

Viena, Austrija. — Per 
paskutinius du mėnesius a- 
merikonai persiuntė Italijai 
daugiau kaip 88 tūkstančius 
tonų ^ginklų ir įvairių kitų 
karo reikmenų, rašo “Oes- 
terreichische Žeitung”, vo
kiečių kalba leidžiamas 
laikraštis sovietinėje Vienos 
dalyje. Tie kariniai siunti
niai buvo gabenami per a- 
merikonų užimtą Vokietijos 
plotą ir per francūzų užim
tą Austrijos ruožtą.

Amerikonų karininkai sa
ko, kad jie Italijai siuntę 
atliekamus* nuo karo, daik
tus.

Lincoln, Neb. — Republi- 
konas Harold Stassen, sie
kiąs prezidentystės, ragino 
Ameriką daugiau atominės 
jėgos gaminti.

SKERDYKLŲ DARBININKUS
Angliakasių Streikas Užtruksiąs dar 10 Dienų; Valdžia 
Vartoja Indžionkšiną ir prieš Atominius Darbininkus

Washington. — Prezid. 
Trumanas grūmojo reika
lauti teismo indžionkšino, 
kuris įsakytų streikuojan
tiems skerdyklų darbinin
kams tuoj , grįžti darban. 
Pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą, prezidentas galėtų 80 
dienų “sustabdyti” streiką 
tų 80,000 darbininkų, kol 
Trumano paskirtos komisi-
jos “ieškos faktų apie gin
čus” tarp kompanijų ir dar
bininkų.
' Valdžia .jau ’ išgavo teis
minius indžionkšinus prieš 
Mainierių Uniją ir jos pir
mininką John L. Lewisa ir 
prieš Federacijos Atominių 
Darbininkų Uniją Oak
ridge, Tenn.

Penktadienį pranešta iš 
Washington©, kad Lewis su 
savo apeliacija prieš in
džionkšiną ir kitais “teisi
niais manevrais” galės dar 
desėtką dienų pratęsti 400,- 
000 mainierių streiką mink
štosios anglies kasyklose.

Francija Ruošia Talką 
Italijos Klerikalam

Paryžius. — Francijos 
valdžia pasiuntė naujus bū
rius rinktinės kariuomenės 
ir žandarų “sergėti rube- 
žių” tarp Francijos ir Ita
lijos. Esą, jeigu dėl Italijos 
rinkimu balandžio 18 d. kil
tų ten susikirtimai, tai 
reikią apsisaugoti, kad 
riaušės nepersimestų Fran- 

• cijon.
(Suprantama, jog Fran

cijos valdžia ruošiasi pa
siųst armiją talkon Italijos 
klerikalam prieš kairiuo
sius socialistas ir komunis
tus.)

JANKIAI URMU SIUNTĖ 
ITALIJAI GINKLUS

Tam streikui pritardami, 
apleido darbą ir apie 35,000 
kietosios anglies mainierių 
Pennsylvanijoj.

Dėl anglies stokos val
džia įsakė jau pusiau su
mažinti veikimą traukinių, 
kuriems anglis vartojama. 
Skelbiama, kad trūkumas 
sustabdęs ir fabrikin. dar
bus, kuriuose dirbę apie
250,000 žmonių. ‘

20 Cechų Valdžios Priešų 
Užgrobė Lėktuvą, Nuskrido 
Vokietijon pas Jankius

Munich, Vokietija. — Iš 
anksto susimokinę, 20 Če-_ 
choslovakijos valdžios prie
šų užgrobė ore lėktuvą ir 
perskrido į amerikonų už
imtą Vokietijos ruožtą. Tas 
Nacionalės Čechoslovakų O- 
ro Linijos lėktuvas turėjo 
skristi iš sostinės Pragos j 
Bratislavos miestą. Betdėk- 
tuvo vairuotojas pasuko į 
Vokietiją. Du kiti lakūnai 
ir 17 keleivių grūmojo nu
šauti viena lakūna ir 5 ke
leivius, kurie priešinosi to
kiai kelionei. Šis lakūnas ir 
tie penki grįš Čechoslovaki- 
jon; kiti pasiliks Vokieti
joj.

Graikų Monarchistai 
Vis Žudo Belaisvius

Athenai, Graikija. — Mo
narchistai sušaudė dar 3 
partizanus belaisvius. Tuo 
pačiu laiku jie nusmerkė 
mirt 6 kitus partizanus, jų 
tarpe ir vieną merginą. A- 
merikonų generolas Van 
Fleet įsakė žudyt suimtus 
ir sužeistus partizanus.

KAIP GRAIKIJOS MO
NARCHISTAI SKAIČIUO

JA PARTIZANUS
Athenai, Graikija.— Mo

narchistų valdžia giriasi, 
kad jie nuo pernykščio pa
vasario iki šiol užmušę 9,- 
848 graikų partizanus ir su
ėmę 9,436. Sykiu monar
chistų . komanda praneša, 
jog partizanai pernai turė
jo 12,000 ginkluotų kovūnų, 
o dabar 30,000. Vien per 
paskutinius du mėnesius jų 
skaičius padidėjęs 5,000.

STREIKUOJA TRAKTO
RIŲ DARBININKAI

Peoria, Ill. — Sustreikavo 
16,000 darbininkų, CIO uni- 
jistų,' prieš Caterpillar 
Traktorių kompaniją. Rei
kalauja daugiau algos.

Trumanas žadėjo $500,- 
000,000 “paramos” Loty- 
niškajai Amerikai.

Šį Sekmadienį Visi Keliai į "PERGALĘ," Labor Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Durys Atsidarys 2 Vai. Uždanga Pakils 3:30 Popiet
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Pamokos Mūsų Krašto “Demokratams”
Bogotos konferencijoje mūsų valstybės sekretorius 

Marshall išstojo už tai, kad amerikinės respublikos pra
dėtų kovą prieš komunizmą.

Jam mielai pritaria Čilės ir kitų reakcinių valdžių at
stovai.

Bet tokiam Marshallo žygiui nepritaria Argentina! 
Argentinos delegacija pareiškė, jog negalima kovoti ko
munizmo įstatymais, — reikia jis kovoti ten, kur1 prasi
deda : reikia pagerinti darbo žmonių gyvenimas, Suvaldy
ti kapitalizmas ir tuomet komunizmas neturėsiąs progos 
Plėtotis. _ . t

Tai buvo vienas Marshallui smūgis.
Antras smūgis buvo, kuomet Colombia respublikos 

atstovas konferencijoje, Carlos Lozano y Lozano, savo 
kalboje pažymėjo, jog “demokratija, virš visko, reiškia 
tai, kad ji gina mažumų interesus, gi teise nesutikti su 
dauguma, yra silpnesniųjų tvirtuma.”

Tai buvo kitas smūgis Marshallo projektui!
Pasirodo, jog atsiranda žmonių net ir Lotynų res

publikose, kurie dar nepamiršo pagrindinio buržuazinės 
demokratijos dėsnio: suteikti mažumoms laisvę gyvuoti, 
apsaugoti jų teises tvirtesniems kritikuoti.

Bet didžiausią smūgį Amerikos raudonbaubiams už
davė, mūsų nuomone, Australijos ministru pirmininkas 
J. B. Chifley.

Australijoje, kaip ir Amerikoje, tūli raudonbaubiai 
pradėjo karą prieš komunizmą, reikalaudami, l>ad vy
riausybė padarytų Australijos komunistų partiją nelega- 
le. Tūli parlamento atstovai tiesiog pulte puola Mr. Chif
ley ir jo vyriausybę, atsisakančią raudonbaubių klausyti. 
Tokiems ponams ministrų pirmininkas šitaip pasakė:

“Mes kovosime komunizmą atvirai, ir mes apgailes
taujame, kad šiandien visame pasaulyje iškilo anti-komu- 
nistinės isterijos banga.

“Tiesa, komunizmas vyrauja Europoje, bet tai yra 
šimtų metų vargo pasėka. Vienintelis demokratijom kelias 
komunizmui kovoti — jos* pačios privalo būti tikrai de
mokratinės.”

Ne-Amerikinio Komiteto nariai, pasiskaitę šiuos 
Australijos ministerių pirmininko žodžius, gali sprogti iš 
susinervinimo!

Smogikai Indijanoje.-
Pietinėse valstijose baltųjų reakcininkų govėdos lin

čiuoja negrus. Jų niekas nenubaudžia.
Prieš tūlą laiką Columbus mieste, Ohio valstijoje, 

baltųjų govėda užpuolė komunistų veikėjo Hashmall’o 
butą ir jį vandališkai išgriovė, išdraskė, sukaneveikė.-. Jų 
niekas nenubaudė.

Šiomis dienomis Indiana valstijoje, Evansville mies
te,'baltųjų govėdos užpuolė Henry A. Wallace’o mitingą 
ir du darbuotojus už trečiąją partiją apmušė. Gi Walla- 
ce’ui atsiskyta tūluose koteliuose leisti pernakvoti.

Abejojame, ar Indiana valstijos pareigūnai šituos 
laisvės žodžio ir susirinkimų neprietelius’ pabaus.

Vadinasi, Amerikoje siautėja šturmininkai, smogi
kai. Suorganizuotos jų govėdos (jos vadinasi visaip: kai 
kur Ku Klux Klanu, kai kur “katalikais unijistais”, kai 
kur “katalikais veteranais”, kai kur “karp veteranais”, 
ętc.) puola ramius žmonių susirinkimus, puola žmonių 
namus. Govėdos trokšta kraujo, gyvybių tų, kurie drįsta 
pasakyti žodį už taiką!

Jeigu taip būtų daroma, sakysime, Čechoslovakijo- 
je ar Lenkijoje, tai Amerikos komercinė Spauda plyštų 
berėkdama apie tęrorą “anapus geležinės uždangos.”

Bet čia jį tyli, o jei rašo — mandagiai, gražiai, pa
teisindama hitlerinius smogikus!

Wallace ir tasai judėjimas, kuriam jis vadovauja, 
smogikų apšaukiamas “komunistiniu”. O tai dėl to, kad 
Wallace kovoja už.taiką!

Kas šiandien taria žodį už taiką, tas — koiūunis- 
tas! /

Ar čia yra Trumano doktrinos rezultatai?
Taip! Trumano valdžia žmones prie to kursto!
Va, kodėl Amerikos žmonės, — trokštą taikos ir ger

būvio savo kraštui žmones, —' privalo tvirtai darbuotis 
už trečiąją partiją ir taiką.

Tai bus geriausias atsakymas smogikams ir jų glo
botojams !

1
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APIE LIETUVOS 
KOMPOZITORIUS IR JŲ 
PAĘEIGAS

Lietuvos Tarybinių Ra
šytojų Sąjungoj savaitraš
tis Literatūra ir Menas la
bai rimtai lukštena Lietu
vos muzikos ir jos kūrėjų 
reikalus. Laikraštis džiau
giasi, kad pokarinėje Lietu
voje grupelė žymių kompo
zitorių tikrai nuoširdžiai 
ėmėsi darbo ir daug jo nu
dirbo. Sako:

“Trumpas pokarinis Ta
rybų Lietuvos gyvenimo 
laikotarpis buvo labai reikš
minga pakopa mūsų tary
biniams kompozitoriams ko
vojant dėl lietuviškos tary
binės muzikos sukūrimo. 
Kaip mūsų liaudis, taip ir 
žymi dalis mūsų muzikos 
kūrėjų . . . sukūrė visą ei
lę labai vertingų kūrinių. 
Per trejetą metų mūsų 
kompozitoriai davė žymiai 
daugiau ir kokybės ir kie
kybės atžvilgiu; negu buvo 
duota per 20 su viršum bur
žuazinės Lietuvos gyveni
mo metų.

“Tokie mūsų kompozito
riai kaip Gruodis, Tallat- 
Kelpša, Karosas, Dvarionas, 
Švedas, Klenickis, Gajaus
kas, Račiūnas, ‘ Pakalnis 
garbingai padirbėjo kurda
mi lietuvišką tarybinę sim
foninę, kamerinę ir vokali
nę muziką. Jų dėka lietu
vių tauta dabar gali neraus
dama stoti į kitų tarybinių 
tautų gretas muzikos atžvil
giu. Didelis”ir reikšmingas 
darbas kuriant ir populiari- 
zuojant tarybinę masinę 
dainą nuveiktas muziko J. 
Švedo ■— Liaudies Ansamb
lio vadovo.”

Bet laikraštis kąlba ir 
apie spragas, kurios kom
pozitorių pasiliko nepaste
bėtos arba neužpildytos.

“Viena iš svarbiausių 
spragų, — sako Literatūra 
ir Menas, — yra lietuviš
kos tarybinės operos, o taip 
pat ir baleto nebuvimas. 
Šiame reikale neužtenka 
vien kompozitorių . darbo. 
Čia būtina, kad prie to dar
bo prisidėtų ir mūsų rašy
tojai sukurdami operoms ir 
baletams reikalingus .libre
tus? Tenka pripažinti,,-kad 
piūsų •rašytojai šiems užda
viniams buvo gąna pasyvūs. 
Bet dėlto didžiausia kaltę 
atitenka kompozitoriams, 
jų organizacijai ir Meno 
Reikalų, Valdybai, iš kurių 
nebuvo rodoma ' reikįąmos 
iniciatyvos prie to dūrbo 
pritraukti rašytojus ...

“Nuo šiol lietuviškų tary
binių operų ir baletų sutu
rimas turi tapti vienu iš 
pačių svarbiausių uždavi
nių mūsų kompozitoriams...'

“Kitas ląbai svarbus mū
sų tarybinių kompozitorių'

ViL

Plečiasi žemės ūkio koope
racijos bendro žemės arimo 

plotai
ŠVENČIONIŲ apskrityj 

stiprėja ir vystosi koopera
cijos ūkis. Pernai draugi
jos nariai bendrai apsėjo 84 
ha žemės, o rudenį — 104. 
Ryškiu bendro žemės ap
dirbimo pranašumų įrody
mu yra aukštas grūdų der
lingumas, kurio pernai pa
siekė draugijų nariai. Vi
dutinis rugių derlius vals
tiečių ūkiuose siekė pernai 
60-70 pūdų iš ha, o bendruo
se Pabradės draugijos ap
dirbimo plotuose — 90 pū
dų.
' Šiemet .Švenčionių koope
racijos draugijos bendrai 
apdirbs 1000 ha 
Draugijų kalvėse remon
tuojama valstiečių ----- 
ūkio įrankiai; rūšiuojamos 
sėklos ir patikrinamas jų 
daigumas.

Ukmergės apskrities že- 
uždavinys yra sukurti tik- m(3s ūkio kooperacija jun- 
rai masinę tarybinę dainą, gia daugiau kaip 3000 vąls- 
kad ją greit pagautų pla- tiečių ūkių. Visos 27 'koo- 
čiosios mūsų darbo žmonių peraęijos draugijos sparčiai 
masės ir kad toji daina sa-iruo^as^ pavasario sėjai.

Pavasarį draugijų pariai

žemės

žemes

vo turiniu būtų aktuali, .... ___ .
prisidėtų prie liaudies] pa- bendrąi apars 1400 ha že- 
stangų sukurti šviesią 'ko- mės. Tai bus 8 kartus dau- 
_________ _____ ____ __ _________,• ___ ____ -j_____ _—

Ką Gi Mes Tuo Pasieksime?
Tarybų Sąjungos pasažierinis laivas “Rossija”, pra

ėjusį trečiadienį išplaukė iš Brooklyno prieplaukos į Ode- 
šsą, palikdamas apie 5,000 maišų paštinių siuntinių — 
laiškų, laikraščių, ir kitų daiktų.

Šie paštiniai maišai palikti prieplaukoje dėl to, kad 
laivakroviai atsisakė juos įnešti į laivą. Gi jie atsisakė 
dėl to, kad “siunčiami į Rusiją.”

Sakoma, nemažai laiškų yra siunčiamų amerikiečių- 
italų — siunčiamų su agitacija (kaip reikalavo fašistai ir 
jų talkininkai), kad italai .balandžio 18 d. balsuotu už 
klerikalus. Dėl to “Rossija” nesustos Genoa uoste (Itali
joj), — nebus jai jokio reikalo ten sustoti.

Nei vienas protaująs asmuo netiki, kad laivakroviai 
savo valia ir iniciatyva atsisakė krauti laivan daiktus.

Jie buvo suagituoti Trumano doktrinos propagandistų, 
jie buvo suagituoti klerikalų — aukštosios katalikų dva
siškuos; jie buvo suorganizuoti yisokip fašistinių jovalo. 
Tai anti-farybinių priešų aukos!

Jeigu taip, tąi kiekvienas galvojąs asmuo turėtų sa
vęs pasiklausti: kur mes nueisime, šjtąįp darydami?

Ar šis “laįvakrovių atsisakymas” krauti tarybinį lai
vą, iš tikrųjų, nepakenks mums patiems?

Daleiskime: už mėnesio kito amerikinis laivas, saky
sime, nuvyks į pdessą, Vladivostoką,- Rygą, Leningradą 
ar kurį kitą tarybinį uostą. Kas bus, jei tarybiniai lai
vakroviai ątsišakys jį krąu|į ir ląivąs turfs grįžt j tuš
čias? / - '

Ką .tuomet kaltinsime? , .
Ar Washington© pareigūnai pągalvpjo, kad, šitaip 

dary dafni, jie kenkia Amerikos interesams?

munistinę ateitį.”
Rašytojų Sąjungos orgą- 

nas rimtai jcalba ir apie 
ugdymą nąujų muzikų įr 
kompozitorių. .

“Mūsų kompozitorių šei
ma yra palyginti negausi, 
— sako laikraštis. — Dėl 
to kalta lietuviška buržua
zinė santvarka. Buržuazinė
je Lietuvoje buvo darbo ir 
duonos vargonininkam, nes 
kiekviena klebonija buvo 
reikalinga tokių amatinin
kų. Bet nebuvo vietos rim
tam kompozitoriui, kuris 
norėjo kurti vertingus me
no kūrinius. Kompozito
riaus Šimkaus nuolatinis 
pjudymas yra vienas iš pa
čių ryškiausių pūvančios 
lietuviškos buržuazijos elgi
mosi su kompozitoriais pa
vyzdžių.'

“Dabar mūsų kompozito
riams yra sudarytos visos 
įmanomos sąlygos jų kury-1 
bingumui pą^irėikšti... vie
nas iš svarbių Kompozito
rių Sąjungos uždavinių tu
ri būti jaunų muzikų jėgų i 
ugdymas, įtraukimas į kū-l 
rybinį darbą. !

“Priešais' mūsų tarybi-! 
nius muzikos kūrėjus stovi I 
eilė svarbių uždavinių. Juos'

nis teigia, kad prezidentas 
Trumanas neturi pasitikėji
mo jokioje politinėje grupė
je. Jis sėdi ne savo vietoje. 
Vilnis rašo:

Repubįikpnai sako, kad 
Harry ‘Trumanas netikęs savo 
aukštai vietai, nekompetentiš- 
kas, kad jis korupcinės Pren- 
dergasto mašinos auklėtinis, 
kad jis šioks, toks ii' dar ki
toks.

Didžiuma demokratų, ypač 
pastaruoju laiku, nusivylus 
Trumariu. Jo reputacija pa
kriko, jo draugai išbėgiojo, 
ieškodami naujo vado. į Tru- 
maną jo locnos partijos vado
vaujanti asmenys žiūri kaipo 
į labai menkJ kalibro politi- 
kierėlį.

Net liberalai ir tie nebeno
ri jį toleruoti.

Mes jau nekalbam apie pro
gresyvius ir komunistus. Jie 
seniai išstojo prieš Trumaną 
ir jo mašiną.

Walter Lippmann užgiedojo 
savo kolumnoje, kad Truma
nas nąra tikęs prezidento pa
reigoms. Trumanas neturįs 
autoriteto. O jis ne tik pre
zidentas, bet ir karinių jėgų 

i vyriausias komandierius.
Trumanas yra akcidentas 

Baltajam Name. Tą akcidentą 
pagimdė prezidento 
velto mirtis.

Padėtis susidaro 

Roose-

eile svarbių uždavinių. Juos Padėtis susidaro keista, 
iškėlė ir apsvarstė neseniai kuone tragiška net žiūrint ją • • a —- a _pasibaigęs pirmasis Lietuv. 
tarybinių kompozitorių su
važiavimas. Tarybų Lietu-1 
vos liaudis tiki, kad mūsų 
kompozitoriai iškeltus už
davinius sėkmingai įvykdys 
ir mūsų visų rūšių muzikos5 
lobius praturtins įžymiais | 
naujais kūriniais.”
PREZIDENTAS PER 
AKCIDENTĄ

. Chicagos dienraštis

buržuazinėmis akimis.
^Prezidentas, kuris neturi 

autoriteto, prezidentas — ak- 
cidentas, prezidentas, kurį ol- 
bija visos politines partijos, 
šiandien stovi valstybės prie
šakyje. O valstybė gyvena kri
tiškiausią momentą. Trumano 
valdžia daro nutarimus, kurie 
paliečia ne tik šios šalies, bet 

į ir viso pasaulio ateitį. Vals- 
i tybė stumiama karau. Sklei

džiama panika, politinis <b|ū- 
das.

Žinios iš Lietuvos
giau, negu pernai. Bendro 
arimo žemės plotai aprū
pinti aukštos kokybės sėklo
mis. Kooperacijos valdyba 
padėjo savo nariams įgyti 
žemes ūkio mašinas ir mi
neralines trąšas.

Trakų apskrities žemės 
ūkio kooperacijos draugijos 
įsikūrė tik 1947 metais. Vi
sos 8 bendro žemės arimo 
draugijos apars šiemet šim
tus ha žemės aukštos koky
bės sėklomis. Vien tik Vie
vio -draugiją apsės apie 300 
ha.

Tarybų Lietuvos valstie
čiai noriai įstoja į bendro 
žemės apdirbimo žemės ū- 
kioz kooperacijos draugijas, 
— tai jiems, suteikia didelių 
pranašumų.
> Kooperacijos valdyba ap
rūpina savo narius reika
lingomis ir naujausiomis 
žemės ūkio mašinomis, mi
neralinėmis trąšomis, aukš
tos kokybės sėklomis ir t.t.

L. Sklėrytė.
i z* • t » « n •

Vilnius, 
1948 m. kovo mėn.

Elizabeth, N. J.
Puikų sumanymų padarė 

zabethieciai. Jie sumanė ir
•» . •*» ' r

zabethieciai. Jie sumanė ir jau 
rengia dienraščio Laisvės para
mai vakarėlį, kuris įvyks ba
landžio (April) 17 d. Klubo sa
lėje, 403 Court St., pradžia 8 v. 
vakare.

Visi dienraštį Laisvę mylinti' 
Elizabetho ir apylinkes lietu
viai privalo atsilankyti į tą va
karėlį. * Čia gražįai pasilinks
minsite ir kartu paremsite sa- 
vp cĮįenra;tį.

Rengėjai parūpins gerą mu
ziką, skanių valgių ir gėrimų.

Šį elįząbethiečių žygį turėtų 
pasektį ir kitos kolonijos. Bris 
dabartinės brangenybės dien
raščiui yrą sunku finansiniai 
verstis. Reikia iš visur para
mos parengimais.

Tikslu pagelbėti savo tėvams laimėti, šie jaunukai iš
ėjo i AFL Hotel & Club Employees Unijos Lokalo 6-to 
iššauktą masini pikietą prie Harvard Club, New Yor
ke. Unija reikalauja 40 valandų savaitės ir pakėlimo 
algų. Vienas nešamų plakatų klausia: “Kaip aš galė

siu eiti i Harvard, kuomet klubas mano tėvui 
menkai teužmoka?

Iš Mažos Kibirkšties Didelė Liepsna
Tai buvo 1947 ihetų lap

kričio 4 dieną šalia mieste
lio Ellaville, Georgia valsti
joje. Biednos negrės mote
riškės Ingram kiaulės ir 
mulas įkėlė koją į pasitu
rinčio farmerio Stratford 
ganyklas. Farmerys baisiai 
perpyko, pasiėmė peilį ir 
šautuvą ir atėjo moteriškę 
“pamokinti”. Tarpe jų pra
sidėjo kova. Moteriškei pa
vyko sučiupti už šautuvo 
galo ir neleisti jam į ją at
sukti. Farmerys palaidoje 
rankoje turėjo ilgą peilį ir 
pradėjo jo kotu mušti neg
rei į galvą. Tą nelygią kovą 
pastebėjo jos sūnūs — Wal
lace 15 metų, o Sammie 13 
metų. Jie atsiskubino savo 
motiną gelbėti. Vienas jų 
kirto farmeriui per galvą, 
nuo smūgio farmerys vė
liau pasimirė.

Pribuvo policija ir sua
reštavo motiną ir sūnus. 
Kiti šeši Ingramienės vaikai 
pasiliko namie be jokios 
priežiūros. Juos priglaudė 
jos taip pat biedna sesuo.

Motina ir sūnūs tapo už
daryti kalėjimam Prie jų 
policija neprileido nieko. 
1948 metų sausio 28 dieną 
įvyko teismas. Sudaryta 
džiūrė vien tik iš baltodžių. 
Georgija valstija yra pieti
nė valstija. Joje negrai dar 
vis neskaitomi lygiateisiais 
žmonėmis.

Džiūrė Ingramus atrado 
kaltais pirmojo laipsnio 
žmogžudystėje, ir visus tris 
nuteisė pakorimui! Kas gi 
už biednus žmones, ir dar 
negrus, užstos? Kas gi jų 
teises apgins? Kam čia 
ąyarbu, kad jie tik gynėsi 
quo užpuoliko? Stratford 
mirė įr motina Ingram ir 
jos du jauni sūnūs, dar tik 
vaikai, turi užmokėti savo 
gyvybėmis.

Apie tą dramą ir trage
diją sužinojo tie patys taip 
dabar niekinami ir ujami 
komunistai. Jiems tuojau 
atrodė, kad čia apsilenkia
ma 'su teisingumu ir žmo
niškumu. Apie tai jie pra
nešė dienraščiui “Daily 
Worker” .į .New Yorką. 
Dienraščio štąbas nutarė 
visą reikalą ištirti. Pas In
gramus pasiuntė gabų re
porterį Harry Raymond, 
kuris surado, kad m irti n 
pasmerkti trys nekalti bied- 
ni žmonės. Plačiai jis apie 
tai parašė, ir paragino vi
sur geros valios žmones pa
keiti protesto balsą prieš 

nekaltu biednu žmonių žu
dymą. Pasipylė protestai iš 
visų Amerikos kampų. Ne 
tik komunistinės, bet ir 
šiai]) pažangiosios organi- 

izacijos Ingramų reikalą pa
darė dienos klausimu. “Dai- 
ly Worker” savo reporterio 
Raymond raportą išleido 
brošiūros formoje ir išpla
tiną po visą Ameriką du 
šimtu tūkstančių kopijų. 
Talkon atėjo žymioji negrų 
organizacija National As
sociation for Advancement 
of Colored People. Pasam
dyti advokatai ir pradėta 
rimtai rūpintis inirtin nu
teistųjų gelbėjimu'.

Liaudies balsas pasidaj'i 
per daug garsus. Jis pasie
kė Georgijus-valdininkus ir 
teisėjus, Ar 'bus gerai, jeigu 
Ingramienė ir jos sūnūs bus 
pakarti? Teismas, kuris su
rado juos kaltais ir nuteisė 
mįrtin, buvo tik pasityčioji
mas iš teisingumo. Pasipik
tins visa Amerika!

Ir štai dabar skaitofne 
pranešimą, kad tas pats 
teisėjas Harper, kuris sau
sio 28 dieną pasmerkė Ing- 
ramus mirtin, dabar pakei
tė tą nusprendį viso am
žiaus kalėjimu.
Tai milžiniškas protestų ir 

tiesos laimėjimas.z Laimėta 
todėl, kad iš mažos kibirkš
tėlės iškilo didelė liepsna. 
Trys gyvybės išgelbėtos, — 
gyvybės vargšų, hiednų 
žmonių, motinos ir dviejų 
jos mylimų sūnų. Jos nusi
dėjimas buvo tik tame, kad 
jinai gynėsi nuo užpuoliko. 
Jų prasižengimas buvo tik 
tame, kad jie nuo ginkluo
to užpuoliko gelbėjo savo 
motinos gyvybę!

Aišku, kad šituo Harper 
nuosprendžiu nebus paten
kinti tie, kurie Ingramų gy
vastis išgelbėjo. Tas pats 
“Daily Worker” ragina ne- 

jsiliauti kovojus, kol toji 
motina ir jos sūnūs bus iš
teisinti ir paleisti iš kalėji
mo. B.

Švedija Plačiau Veiksianti 
“prieš šnipus”

' Stockholm. — Švedijos vi
daus reikalų ministras pra
šė,4 kad seimas paskirtų dar 
3 milionus kronų (800,000 
dolerių) veiksmams prieš 
tariamus karinius svetimų
jų šalių šnipus (turbūt, 
pačios Švedijos kariniams 
šnipams, pagal Marshallo 
planą).

i . ■.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-- Šeštad., Bal. 10, 1948
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Juozas Kačergis
(40 metų Jo darbo sceniniame mene 

sukakties proga)
Kai kalbame apie dramini meną, nie

kad neprivalome išleisti iš galvos tų, ku
rie jame dirba, kurie scenoje mums at
kuria dramas, komedijas, tragedijas.

Stanislavskis yra pasakęs, jog akto
riaus darbas — pats sunkiausias iš visų 
menininkų darbų, reikalaująs daugiau
siai pajėgų.

Šiemet sukanka lygiai 40 metų, kai 
vienas mūsų žymiųjų aktorių-mėgėjų 
pradėjo scenoje darbuotis. Juo yra Juo
zas Kačergis, gyvenąs Jersey City, N. J.

Ypačiai Bi’ooklyno ir apylinkės lietu
vių visuomenė gerai pažįsta šį žmogų, 
tiek dažnai ją graudinusį ir juokinusį 
ligi ašarų.

Juozas Kačergis
Kaip jis Amerikoje atsirado — iš kur, 

•kada?
Juozas Kačergis gimė prieš 67 metus 

Kumelionių kaime, Marijampolės aps
krityje. Sulaukęs 14 metų jis. leidosi į 
Ameriką pas brolį Vincą. Tai buvo 1895 
metais!

— Sunkūs laikai tuomet Amerikoje 
buvo, — prisimena Juozas, — ir aš tu
rėjau saliūne dirbti dvejus metus, kol 
atidirbau broliui už laivakortę.
, Jis mėgo teatrus; eidavo į juos ir ste
bėdavo ne tik jų turinį, bet ir formą — 
kaip aktoriai vaidina.

Kai pradėjo kurtis ir plėstis Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, tai Kačergis, su ki
tais draugais, suorganizavo jos 59-tą 
kuopą Hoboken’o mieste — skersai Hud- 
sono upę nuo New Yorko. Šiandien Ho- 
bokene tėra tik mažytė saujelė lietuvių, 
bet tuomet jų buvo, matyt, nemažai.

LSS anais laikais kultūriniais darbais, 
užsiimdinėjo daugiau negu politiniais. 
Taigi ir ši kuopa nutarė suvaidinti Ho- 
bokene du veikaliukus: “Nepadėjus nėr 
ko kasti” ir “Žilė galvon—velnias uode
gon.”

Tai buvo 1908 metais!
Juozas Kačergis juose vaidinę žymes

nes roles.
Tarp vaidintojų, dar yra gyvi šie: 

Juozas Ambraziejus, Ona Karaliūtė, Juo
zas Navikas, ir kiti.

— Po vaidinimo, — sako Juozas, — 
Bayonnės kunigas mus per “pamokslą” 
iškeikė, išvadindamas “arkliavagiais.” 
Bet mūsų ūpo jis nepakirto. Mes pasi- 
mojome žengti kitą žingsnį, didesnį: su
simokėme Br. Vargšo “Pirmi Žingsniai.” 
Į pastatymą atvyko ir būrys brooklynie- 
Čių, kuriemš mūsų vaidinimas patiko ir 
jie užkvietė mus suvaidinti “Pirmuosius 
Žingsnius” Brooklyne. Tuomet mes pa
kilome, nes progresyvėje spaudoje apie 
tai buvo plačiau parašyta. Vėliau, berods 

.1913 m., brooklyniečiai statė “Mariją 
Magdalietę” ir Juozas Šukys mane kvie
tė paimti tame veikale žymią rolę. Apsi
ėmiau. Nuo to laiko, iki suvai^inimo 
“Prieš Srovę” (1946 m.) dalyvavau su 
Brooklyno aktoriais-mėgėjais. Esu di- 

* džiai dėkingas draugui Šukiui, nes jis 
pirmas manyje įmatė aktoriaus talentą. .

Apie 1912.metus Kačergis pats pra
dėjo kitus mokyti vaidybos.

Brooklyniškis Jonas Valentis sako, jog 
ir jis pirmą savo ' scenoje pasirodymą 
pradėjo su Juozu Kačeygiu.

Ne visi mūsų scenos mėgėjai turi už
tenkamai pagrindinio prasilavinimo, ta
čiau daugelis jų turi noro ir talėnto vai- • 
dinti. Dėl to pasitaiko ir kurijozų. Ka
čergis prisimena vieną tokių. Jo žodžiais:

— Tūlus reikėdavo mokyti ne tik vai-

dybos, bet ir skaitymo. Prisimenu vieną 
asmenį, kurio rolėje buvo autoriaus pa
žymėta “trumpa pauza.” Nors jam buvo 
kartota, kad tų dviejų žodžių, įdėtų į 
skliautelius, jis neprivalo tarti, o tik su
stoti, toje vietoje padaryti pauza, bet kur 
tau: atėjus vaidinimui, scenoje, jis, kal- 
bedamas savo rolę, nepamiršo pasakyti* 
publikai “trumpa pauza”!.. .

Vaidino Juozas Kačergis daugybėje 
trumpesnių ir ilgesnių veikalų. Sužymė- 
tini čia keli: “žmogžudžiai,” “Iš Meilės,” 
“Mirtų Vainikas,” “Patamsio Galybė,” 
“Spartakas,” “Farmazonai” (jo verti
mas iš slovenskos kalbos); operetėse: 
“Velnias Išradėjas” ir Birutė.” 1

Geriausį pačiam Kačergiui įspūdį, at
rodo, bus padaręs “Dviejų .Brolių” dra
mos pastatymas Brooklyne.

— Šiam veikalui suvaidinti buvo su
rinkti aktoriai, kurių niekad nepamiršiu: 
Bekampis, Juška, Valentis, Sadauskienė, 
Miškeliūnas, Stukauskiūtė ir Aido Cho
ras.

Bendrai apie save, Kačergis sako:
— Per visus 40 metų niekad neatsisa

kiau, jei mane kas kvietė, vaidinti arba 
režisuoti, nepaisant to, kad reikėjo daug 
darbo įdėti ir vargo pakelti; sceninį me
ną taip pamėgau, kad viskas į šalį, — 
kad tik vaidinti!

Kiekvienas, kuris yra matęs Kačergį 
vaidinant, pripažins, jog tai talentingas 
aktorius-mėgėjas. Be to, jo balsas nepa
prastai tvirtas, skambus, dramatipgas, 
— gilus bosas; aukštas, tvirto sudėjimo 
vyras, — net ir šiandien, kai 67 metai jį 
lenkia žemyn, Juozas dar gali “pasiro
dyti!”

Jei Kačergiui būtų buvę jaunystėje 
progų įeiti j dramos mokyklą, šiandien 
jis būtų pasaulinio masto aktorius.

Tiek galima apytrumpiai pasakyti apie 
šį kruopštų* vyrą — mūsų sceninio me
no tvirtinto ją ir veteraną.

.Šiai sukakčiai atžymėti LDS 133 kuo
pa, Antano Matulio iniciatyva, nutarė 
suruošti bankietą Juozui Kačergiui pa
gerbti.

Bankietas įvyks š. m. balandžio 18 
dieną Jersey City.

Nėra abejojimo, jog ten bus daug Ka- 
čergio draugų ir tų, kurie įvertina jo 
darbus, nudirbtos mūsų scenoje.

Jie ten šiltai jį pasveikins!
Rojus Mizara.

Berneliai, Mergeles!
Muzikai V. ŽUKO.

Broliai berneliai, 
Mielosios mergelės, 

Užtrauksim mes dainą 
Skardžiai, linksmai:
Meilės, tai daina— 
Nuoširdi, žvaina,— 

Jos atbalsiu skardės
Miestai, kaimai! i •
Balsą pakelsim—

Plačiau, 
Aukščiau, 

Dar aukščiau!
Saulė mus šaukia:
Ai, kaip gera lauke—

Medelių pavėny, 
Sriaute vėsos ...
Vasaros laikas:
Skubinkis sveikas

Prie jūros, ežero— 
Rojun gamtos .. .
Narstykis, plaukiok—

’ Valio!
Alio! .

Pazyliok ...
Vakaras, temsta:
Sėsk arčiau ir tamsta, — 

Dainuojam, važiuojam
Stačiai namo.
Mėnuo tik šaipos: \ ,
Duokš ranką—taipos!

Plazda širdis jauna,—
Gera! Ohol...
Pasimatysim—

Tuoj ryt,
Po ryt’,

Už po ryt’...
Jonus Kaskaitis.

Dovana iš Argentinos 
Rojui Miząrai

1947 m. sukako 20 metų, kai Argen
tinoje ir visoje Pietų Amerikoje buvo 
įkurtas pirmas lietuvių laikraštis savait
raštis RYTOJUS.

Tais pačiais metais sukako 20 metų, 
kai ten buvo nuvykęs Rojus Mizara, ku
ris tą laikraštį redagavo.

Ta proga, 1947 m., rugpjūčio 24 d., 
Buenos Aires mieste, buvo suruoštas di
dokas pažmonys tam įvykiui paminėti.

Pažmonyje dalyvavo ne tik argenti-’ 
niečiai, bet ir Urugvajaus lietuvių dele
gacija.

Ta pačia proga pažmonio dalyviai pa
ruošė gražų albumą, dedikuotą Rojui Mi- 
zarai — album a, kuriame susirašė dau- 
gelis.argentiniečių visuomenininkų, vei
kėjų ir Mizaros draugų.

Šiomis dienomis Albumas pasiekė tą, 
kuriam buvo skirtas. Jis prasideda šiais 
žodžiais:

“Atminčiai nepamirštamairi Argentinos 
lietuvių: kultūrinio-pažangaus darbo pirma
eiliai veikėjui, didžiai gerbiamam draugui 
Rojui M i žara i. ♦

“šiandieną mes, Argentinos lietuviu ko
lonijos kultūrinio darbo lietuviai, mūsų or
ganizacijos ir spauda, su džiaugsmu viešai 
bendroj sueigoj švenčiame Tamstos taip 
garbingos ir reikšmingos sukakties minėji
mą ii’ žemiau pasirašiusieji šios įspūdingos 
šventės dalyviai draugiškai ir nuoširdžiai 
išreiškiame Tamstai didžiausiu pasekmių 
visuomeniniuose darbuose/ Gerbiame'Tams
tą ir pasižadame visuomet eiti mums pra
mintais Tamstos takais.’’

Pasirašo rengimb komisijos nariai: 
Bronis Usonis, Danieliuj Jakubonis, S. 
Kažukauskas, Z. Kisielienė, V. Bendo- 
raitienė, Ona, Buckuvienė, J. Balčiūnie
nė, K. Valaitienė.

Toliau seka organizacijos:
Argentinos Lietuvių Sąjungos “Lais

voji, Lietuva” Centro Valdybos nariai.
Lietuvių, Liaudies Teatro Direkcijos 

nariai.
Argentinos Lietuvių. Jaunimo Klubo 

valdybos nariai.
Urugvajaus lietuvių atstovai, dalyva

vusieji pobūvy j.
Argentinos Komunistų Partijos Lietu

vių Biuro nariai.
Taipgi daugybė kitų veikėjų, darbuo

tojų — iš visū apie 200 asmenų.
Tai iš tikrųjų reikšminga dovana, ma

lonus prisiminimas!

Brooklynįečiai Matys 
“Pergalę”

DĖDĖ ROKAS ir Paulina

“O tu, Paulina, bėk namo. . . Dabar 
tokie laikai. . . visiems namie sėdti reikia 
arba miške...”

Per virš pusę metų Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatro aktoriai-mėgėjai 
mokosi B. Dauguviečio pjesę “Pergalę” 
(Lietuvoje ji vadinama “Nauja Vaga”). 
Veikalo pastatymas nusivilko ligi šiol 
dėl to, kad rengėjai negavo salės.

Aktoriai ryžtingai dirbo, kad pjesė 
būtų pastatyta “žmoniškai” ir, be abe
jojimo, ji bus taip pastatyta.

“Pergalė” vaizduoja 1941-1944 metų 
laikotarpį — .patį sunkiausią lietuvių 
tautai laikotarpį jos istorijoje.

Brooklyno lietuvių visuomenė yra paL 
siilgusi draminių veikalų, — šiemet ji
nai jų nematė nei vieno. Gi “Pergalė” 
—• rimtas, didelės svarbos kūrinys. To
dėl netenka nei abejot, kad Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių visuomenė šį Liaudies 
-Teatro žygį šiltai įvertins savo skaitlin-

Perskaičius “Pavasariu Godas” CH1CAG0S ŽINIOS
Laisvės spauda. Knygos viršelis — Mocka- 

petrio gražus piešinys, pritaikytas vasariniam 
vaizdui. Dailiai techniškai apdirbta. Skaitosi 
sklandžiai, sueiliuota dailiai ir įvairiai. Eilės 
daugiausia lyriniai alegorinio pobūdžio, ir 
daugiausia vaizduoja gamtovaizdžius. Yra 
keliolika eilėraščių iš kovos lauko, yra iš ka
ro kovų, iš Lietuvos pergyventų kančių, yra 
nemažai ir apie įgytą Lietuvoj džiaugsmą, 
Raudonajai Armijai išliuosavus iš hitlerinės 
■okupacijos. Geros ir gražios tais klausimais 
išreikštos mintys, vertos pagyrimo už tai.

Bet kažin kodėl autorius negalėjo sukurti 
nei vieno eilėraščio Raudonosios Armijos gar- 
ibei, kuri paaukojo milijonus gyvybių, kuri pa- 

■ rodė nepalaužiamą ištvermę ir pernešė di
džiausias sunkenybes, pakol sulaužė, sutriuš
kino hitlerinio fašizmo “neįveikiamą” karo 
mašiną.

Visas pasaulis žino Stalingrado kovas, Rau
donosios Armijos ištvermę ir galybę, prira
šė ir prirašys, daugybę eilėraščių, dramų ir 
įvairių veikalų — knygų apie Raudonąją Ar
miją ir josios žygius. Raudonoji Armija ir 
vien tik Raudonoji Armija, suteikė teisę Lie
tuvos žmonėms laisvam gyvenimui kurti, nau
jai tverti ir darbuotis belaukiant švintančio, 
skaidraus ryto.

Jei ne Raudonosios Armijos galybė ir jos 
vadovybės sugabumas, tai nebūtų nei Lietu
vos, nebūtų nei džiaugsmo nei'sielojimosi, bū
tų tik Ostlandas. Kalbėti ir džiaugtis apie 
Lietuvą, kuri yra tik menka šaka to didelio 
tarybinio medžio, tai perdaug siauras daly
kas. Raudonoji Armija susideda iš virš šim
to tautų žmonių, mūs lietuvių kovotojų tik 
menkas būrelis ten tebuvo, todėl gi, kalbant 
apie atgimusią Lietuvą, tiesiog prasižengi
mas neatžymėti Raudonosios Armijos ir visų 
tautų didžios draugystės, ir tokio milžiniško 
pasiaukojimo praėjusiame tėvynės kare, ku
riame milijonai įvairių tarybų šalies tautų 
sūnų ir dukrų neteko gyvybių, i]- kur pralieta 
upės kraujo ir iškentėta neišmieruojamos 
kančios. Lietuvos atvadavimas prasidėjo prie 
Mask-vos, prie Stalingrado, kaip tad galima 
tokius įvykius neatžymėti, kada kalbama apie 
Lietuvos laisvės atgavimą?

Poetams leistina daug svajoti, nemažai sap
nuoti, bet reikalinga tikrą realį gyvenimą at
vaizduoti. Kodėl nebuvo galima sukurti eilių 
iš darbavietės, kur pats autorius dirba, ten 
sukasi ratai mašinų, ten dūzgia, diržai plaka
si; prie tų mašinų tūkstančiai Johnsono al- 
ginių vergų sunkiai dirba; ten neseniai ėjo 
sunki kova už unijos įsteigimą; ten buvo ir 
yra daug temų. Kodėl jų nepavartoti, dėlko 
neduoti šios šalies dirbančiųjų vaizdo, tada 
susidarytų daug artimesni gyvenimo vaizdai; 
būtų įvairesnė kūryba ir daugiau vertingesnė, 
susidarytų proletariškai bolševikiška poezija. 
Tada būtų galima tikrai išreikšti didelis pa
gyrimas ir pagarba, įvertinimas atliktojo sun
kaus darbo.

Pažįstu asmeniniai draugą S. Jasilionį; ma
nau, kad jis neįsižeis šiomis pastabomis, ir 
apvainikavimui savo literatūrinio darbo, pri
rengs trečią eilėraščių knygą, kad i]* ne taip 
gausią eilėmis, bet daugiau bolševikiškomis, 
daugiau reališkomis. Tikras žmonių gyveni
mas nesusidaro vien tik gėlynuose, ar vėjo su 
mėnuliu veiksmuose; tikrame gyvenime būna 
daug daugiau šiurkščių įvykių, pegu švelnių 
vėjo dvelkimų ar glamonėjimų. Gera kortiu- 
nistinė bolševikiška liaudies poezija turi at
vaizduoti pilną žmonių gyvenimą, * jų kovas, 
jų darbus, na, ir šiek tiek svajonių, debesė
liams plaukiant! Poezijoj pasikartojimas min
ties, ypatingai knygoj, kad ir skirtingam rit
me, daro nuobodumą skaitytojui, mažina ei
lėraščių vertę ir neteikia nei jokiam autoriui 
garbės.

Reikalinga praplėsti. temas, įdėti daugiau 
įvairumo minties, su gilesniu marksistinio 
mokslo pažinimu ir prisilaikant, arba nusilei
džiant ant žemės ir atvaizduojant realį dir
bančiųjų žmonių gyvenimą.

šios pastabos nesumažina knygos vertės; 
joje yra daug gražių eilėraščių ii- užimančiai 
patraukiančio pasiskaitymo. Patartina kiek
vienam mylinčiam poeziją įsigyti ir skaityti.

Ig. Urbonas.

gu atsilankymu.
Vaidinimas įvyks sekmadienį, balan

džio 11 d., Labor Lyceum salėje, Brook
lyne. Rengėjai skelbia, jog laikysis griež
to punktualumo: vaidinimas prasidės 
lygiai 3:30 vai. po pietų.

Taigi, nesivėluokite!
Tą pačią dieną Hartfordo (Conn.) 

Laisvės Choras stato scenoje Rojaus Mi
zaros komediją “Ponas Amerikonas.” 
Vaidinimas įvyks Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje. Vaidinimas prasidės 3 vai. po 
pietų.

Hai'tfordiečiai yra užkviesti šią kome
diją suvaidinti Waterburyj ir Bridgepor- 
te. Tai jie padarys vėliau.

Chicago je, beje, balandžio 11 d. Lais
vės Kanklių Mišrus • Choras statys sce
noje operetę “Kornevilio Varpai.”

Taigi balandžio 11 diena bus turinin
ga mūsų gyvenime draminio meno veiks
mais.

STAKJARDŲ STREIKIERIAI 
SKURDE

Packinghouse darbininkų 
tarpe, kurie randasi jau trys 
savaitės streiko lauke, vis di
desnis skaičius darosi reika
lingų sušelpimo. 6,000 šeimy
nų, kurios neturėjo santaupų 
prieš streiką, dabar turi žiū
rėti stačiai i skurdo akis. . , f vUnija neturi iždo, kad ga
lėtų teikti pašalpą, streikuo
jantiems. Stakjardų darbinin
kai savo iždinę išeikvojo ko
vojant prieš nakerius du me
tai atgal.
Streikieriams Didelė 
Užuojauta

Streikierių Gelbėjimo Ko- 
i mitetui vadovauja Sam Parks, 
1 prezidentas CIO Packinghouse 
linijos lokalu ,100.

Veikia keturios virtuvės, ku
rios teikia . skrumną maisto 
dali streikieriams,’ kuriu eilės

I tiesiasi prie virtuvių.
Kaimynai Gelbsti .

Streikierių sunki padėtis pa
siekia stakjardų apylinkėje 
kaimynų širdis. Biznieriai, 
bažnyčių vadai, daktarai, ad
vokatai ir privatūs piliečiai 
aukauja, kad sušelpus strei- 
kierius. ' , .

William Kozmowski, iš 
Back of the Yards Biznierių 
Tarybos, vadovauja rinkimui 
paramos stakjardų apylinkė
je. Bažnyčios daro rinkliavas 
atskirai. ,
Medikalė Pagalba

Skaičius daktarų ir dentistų 
taipgi aukauja savo patarna
vimus streikieriams. Kiti, ky- 
rie gelbsti, tai Salvation Ar
my, Katalikiškos šalpos orga
nizacijos ir University of Chi
cago Settlement.

Bet aišku, kad pagalba nė
ra pakankama, kad galėtų < 
aprūpinti 25,000 streikierių. 
Su kiekviena diena reikalas 
paramos didėja. Daugeliui 
streikierių gręsia evikcijos. 
Parama turi pradėti plaukti _ _
kur kas didesnė. ' į

Streikieriai rengiasi sun- 
kesnėn kovon. Numatoma, 
kad Trumanas išduos drausmę 
streikuoti, taip Kaip mainie- 
riai susilaukė.

%

Pakerių Pastangos '
Pradėt Darbą Nevyksta

Swift & Co. desperatiškai 
jau antru kartu išsiuntinėjo, 
laiškus streikieriams, kad 
pradės dirbti. BeL-pirmadienį 
niekas neklausė, iš streikierių. 
Kiti pakertai irgi naudoja 
triksus pradėjimui darbo, bet 
ir jiems nesiseka.-

Pavyzdžiui, iš stakjardų 
nemažas skaičius darbininkų , 
buvo atleista pereitais metais 
neva dėl sumažėjimo darbų. 
Dabar tie visi ir daugelis ki
tur gavę darbus, gavo speciali 
užkvietimą, kad darbas jų 
laukia. '

Bet ir čia tiek pelnė Pake
riai, kiek Zablackas ant mui
lo. Streikierių eilės sucemen
tuotai laikosi, kaip vienas.

★ ★ ★ , 
•Kidnapino ir Apiplėšė 
Valgyklos Savininką

Keturi apsimaskavę plėši
kai kidnapino North Sides val
gyklos savininką. Laikė jį 
valandą ir. tuo laiku išplėšė 
jo valgyklą ir namus, trys my
lios nuo biznio.

Guy Maresca, 38, savininkas 
Phil’s Bar-B-Q & Liquor, 1906 
Ogden Ave., važiuojant auto
mobiliu tapo plėšikų kidna- 
pintas prie Armitage ir Cly- 
bourne Avės., 2:30 vai. šešta- . . 
dienio ryte.

Plėšikai privertė jį sugrįžti 
į valgyklą, iš kurios paėmę 
$B500 nuvažiavo su juom į 
jo namus, 2023 N. Keeler 
Ave., ir čia atėmė dar $1,000 
ir drapanas. Visą laiką buvo 
apsimaskavę.

Washington. — Bijoma, 
kad nesustreikuotų ir visi 
kietosios anglies mainieriai.

1 ■ Į'.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, ' 
Lith. Daily)

Šeštad., Bal. 10, 1948 / į
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Jis vos nepaklausė: kodėlgi ir jūs ne
galėtumėt vesti? Tačiau laiku susigrie
bė. Deseris suprato:

— Tai labai banalu, bet nieko nepa
darysi... Mane mylėjo iki ašarų,’iki 
grąsinimo nusižudyti; tiktai mylėjo ne 
mane, o pinigus. Ką gi įsakysite daryti? 
Nuslėpti, kas aš? Įsigyti burtininko ke
purę?

— Jūs galite atsikratyti pinigais. Juk 
jūs ne spekuliantas. Jūs inžinierius. 0 
jei tat jums sunku ...

— Ne, aš pinigus branginu. Kodėl? 
Tur būt, todėl, kad pinigai — valdžia. 
Ne garbės, o tikroji valdžia, galimumas 
viską spręsti už kitus. Kam man visa 
tai? Aš pats dabar bandau išsiaiškin
ti... Slegia? Taip. Tačiau malonu. Ir 
paskui, tai.— nuodai, ne aiškūs, kaip ko- 
kainistų, bet jie įsiskverbia į kraują, tar
tum sifilis.

Dabar jie ėjo tamsia gatve. Kaip karš
čiuojanti akis, raudonavo policijos nuo
vados žibintas. Moteris knisosi šiukšlių 
dėžėje. Lynojo. Deseris tęsė:

— Tuo apnuodyti visi, tai visuotinė 
nelaimė, nuo to niekas neatsisakys, nei 
“du šimtai šeimų/’ nei dvidešimt mili
jonų. Pešis. Dėl Prancūzijos — ne, bet 
dėl savo pinigų — iki paskutinio atodū
sio. Karas? Nepavyks. Ir revoliucija ne
pavyks. Žmonės bijo ko nors nustoti. 
Štai ta moteris nieko neturi, jai nebaisu. 
Bet kiek tokių? Juos įbaugins. Jeigu rei
kės, sušaudys. Tarp kitko, nebus reika
linga: mūsų liaudis mušta, tai yra mo
kyta, o ir nekvaila liaudis.

Kaip galima gyventi, taip niekinant 
žfnones? Juos apgaudinėjo, bet dabar jie 
pradeda suprasti. Kuo jie pasitiki? Tik
tai revoliucija! Jūsų įmonėje tūkstančiai 
puikių žmonių. Tai ne valkatos, kurie ne
turi ko nustoti. Jie turi darbą, šeimą, 
butą, daugelis ir nedidelių sutaupų. Ta
čiau jie viską atiduos, kad tik pabaigtų 
su tuo... — Pjeras parodė į moterį prie 
šiukšlių dėžės. — Kartais man atrodo, 
kad žmonės — molis.- Anksčiau lipdė die
vus, gyvulius, dabar mes bandome nu
lipdyti žmogų.

— Žmonės — ne molis, bet čeving- 
gum — kramtomoji guma. Todėl viskas 
keičiasi, ir viskas pasilieka. Ir kas, atvi
rai kalbant, keičiasi? Pavadinimai. Tik
ras pasikeitimas — tai mirtis. Mirtis, iš 
tikrųjų, viską keičia. Dėl to aš ir bijau 
mirties. Nesuprantu savižudžių. Tarp 
kitko, aš ne tai norėjau pasakyti.., Jūs 
sakote “revoliucija,” bet tai ir yra mir
tis, ne tiktai man, milijonams.

Jie- nutilo. Pro pusiau praviras lan
gines sunkėsi šilta šviesa. Apatiniame, 
aukšte langinės buvo neuždarytbs: lem
pa, po ja apvalus stalas, pietaują žmo
nės, moters veidas, pavargęs ir gražus.

Deseris vėl prabilo:
— Man baisu, kad tai gali žūti. Ne 

pastatai... Notr-Dam katedra? Luvras? 
Aišku, tai grožis, zgarbė. Tačiau man 
gaila kitko, to, kas tuose namuose, — 
laimės, gal būt, laimės-iliuzijos, blogiau
siu atveju, ramybės, tylumos, kurioje 
girdi, kaip kvėpuoja šalia tavęs. Gaila 
krikštynų su migdoliniais saldainiais, 

/vestuvių — po kojomis meta gėles, dar
gi laidotuvių, kada iš kapinių eina skaus
mo raminti sūriu. Visa tai — yra, bet 
tai gali išnykti — nuo bombos, nuo pir
mo šūvio gatvėje, nuo Hitlerio isterikes, 
nuo pakeltų kumščių, nuo kažkokio atsi
tiktinumo. Aišku, po šimto metų jį pa
vadins “istorine neišvengiamybe”... Aš 
jus čia paliksiu.

Jis ištiesė Pjerui ranką, apmautą šla
pia odine pirštine, ir greitai nužingsnia
vo krantine. Pokalbis jį nukamavo; jis 
priekaištavo sau už netinkamą prisipaži
nimą, kalbant su įsimylėjusiu inžinie
rium apie žmonijos likhną!...

Jis pasuko į miesto centrą. Bulvarų 
lempos švietė, kaip saulėtą dieną. Vitri
nose gyveno daiktai, blizgą ir margi. 
Melsvai violetiniai nykštukai, gyvatės, 

' raidės blaškėsi namų fasadais, girdami 
aperityvus arba kviesdami į šiltąjį Ma
roko. Žmonės buriavosi, lyg .nežinodami, 
kur toliau eiti/jų kartojami judesiai pri
minė akvariumo žuvų ratus. Kioskai bu- 

. vo apklijuoti laikraščiais dvidešimčia 
kalbų. Deseris pažiūrėjo: “Liaudies fron
tas reikalauja .. . Karinio konflikto 
grėsmė...” Jis tingiai nusižiovavo. Vis
kas čia buvo suprantama: jis žinojo na-

mų, reklamų, akcijų, Maroko geležinke
lių dividendų arba išgarsėjusių karčiai 
saldžių gėralų kainą. Ir viskas čia pri
klausė jam: kvadratiniai metrai, auto
mobiliai, laikraščiai, šypsniai. Savo.vieš
patijoje jis — praeivis, kuriam nieko 
nereikia, fokusininkas, valandai virtęs 
marionete... Išsaugoti štai tą? Aišku! 
Bet koks nuobodumas! .. .
9

Jis 
te-

Eilinė profesoriaus Male paskaita bu
vo skirta Puatu romanų architektūrai. 
Male-skaitė vakare; jo paskaitos būdavo 
viešos, ir auditorijoje, greta studentų, sė
dėjo vyresnio amžiaus žmonės: architek
tūros mėgėjai; savamoksliai, lankę, vi
sas paskaitas, nešini storais sąsiuviniais, 
kuriuose sanskrito šaknys pešėsi su bi- 
nomais; pagaliau, paprasti benamiai, už
einą į šviesą sušilti, pasnausti. Kai ku
rie užrašinėjo kiekvieną Male žodį, kiti 

'žiovavo arba šnibždėjosi; senutė, užsi
lipusi ant aukščiausio suolo, mezgė.

Mechanikas Mišo tvarkingai lankė 
Male paskaitas: jis iš mažens mėgo ar
chitektūrą; daug galvojo apie apskai
čiavimus, apie proporcijas, apie medžia
gą. Rodėsi, jis viską suprantąs; tačiau, 
matydamas patinkamą pastatą, jautė, 
kad, greta aiškumo ir darnumo, kuriuo 
pavergia jį motoras, architektūra turi 
kitą pranašumą: ji jaudina, kaip žmo
gaus veido bruožai arba kaip miškas. 
Studijuodamas statybos • istoriją, Mišo 
tikėjosi atspėti tų burtų paslaptį.

Mišp smalsumas buvo nepasotinamas. 
Jis knebinėjo pasaulį, kaip vaikas žaislą. 
Iš pradžios mokyklos jis išsinešė tik ke
turias taisykles ir keletą mintinai iš
moktų moralinių sentencijų. Paskui 
išėjo gyvenimo mokyklą. Liuko Mišo
vas buvo skrybėlininkas.. Po karo prasi
dėjo krizė: nustojo dėvėti skrybėles, ir 
Liuko nepriėmė net mokiniu. Triračiu 
jis vežiojo kondensuotą pieną. Paskui jis 
dirbo odų įmonėje, didelėje smarvėje. Jis 
labai daug skaitė; bet jo žinios buvo pri-» 
puolamos ir netvarkingos. Minininke jis 
susidraugavo su braižytoju Kerje, kurį 
komunistai vėliau išstatė kandidatu rin
kimuose. Kerje greitai užverbavo Mišo.. 
Abu pateko į aviacijos įmonę'“Sen.” Mi
šo ėmė vaikščioti į susirinkimus, skaitė 
politinės ekonomijos knygas) studijavo 
darbininkų judėjimo" istoriją. Tuo pat 
15iku jis kalė matematiką. Jis tapo geru 
mechaniku, padoriai uždirbo. Tačiau jam 
vis atrodė, kad jis nieko nežino; tas jaus
mas jį kankino taip, tarsi jis vėluotųsi į 
traukinį. O laiko buvo maža: tai partinis 
susirinkimas, tai mitingas. Norėjosi nu
eiti į teatrą; .buvo muziejai; neramiai 
vaidenosi, tolimi kraštai: Romos'griuvė
siai arba Turksibas.

Mišo mėgo ūkanotais lapkričio vaka
rais gangrintėti po miestą, šildydamas 
pirštus karštais kaštanais. Paryžius su 
savo neryškiomis šviesomis atrodė, kaip 
laivas: tuojau nuims lieptą... Kartais 
užeidavo į kiną; kvepėdavo apelsinai; 
įsimylėjėliai bučiuodavos!; ekrane kan
kindavosi paika, bet vis dėlto patraukli 
amerikietė, ir Mišo garsiai atsidusdavo. 
Trejus metus jis mylėjo draugo dukterį, 
gerutę Mimi su karčiuke ant kaktos; dėl 
jos išmoko šokti, nešiojo jai gėles, sal
dainius, dargi eiles mėgino rašyti; nie
kas negelbėjo: Mimi ištekėję už buhalte
rio; ji norėjo ramaus gyvenimo, Mišo 
idėjos jr jo audringas būdas gąsdino ją.

Mišo buvo dvidešimt devynerių metų: 
stiprus, truputį nedailus—perdaug sun
ki, stambi galva; veidas net žiemą, buvo 
išmargintas strazdenomis; viliojo jo pil
kos pašaipios akys ir ryškiai balti dan
tys, išsikišę į priekį; atrodė, tartum jis 
visuomet juokiasi. Jis buvo pratęs mos
taguoti rankomis ir sakyti: “Ir dar 
kaip!” * '

Mišo atidžiai klausėsi Male, kartais šį 
tą užrašydamas į sulamdytą knygelę. 
Šalia sėdėjo graži mergaitė. Mišo ją pa
stebėjo dar paskaitai neprasidėjus: ilgos, 
juodoj, kaip kino artistės, blakstie
nos ... Paskui Mišo susidomėjo Puatje 
katedros grožiu J r pamiršo kaimynę. Kai 
Male pasakojo apie kolonas, Mišo pralei
do vieną neįprastą žodį. Jis tyliai pa
klausė mergaite: (Bus daugiau)

Iš Mano Senelio Pasakojimų
buvo 
galvų, o kiti plieną;! 
tai mes vėl tą

metė ant žemės.
turėjo dideles

jų būdavo

(Pabaiga)
Kada tas strošnas bojus 
baigtas, ba vieni buvo be 

paimti,
obieščiką” ant 

balto arklio pamatėm pakalnėn 
tolyn nuo mūs “dumiant.” Da
bar jau mes supratom, koks jis 
“obieščikas” buvo. Jis buvo me- 
težnikų ' karvulas, ir kad jis 
miegojo, tai mes taip lengvai 
juos sumušėm. Mūsų kavaleris
tai greit jį pasivijo ir iš visų 
pusių pikėm surėmę nuo ark
lio nukėlė ir

Metežnikai
krepastis ir prie 
sunku prieiti, ba jie apkasdavo 
plačiais giliais ravais. Kitą ro
zą ir vandenio prileidžia. Tai 
mes, būdavo, nugriaunam bu
di nką, rąstus perdedam per ra- 
vą ir paimam krepastį. O jų 
armotas taipgi greit sunaiki- 
nam. Kožnas saldokas prie dir
žo turi švininę rykštukę. Tai 
saldotas, prišokęs prie anuotos, 
tą rykštukę jon įkiša ir užsu
ka. Jau tu ta armota daugiau 
nešaudysi!

—‘dTai tokie buvo išmislai, vis 
ant žmogaus galvos, — sakyda
vo tėvas, amžiną atsilsį. Bet ką 
čia daug apie tą šnekėti. Dabar 
jau Samakodai važinėja, rapla- 
nai laksto, bombas mėto, per 
dratą susišneka, tai vis, vaike
li, tie visokį zbitkai ne prieš 
gerą. Kunigėliai sako, kad to
kie ženklai rodo, jog greitai ir 
ancikristas su pečium važinės 
ir kas jam nevierys, tą pačiuj 
suspirgys. O tada jau ir sūdna 
diena greitai bus ir griešninkai 
dantimis 'grieš.

— Buvo labai šalta žiema,' 
kaip su metežium vajavojom, tai 
būdavo, nugriaudavom budin- 
kus ir kūrendavom ugnis. Kaip 
dar mažiau buvo šalta, tai mes 
•mažesnes pirkeles griaudavom, 
kaip buvo dikčiai šalta, tai ir 
didelę pirkę nugriaunam. Bū
davo susikabinam prie ilgo rąs
to, kaip bitės, ir nešam į ugnį.

Metežnikų kirviai ir dalgės 
neatsilaikė prieš ruso štikus ir 
šobles. Jie pragrajino vainą. 
Tada rusas vėl užkaraliavo 
Polsčioj ir gasudarius parašė 
broliui gromatą į Varšavą, kad 
grįžk namo, mums reikia pasi
kalbėt. Bet jo brolis nevažiavo, ■V 
ale nusitrutino, tai parvežė ne
gyvą. Dar mano tėvas, a. a., 
matė tą grabą vežant. Ar jis 
tam grabe buvo, tai jis neži
nojo.

— Dėkui, dieduk, kad taip 
gražiai apie vainą papasako
jai. O dabar gal tu man papa
sakosi apie meškas ir vilkus, 
kaip aną rozą žadėjai? — sėdįs 
prie užpečkio, pasiraugęs pa
klausė anūkas.

— Nu, kavalieriau, mislinau, 
kad tu tą ir užmiršai. Gerai, 
aš tau pabaisiu, kaip vilkai, 
ponai ir meškos po mūsų Lietu
vą dūko.

Ir tabokos užsitraūkęs pra
dėjo :

— Seniau Lietuvoje būdavo 
dideli, tankūs miškai. Tuose 
miškuose buvo daug vilkų, meš
kų, briedžių ir kitokių žvėrių 
ir žvėrelių. Vięną rozą žmonės 
matė tarp meškos- ir vilkų to
kią yainą: Meška per arimus 
bėgd, o vilkų pulkas ją vejas. 
Kaip jie prie jos iš visų pusių 
prisiartino, tai meška prilėkus 
prie lauke palikto arklo, jį pa
griebia ir ratu aplink smar
kiai apsisuka. Tai vilkai, kaip 
vijurkai, nuo meškos atšoka. 
Taip bėgančiai meškai besigi
nant, ji pribėgo prie šieno kū
gio ir ant jo užlipo. Vilkai ra
tu apie kūgį apsėdo ir j mešką 
žiūrėdami, seiles varvina. Meš-> 
ka pasilsėjus pradėjo “bovy- 
tis:” ima šieno kuokštus ir 
ant vilkų meta. Kuomet šieno 
kūgis sumažėjo, tai ji šoko per 
vilkų “sieną” ir jų lydima nu
bėgo į maižučius (į mišką).

— Vieną rozą žmogus maižu- 
čiuose užblūdino ir temti pra
dėjo, o čia žiūri, kad meška jį 
seka. Tai jis greitai aukšton 
eglėn įlipo. Ogi žiūri, kad ir 
meška atlipa . . . Drebėdamas 
iš striuko, žmogus prisiminė, 
kad jis turi kirvelį už juostos 
prie nugaros. Tai kaip meška 
ant tos šakos kur jis stovėjo,

štukas 
krėsdavo. Jis laikė meškas ii’ 
jomis važinėdavo. Kada ponija 
eržilais suvažiuodavo Stakliš- 
kėn ant atlaidų, jis būdavo su- 
sikinkęs , meškas atvažiuoja
miestelin. Patyrę kurmonai,
kad ponas Tiškevičius su meš
kom atvažiuoja, su savo karie
tom bėga,.kaip nuo ugnies, kad 
kumeliai meškų nepamatytų. 
Ale vieną rozą atsirado mand- 
ras kurmonas, ir nebėgo. Jisai 
stojos arklių priešakyj ir ran
kom laikė, juos už kamanų. Ale 
arkliai- meškas 
jo šokinėt ir- 
kai£> tik spėjo 
stoti, ir taip jį

uždėjo lopą, tai jis tik “čiaukšt” nekentė, ba jis jiems 
su kirveliu, ir nukirto meškai 
lopą. Patrotijus lopą ir sopu
lio' įstrošyta, meška per šakas 
žemyn nusirito, ir gluotniai ant 
samanų išsitiesę. Bijodamas 
meškos, žmogelis medyje karo
jo visą naktį.
.— Kitą rytą, kaip užgirdo 

artojus ant jaučiij rėkaujant, 
pradėjo ir jis rėkti. Artojai jį 
išgelbėjo nuo negyvos meš
kos !

—■ Būdavo mada po kieme
lius meškas vedžioti ir štukas 
rodyti. Vieną rozą meškininkas 
paliko mešką, už lūpos lenciū
gu pririštą ūlyčioje, vaikai me
ta į ją pagaliu, tai meška me
ta pagalį atgal. Pagalys švilp
damas pataikė Į štankietą ir jį 
nulaužė.

—- Vieną rozą meška apšir- 
dus ant savo pono, pasiguldė 
jį ant žemės. Jis ilgai į ją “er
zeliavo,” kad meška jį paleido. 
Tada jis meškai gerai užgraji- 
no su nagaika.

— Kada meškas veda per 
mišką, tai reikia griežti, rėk
ti ai; kokį nors sumą daryti, 
kad jos neužgirstų miško oši
mo, ba tą išgirdę, jos užsima
nytų laisvės (ir šiais laikais to
kia pat “muzika” žviegia, tik 
ji jau ne meškų laisvei taiko
ma, — J. J.).

Pabarškinęs tabakierką ir 
užsitraukęs tabokos, senukas 
vėl prabilo.

— O dabar, vaike, aš tau pa
baisiu labai cekavą baiką, kat
ros tu dar negirdėjai. Pabaisiu 
apie baudžiavą Lietuvoje. Kaip 
ponas žmogų laikė žemiau šu
nies, o žmogus turėjo jam dirb
ti už dyką ir jam rankas bu
čiuoti. Nuo tamsos ligi tamsos 
žmonės turėjo dirbti dvaruose, 
o naktį po mėnesiena ir su ba
lanom dirbti sau namie. Būda
vo, kaip kampupse vyrai šie
nauja, tai ponas per Verknę 
ant arklio perplaukia, visai ne
ieško brado, kad ir per Miku
čio buktą plaukia, jei tik tenai 
pasitaikė prijoti. Tada atjoja 
šlapias, rėkdamas ant darbinin
kų, kad jie neskubina šienauti.

pamatę, prade- 
bėgt, kurmonas 
ant dišlio užsi- 
parnešė net na

mo į dvarą. Jo nesuronino, ale 
jo ploščiaus skvernai likos tik 
skarmalais.

— Dėkui, dieduk, už tokią 
“gražią” pasaką, o aš mislinau, 
kad ponai yra labai geri žmo
nės, — tarė anūkas, rengda
masis eiti namo ir kiaurų klum
pių po lova ieškodamas.

Reiškia, pavergta liaudis- 
vergai ne tik turėjo ponams už 
dyką dirbti ir jų visas laukines 
užgaidas patenkinti, bet jie dar 
galėjo vergus mušti ir net su 
jais “žaidžiant” juos užmušti. 
Tai štai ką reiškia žodis “po
nas.”

šių dienų kultūringas darbo 
žmogus, neatsižvelgiant ar bū
tų jis juodadarbis, ar proto 
darbininkas — profesionalas, 
turėtų gėdintis tokio “titulo.”

Tiek aš teprisimenu iš savo 
senelio pasakojimų. Kaip gaila, 
kad tik tiek. Jei jis 
atpasakotų, turėčiau 
mą.

Jono

man vėl 
visą to-

Jonas.

še j O jeigu jam katras nepatiko, 
tai tam su bizūnu tuojau dro
žia, nežiūrėdamas, kur patro- 
pys. O jei bizūnas iškrinta iš 
rankų, tai mušamas darbinin
kas turi jam jį paduoti.

Kuomet baudžiauninko sūnus 
ženydavosi, tai ponas galėdavo, 
jei tik norėdavo, jaunamartę 
pasiimti “dėk pirmos nakties”, 
— ir paskutinius žodžius tar
damas dėl man tada nesupran
tamų priežasčių, 
no balsą.

—Stakliškėj, 
kur dabar stovi 
tynai buvo 
dvaro palociai.

senelis suleti-

ant to kalno, 
tavo učiliščia, 

pono Tiškevičio
Jo kiti ponai

Tel. TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman SI., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos — duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo pusiau — 
eik į savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragink balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą 
žebrį į vice-prezidentą 
Masytę į sekretorius 
K. Mažukną į iždiniu-.

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de

legatus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių prasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

SLA Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)

S

Vieną rozą tas ponas Tiške
vičius kitiems ponams pasakė, 
kad jis vasarą atvažiuos mies
telin ant atlaidų su rogėmis. 
Ponai sudėjo zologas ir jis iš- 
grajino. Baudžiauninkai nuo jo 
dvaro ligi miestelio, kelią vaš-'į 
ku nuklojo ir jis rogėmis antį 
atlaidų atvažiavo!

I

— Kada ponai darydavo ge
gužines laukuose, tai jie pasi
imdavo ir baudžiauninkų. Vie
nam iš jų liepia įlipti medin, į 
o ponai iš strielbų šaudo. Ka
da pašautas jau neišsilaiko ir 
per šakas žemyn krinta, tai po
nai pilvus susiėmę susiriesda
mi juokiasi.

GERI PIETŪSlį
Kada,norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės t Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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 į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

' TELEPHONE
STAGG 2-6048

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS t 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 piisl.—Laisve (Liberty^ Lith. Daily)-r šeštacl., Bal. 10, 1948



BALTIMORE, MD

Kal- 
buvo du : “L. šimutis, 
redaktorius iš Chica- 
pabėgėlis dr. P. Pa- 
neseniai atvykęs iš 

Prakalbų pradžia

Balandžio 4 d. Įvyko “Lie
tuvos vaduotojų” prakalbos, 
surengtos Baltimorės Lietuvių 
Organizacijų Tarybos, 
bėtojai 
Draugo 
gos, ir 
dalskis,
Vokietijos.
buvo garsinama 2 vai. po pie
tų.

Kalbėtojai kaip tik Į tą lai
ką ir pribuvo, bet. jų nema
žai nuostabai, svetainėje dar 
nebuvo nei vieno žmogaus, o 
buvo tikėtasi, kad kalbėtojai 
bus sutikti skaitlingos minios 
garsiomis ovacijomis. Kadan
gi prakalbos įvyko didžioje 
svetainėje, tai gavosi pusėti
nai liūdnas vaizdas, kuomet 
dviem kalbėtojam ir trim iš 
publikos Į'žengus vidun nera
dome ne tik klausytojų, ale 
nei rengėjų, kurie būtų sve
čius pasitikę.

Svečiai pasigėrėjo svetaine, 
kad didelė ir graži, tik, sako, 
negerai, kad žmonių nėra. Te
ko juos suraminti, kad vėliau , 
šiek tiek susirinks.

Ka'dangi L. šimutis *kataliku 
vadas, tai buvo tikimasi, kad
katalikiškas svietas sudarysi tės ctarbas, kurio svarbos pa- 
didžiumą publikos, bet jų pa- prastiem žmonėm neįmanoma 
sirodė vos keletas. Vietinių 
tautiškų tūzų irgi beveik ne
simatė. Nadas Rastenis, K. 
Matuliauskas ir profesorius i 
Kurelaitis atstovavo visą Bal
timorės tautišką inteligentiją.'

Baigiantis trečiai valandai, 
publikos jau buvo^ prisirinkę 
apie šeši desėtkai ir adv. N. 
Rastenis 
vylimu 
Padėtį 
mingas

su nepaslėptu nusi- 
pradėjo. prakalbas, 

kiek pataisė tas lai- 
nuotikis, kad į tą lai- 
L. K. Mindaugio pą- 
draųgystė baigė savo

kalbėjo dr. Pa- 
pabėgėlius ir 

p a r t i z a nūs.” 
kalbos, nesinori

ku- 
nei 
nei 
pu-

šelpinė 
mėnesini susirinkimą ir padau
gino publiką.

Pirmutiniu 
dalskis apie 
“lietuviškus 
Klausantis jo
tikėti, kad girdi kalbant buvu
sį Kauno universiteto profeso
rių: Tai toks kalbėtojas, 
ris nesirenka nei žodžių, 
taktikos, kuriam neapeina 
jo paties savigarba, nei
blikos pagarba. Ilgoje savo 
kalboje viską atkartojo, kas 
buvo rašyta pabėgėlių laiš
kuose, “Informacijų Centro” 
ir “Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto.”

L. šimutis daugiau kalbėjo 
apie ALT nuveiktus “milžiniš
kus darbus.” Girdi, ALT at
liktos kelionės, memorandu
mai, telegramos ir susirašinė
jimai, tai neįkainuojamos ver-

pašaukimu yra Lietuvą iš šitos 
“vergijos” išvaduoti, jeigu 
tiktai žmonės duo^ užtenka
mai aukų. Už tai jiedu di
džiausiu pasiryžimu suko 
sprandą “didžiausiam šių die
nų slibinui” be jokio pasigai
lėjimo. Betgi, galų gale p. 
Šimutis visai nejučiomis pasa
kė, kad ne lietuviški pro- 
naciai “nusuks sprandą tam 
slibinui,” ale galingoji Ame
rika su atominėmis bombomis. 
Mat, Amerika pati save turės 
gelbėti nuo komunizmo ir to
kiu būdu išgelbės ir kitus pro- 
nacius.

Gal būt, kad šitas Šimučio 
išsiplepėjimas pakenkė gavi
mui dienos uždarbio nuo susi
rinkusių. Nes kada buvo pa
prašyta “tepalo,” kad mašine
rija važiuotų, tai tik pora ar 
trejetas atsirado “tikrų lietu
vių” su dienos uždarbiu. Pa
sekmėje, aukų suplaukė 92 
doleriai ir keli centai, kas dėl 
abiejų kalbėtojų toH nepakan
kamai. Už tai advokatas Ras
tenis ’ užkomandavojo antrą 
aukų rinkimą, kad davaryti 
iki šimto dolerių. Iš šitų pra
kalbų ir jų pasekmių išplau
kia aiški išvada, kad žmonės 
“Lietuvos vaduotojams” nei 
moraliai, nei finansiškai nepa
deda. Dalyvis.

LOS ANGELES, CAL.

labai 
Cho

ir la- 
' La- 
Anna

kaip chicagiečiai kad
Abekienes ir Kenstavi-

Manau, choro vedėja 
tame pasidarbuoti.

svarbą 
moterys iš-

Zdan. Jis
Sudainavo

Publika neno-
Nežinau, ko-

suprasti. Kas tik gero sviete 
yra, tai vis per pasidarbavimą 
Šimučio su Grigaičiu.

Abudu kalbėtojai stengiasi 
Įtikinti klausytojus, kad Lietu
va “baisiai pavergta’’ ir jų

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. D. S. 33 kp. susiriksimas įvyks 
balandžio 14 d., 408 Court St., 8 v. 
vak. Visi naciai dalyvaukite, nes 
bus svarbus susirinkimas. Yra pri
siųsta rinkimų blankos, turėsime 
balsuoti ir apkalbėti ateinantį sei
mą, kuris įvyks liepos mėnesyje. — 
Kom. (85-86)

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug giliai žmo-z 
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 12 d., 7:30 v. v.-, 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo* 
nėkite visos narės dalyvauti,, turime 
daug svarbių reikalų. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. W. 85-86)

CLEVELAND, OHIO
A. L. M. Klubo susirinkimas 

įvyks balandžio 15 d., 7:30 v. v., 
Sachscnheim salėje, 1406 E. 55th 
St. Visos narės dalyvaukite, nes 
klubo Fin. Sekr. po sunkios ligos ir 
ilgų valtacijų jau sugrįžo ir daly- 

šiame susirinkime. Sutvarkys 
duokles ir gal ką naujo praneš 
saulėtą Floridą. — Valdyba.

(85-86)

PLYMOUTH? PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Wyom

ing, metinis susirinkimas įvyks bal.- 
April 11 d., prasidės 2 vai. po pietų, 
A. Stravinsko kambariuose, 46 Fer- 

,ry St. Visi pribūkite paskirtu laiku, 
nes turime daug reikalų aptarimui. 
Turėsime nutarti, kur laikysime se
kantį susirinkimą.
pirm. i 1

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 11 d., prasidės 10 
vai. ryto, 29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime. Taipgi pakalbin
kite savo kaimynus ir pažįstamus 
stoti į Lietuvių Literatūros draugi
ją. Nepamirškite užsimokėti 
les už šiuos metus. — J. M.
sekr. (84-85)

vaus 
jūsų 
apie

— J. Krutulis, 
(84-85)

duok- 
Lukas,

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime.varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite ' '
SHoreroad 8-9330 '

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

Specialistai Pritaikymui i
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy A ve., Brooklyn, N. Y.
——————----- --- -----------------—

ME.LEWISTON-AUBURN,
Balandžio 10 d., įvyks vakarienė, 

’rengia' LDS 45 kp. Bus ir šokiai 
prie Vicky Vince. Liet, salėje, 387 
Lisbon St., Lewistonc. Praūžia 7 v. 
vak. įžanga $1.50 asmeniui. Kvie
čiame visų apylinkių lietuvius daly
vauti. (84-85)

Paul Gustas Funeral Hume,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUQTAS GRABORIUS
Telcfonuokite dieną>ar naktj

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šęrmęnjm, didelis puikiai įruošta* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

‘ Ąsinepiški aptąrąąvimąi suteikiama šęįiųoųi sųlyg Parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega^

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. ir Progr. Lietuviai 

rengia svarbias prakalbas, balan
džio J.1 d., 2:30 v. dieną, 103 Green 
St. Trečios partijos klapsimu ir rin
kimas Henry Wallace į J. V. pre
zidentus, šie klausimai labai svar
būs. Turėsime gerus kalbėtojus, 
kaip tai R. Goldberg, Dr. J. Stani- 
slovaitiš, prof. B. F. Kubilius iš 
South Bostono. Tad nepraleiskite 
progos, dalyvaukime prąkąlbose. 
įžanga veltui. — Rengėjai (84-85)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio U d.,x 3 vai. po pietų. 
Liet.-Rusų Name, 735 Fairmount 
Ave. Susirinkimas bus svarbus, tu
rėsime aptarti vasaros laiko 
buotę. Būkite laiku. — Kom.

(84-85)

dar-

MAYNARD, MASS.
Matykite pii;mu sykiu 16 sovieti

nių respublikų judamus paveikslus. 
Matysite ir Lietuvą, matysite kaip 
progresuoja. Balandžio 10 d., 8 v. 
v., I. W. Hąll, 20 Powder Mill Rd. 
Kviečiame lietuvius iš visos apylin
kės dalyvauti. — Kom.

(84-85)
ĮMEVVARK, N. U

Koncertas ir šokiai. (Ruošia Am. 
Russian Frat. Society, Lodge 3060., 
Rusų Name, 53 Ęroome $t‘. Pelnas 
bus skiriamas paramai Russky Go
los, rusų kalboj dienraštis. Progra
moje dalyvauja žymūs talentai. Šo
kiai prie Al Saniuta orkeštros. 
įžanga 75ę, sų taksai?. Kviečiame 
dalyvauti. (84-85)

MOTERŲ DIENOS 
GRAŽUS PARENGIMAS

•Kovo 14- d. North Star Au
ditorijoje Įvyko Moterų Kliu
bo parengimas paminėjimui 
kovo 8-tos dienos, kaipo mo
terų dienos. ’

Draugė. Alvinienė atidarė 
programą paaiškindama svar
bą tos dienos ir iššaukė Los 
Angeles Lietuvių Chprą pir
mutini, kuris sudainavo 
grąžini kelias daineles, 
re yra gerų dainininkų 
bai gražiai dainuoja, 
blausiai publikai patiko
Levaųas ir Al Casper duetas. 
Man rodos, jeigu mes galėtu
me rasti kur nors su tokiu 
balsu dainininkę, kaip chica- 
gietės Abekienės, tai sudėjus 
su draugės Levanas turėtume 
duetą 
turi iš 
čienės. 
turėtų

Kalbėjo viena moteris anglų 
kalboje aiškindama 
moterų dienos, ką 
kovojo.

Dainavo Joseph 
turi gražų balsą, 
porą dainelių, 
re j o jį paleisti,
dėl daugiau nedainavo. O kas 
nežino Angela Adams, ji vi
sados puikiai dainuoja. šį 
syki porą dainelių labai gra
žiai sudainavo. Merginų seks
tetas labai gražiai porą ko
miškų dainelių patiekė, kas 
publiką gražiai prajuokino.

Draugė A. Jonikienė, iŠ 
Chicagos, sveikino losangelie- 
čįus nuo Chicagos draugų. 
Sakė, jai Kalifornija labai pa
tinka.

Viktorija Bagdonienė pasa
kė eiles: vienas lietuvių kal
ba, 'kitas anglų. Jei eiliavi- 
tynas labai tinka.
\ Programą uždarė Popovo 
orkestras sugrajindamas ke
lius kavalkus rusiškos muzi
kos, kuri visiems labai patiko.

Buvo svečių net iš Pitts- 
bųrgtįo, Pa., tai chicągietės 
Petrutienės sesutė Šimkienė 
su savp yyru. Draugai Mel-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby yriven that License No. 
RL 217 Iws been issued to the undersigned 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 25 Eighth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, lo be consumed 
oil the premises.

■MONTAUK CLUB

NOTICE is heteby given that License No. 
RL 3698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at, 1067 Manhattan Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be’ consumed 
on the premises.

ANTHONY PAP1DOUKA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4098 has boeil issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section* 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2412 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TH EODORE KOSTKO WICZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY A. AIELLO 
Aiello’s Wine & Liquor

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415 — 18th Ave , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINO TROVATO

NOTICE is hereby given that License No. 
. GB 23356 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
l(j>47 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IVAN ZELE7,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor et retail under

Broadway, Borough of

NOTICE is 
RL 817 has 
to sell beet. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lav/ at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ON the premises

MATHIAS LAUKUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 847 has-been issued to the * undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1696 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx; consumed 
ON the premises.

JAMŲS frlULLEN

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 11 d., 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Klube, 4-tos ir Upland gaį. 
Nariai kviečiami dalyvauti, turime 
svarbių reikalų aptarti. — II. Prots.

(84-85)

BRIpGEVILLE, PA.
Progr. Partijos Komitetas išrin

kimui Henry Wallace *į J. V. prezi
dentus, šaukia susirinkimą balan
džio 10 d., 6 v. v. Silver’s* Ballroom, 
Cokeburg, P». Dalyvaukite visi šia
me susirinkime' ir išgirskite žymių 
kalbėtojų: Progresyvių Partijos rei
kalai mums visiems svarbūs. — 
Kom. (.8^-85)

(Šie pranešimai viena diena pavė
linti, nes linotype mašina nedirbo.)

iiiąi buvo atvažiavę ant vaka- 
cijų ir ta proga atsilankė ant 
parengimo ir susipažino su 
loųsangeĮiečiais.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Programas visiems pati
ko. Po programo visi šoko, 
lįnksminosi. Gaspadinės dir
bo sušilusios prie valgių.

Už ypatingą parengimą, 
manau; dalis kredito priklau
so rengimo komisijai, kuri 
dirbo per. kokius du mėne
sius, kad tik parengimas pa
sisektų.

Draugė Alvinienė pranešė, 
kad atvažiuoja iš Chicagos 
Abekienė ir Kenstavičienė, ir 
yra rengiamas koncertas ba
landžio 25 d. Nepamirškite 
atsilankyti. Nors aš stoju už 
Los Angeles dainininkus, bet 
visi žino, kad mūsų chicagie-* 
tęs ne visada pasitaiko proga i 
išgirsti. Jos savo dainavimu 
kiekvieną žmogų žavėja. Tai 
nenuilstančios dainininkės, ku
rios visuomet ir.visur sutin
ka padainuoti,

Kliubo korespondentė.

ĮSPŪDINGAS parengimas 
\ GEGUŽĖS 16-TĄ

Laikas greitai slenka. At
rodo, kad dar daug laiko yra, 
o staiga, žiūrėk, .gegužės 16 
d. jau arti. O kokią reikšmę 
ta diena turi losangeliečiams ? 
Ogi tą dieną įvyks įspūdingas 
LDS “Mixmasters” 205-tos 
kuopos parengimas — “Vari
eties of 1948” (1948 metų
įvairumai). Tą dieną pasiro
dys ne tik kuopos geriausios, 
bet visos Los Angeles meno 
spėkos (nes visi priguli kuo
pai).

Viena iš mūsų menininkių 
tai draugė Cecelia Casper. Ji 
viena moterų seksteto daini
ninkių, kuris suorganizuotas 
prieš kiek laiko ir greitai žen
gia pirmyn. Ji, kartu su ki
tais nariais, Stella Baltad, 
Jean Bogdal,'Ann U^ton, He
len Zellin ir Virginia Wonder, 
(inksmins atsilankiusius 
jom dainom.

Apart jų, Al Casper, 
prirengia ir režisuoja 
veiksmą, sako, bus daug 
Pavyzdžiui:

Walter Raila, Joe Zdąnas,

nau-

kuris 
• visą 
kitų.

' (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

BAR & GRILL
UETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS

ALUS
ir

Kanados
• zr I .

Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

. 411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorių*

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL 2-5172

V. Bogdal, Angela Adams, Al 
Petravich ir daug, daug kitų.

Parengimas dar ir tuo svar
bus, kad visas pelnas skiria
mas delegatų vykimui Į Lt)S 
suvažiavimą Clevelande liepos 
mėnesį. Parengimas Įvyks 
gegužės (May) 16 d., North 
Star svetainėje, 1631 W. 
Adams St. Komisija perspė
ja: Kadangi programa gan 
ilga, tai .prasidės lygiai 3:30 
vai. po pietų. Todėl neapsi
gaukite, nepasivėlinkite. Po 
parengimo bus skaniausia va
karienė,'kurią pateiks patyru
sios 
kės.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BATAI 
Patyrusios padų . prisiuvinėtojos California 

batams dėl merginų

ROJAY SHOES, Inc.
NOSTRAND AVE., BROOKLYN, N. ¥• 
TELEFONAS STERLING 3-4313 

(83-85)

265

Operatorės — Operatorės 
suknelių.Patyrusios dirbti prie $3.50 

Unijinė dirbtuvė

DIXIE
245-23RI) ST., BROOKLYN, N. Y. /•

(83-85)

Mixmasters” šeiminin-

St. Louis. — Trys Gele
žinkelių - Traukinių Broli
jos reikalauja sutrumpinti 
darbo savaitę iki 40 valan
dų ir pakelti algą 25 centais 
valandai.

Maryląndo Darbo Fede
racijos vadai remia Truma- 
no kandidatūrą į preziden
tus.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
KLAŠČIAUS

Clinton Park e
Betts & Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.

PAJIESKOJIMA1
Jonas Lukoševičius pajieško savo 

brolio Franio Lukoševičiaus (Frank 
Lukas). Jis kelioliką metų gyveno 
Rochester, New York. Malonėkite 
rašyti sekančiu adresu: J. Lukoševi
čius, 19 Exchange St., Lawrence, 
Mass. * (84-86)»

J. J. Kaškiaučius, M. D 
536» Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

grupių ir 
Iš seijų 
naujus

L *us ir 
sudarau

Sįrikoniškais. Rei- 
|| kalui esant ir 
glpadidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,- Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLcnmore 5-6191

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite*Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooldyn, N. Y

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra-, 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANIČA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekviena dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5. pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Seštad., Bal. 10, 1948
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New Yorlai^/žziizfežlnkn
Berniukai Pagaminę 
Gražių Daiktų

“Pergale” Jau Šį Sekmadienį, Rytoj!

Brownsvilles Berniukų Klu 
be, 417 Christopher , Avė. 
statyta parodai 
nėliai, jaunų
laikinis pagaminti. 
Vedėjas A be Stark 
sveikas, naudingas 
mas yra tikriausia
jaunimo nuo blogdarybių.

visokį dirbi-’ 
khibiečių liuos- 

Jstaigos

užsieni i- 
apsauga

Ne Pagal Planą
Ilearsto laikraštis Jotirnal- 

American, New Yorke, buvo 
suplanavęs . puikų puslapi 
Mac Arthur o “laimėjimui” 
Wisconsin© atžymėti ir gene
rolą iš naujo gerai pagarsin
ti. Bet. . .

Stambioji B. Dauguviečio 
drama “PERGALĖ,” vaizduo
janti Lietuvos žmonių pergy- Į 
venimus nacių okupacijos me- 

brooklyniečių akis; 
jau šj sekmadienį, 

Labor j
Willough- 1

tu, prieš 
atsiskleis

s rytoj, balandžio 11 tą, 
B Lyceum salėje, 949 

by Ave.
Pasitikime, 

vieji Brooklyno 
lietuviai šiltai ši 
meni parems.

Tik prašome 
luot, nes ši kartą vaidinimas 
prasidės lygiai 3:30 popiet.1

Salė bus atdara nuo 2-ros vai. 
Jei kas dėl kokių nors prie

žasčių nustatytu laiku pribūt 
negalės, tokių prašome neit j 
sėdynes ten, kur reikia jau 
sėdintiesiems pasikelt, iki ei
namo veiksmo pabaigos. Tuo- 
mi pagerbsime ir save ir kitus, 

įžanga: iš anksto bilietą
progresy- perkant—$1.00, prie durų bus 
apylinkės i $1.25; vien šokiams—65c.

didiji vaid-

D. W. Atstovas 
Išvyko Palestinon

Norite Sužinoti, Kaip 
Daugiau Atsiekti 
Rinkimuose

f

ju-

Magil, angliško dar- 
Daily 

korespondentas, iš-

kad 
ir

visų nesivė-

vien šokiams—65c.
Veikalą stato Brooklyn© 

Liaudies Teatras.
Iki pasimatymo — ‘‘Perga

lėj”!
Rengėjai

A. B. 
bin inkų 
Worker 
vyko Palestinon praėjusi an
tradieni.

Iš karto jam mūsiškis Vals
tybės' Departmentas nedavė 
paso. Jis turėjo savo bylą 
perkelti Į Jungtiniu Tautų ati
tinkamą Įstaigą, kad gauti 
darbininkų laikraščiui tą tei
sę; kokią turi kiekvienas at
skiras biznierius, leidžiąs 
laikraštį.

Delegatai Išvyko Chicagon;
Girdėsim Raportą - Prakalbas

Mažiukai republikonai pa,- 
darė didžiojo planuose didelę*' 
pakaitą — tie šelmiai nebalsa
vo už MacArthurą. Visas ga
tavas Ilearsto puslapis nuėjo 
Į gurbą, spaustuvėj tą vietą 
laikraštyje turėjo užpildvti vi
sai kitais raštais: *

Wisconsinieciai, šelmiai, ne-' 
balsavo nei už kitą to laikraš
čio mylėtini gub. Dewey.

ace lor 
nariai ir 
Petrikienė

lio Lietuvių Wall- 
President Komiteto 
delegatai Katrina

išvyksta i Chicagą dalyvauti 
ton šaukiamoje visos šalies 
veikėju konferencijoje už

>rižę iš Chicagos jie pa- 
platų pranešimą apie .šį 

u rinkimini darbą, apie'

FIL M O S T E A T KAI
Jeigu Dar Nematėte 
Filmos “Spring”

Paskutinę savaitę rodomos 
Stanley Teatre, 7th Avė., prie . 
Times Square, apsigausite. 
Ypač linksmų filmų mėgėjai 
gailėsitės. Spring yra pilna 
šposingų momentų, yra gra
žių dainų, muzikos, šokių, ro
manso.

Komedija gaunasi vienai 
aktorei gavus ilgai lauktą pro
gą išstoti vaidinti muzikališ- 
kame veikale. Tuo patim 
kartu jai siūlo rolę ir filmoje. 
atvaizduoti mokslininkę. Ne
galėdama vienu kartu būti 
abiejose vietose ir nepajegda- ■ 
ma pasirinkti vienos iš dviejų,* 
aktorė maldauja nepažįsta- i 
mos mokslininkės užvaduoti 
ją filmoje tą vieną vai an d ą.!

. Mokslininkė, turėdama už
baigti svarbų tyrimą, nenori 
nei girdėti apie eikvojimą lai
ko filmai. Tačiau aktorei pa-1 
vaidinus kelis punktus iš fil- : 
mos, mokslininkė nusigando,! 
kad filmininkai perstato ją 
kokiu tai nepanašiu visiems 
žmogumi, ryžtasi pati pamaty- Į 
ti, ką filmininkai iš jos daro. Į

Aktorės ir mokslininkės pa- i 
našumas vienos kitai' ir tas;

pasikeitimas pareigomis Įstu
mia abi i painiavą: mokslinin
kė paskaitoma aktore, 
r ė 
ro

mokslininke. Iš to 
juokingų prietikių.

o akto- 
sus id a-

Brooklyn© Paramount
i rodyti mūsų piet- 
vaizduojančią filmą 

Priedams 
filmą “Shoe 
šku aiškini-

vakarius 
“Albuquerque, 
rodo i 
Shine,” 
m u.

SU

Yorko Paramount
do “Saigon,” su Alan 

Ladd ir Veronica Lake vado
vaujančiose ro1ėse. 
veiksmai scenoje.

New

yra

Embassy Teatruose 
Ištraukos žinių iš viso 

šaulio ir iš naminių Įvykių.
pa^

Roxy Teatre
Penktą ir paskutinę savaitę 

rodo komediją “Sitting Pret- 
dadėta 
agituo- 
frontą

bėgamųjų žinių filmą, 
jauti prieš darbininkų 
Italijos rinkimuose.

SANCARLOOPERACO.

Arturo De Cordova ir 
Lucille Bremer sceno
je iš filmos “The Ad
ventures of Casanova,” 

Globe Teatre, New 
Yorke.

Miestavoji Opera
Pradėjo ketvirtą savaitę. 

Balandžio 10-tos vakarą su
vaidins Tosca. Sekmadienį po 
]*>iet—Cavalleria Rusticana ir 
Pagliacci, o vakare—Madama 
Butterfly.

Penktą savaite, prasidė- 
nčią trečiadieni, balandžio 

11-tą. suvaidins Pelleas et 
Melisande, La Traviata, Car- 
men, 
Old Maid and the 
Amelia Goes to the

Vakarais visuomet 
15

La Boheme, Rigoletto, 
Maid and the Thief, 

Ball, 
nuo 8 :- 

sekmadieniais po p i et nuo 
). Įžanga nuo $1.50 ir ne 

aukščiau $2.40, Įskaitant tak
sus. Vieta: 
Center, 131 
New Yorke.

New York City 
W. 55th Street,

14-ta, 
dienų, 16-kos

Atvyksta San Carlo Opera 
Trečiadienio vakarą, 

pradės 12-kos 
perstatymų gastrolę New Yor
ke seniausioji Amerikos ke
liaujanti operos trupė — San 
Carlo Opera Co. Vaidins kas 
vakaras, šeštadieniais-sekma
dieniais ir p6 pietų. Pasku
tinis perstatymas 25-tą.

SIMFONIJOS ORK. Ir BALETO GRl P f
. 150 * ŽMONIŲ • 150

TF.EČ. BAL. >4 iki BAL.
TREC. VKR. PAL. II, 
KTVRT. VKL 
PNKT. VKR.
MT. p. P.
MT. VKR
SKMD. P.P.
SKMD. X KR.
CENT E
Rockefeller Center—19th

16
17

įimt.
TRAVIATA 

CARMEN 
RIGOI.ETTO 
MADAMA BUT
AI DA ĮTERFLY
LA BOHEME

Artėja Carnegie Pops 
Koncertų Sezonas

Gegužės 1-mos vakarį 
sidarys šių koncertų sezonas
su solisto Maggie Teyte, d aly.- 
vau jant 
kestrai. 
dainos, 
listų.

at-

R
1« LA 
f H E T R E

St.ir 6th A ve.

philharmoniškai 
Per sezoną turės 

muzikos ir šokių

or- 
60
so-

AUTOMOBILISTAMS
Pradedant balandžio 12-ta 

u.ž d ra u s p asistaty ti m aš i n as 
ant Henry ir Clinton Sts., tar
pe Fulton St. ir Hamilton

konferencijos padarytus pla-: Ave., Brooklyn©, nuo 8 ryto 
nūs šiai kampanijai. Praneš,; iki 7 vakaro, darbo dienomis, 
kokių laimėjimų jau atsiekta 
ir su kokiais sunkumais susi
duria trečiosios partijos būda- 
vojimo ir taikos kandidate/iš
statymo darbuotojai.

Visa tai išgirsti turėsime 
progą visi, kadangi delegatai 
raportuos viešame masiniame 
susirinkime, ivyksia'nčiame ba
landžio 22-ros vakarą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., 
Brook lyne.

Vakarais leis statyti, bet tik 
vienu šonu.

Nemokama Vieta
Miestas yra Įsteigęs nemoka

mą auto pastatymui vietą ant 
Cadman Plaza, ties Brooklyn 
Bridge: Ten randasi vieta 
laikyti mašiną visą dieną, o 
kita dalis atskirta pastatymui 
mašinų trumpą laiką.

Darbininkų ii’ liaudies 
dėjimams sunkiau išrinkti savo 
kandidatus rinkimuose, nes 
jiems stoka pinigų ir laiko. 
Tačiau darbininkai yra žmo
nijos dauguma. Ir jeigu ta 
dauguma bus informuota, pi
nigai nei teroras nuo darbi
ninkų rinkimų 
lės.

Kad paruošti 
nes rinkimams, 
šokiais su rinkimais 
klausimais, Jefferson 
of Social Science skelbia spe
cialius tam kursus. Pamokos 
teikiamos pačioje mokykloje, 
575 Avenue of the Americas. 
Teikiamos ir atskirų organi-j 
zacijų centruose, jeigu ten su-: 
sirašo pakankamai lankytojų 
ir pageidauja pamokų ant vie
tos.

Registracija prasidės 19-tą 
balandžio, pamokos 3-čią ge
gužės. Keturių pamokų kur
so kaina $2.

Kiti specialiai, dabartiniu 
laiku labai reikalingi kiekvie
nam kursai yra temose :

1948 ii' Amerikos Moterys— 
gegužės 15-tą, viena viso po
piečio pamoka, $1.50.

1948 ir Negrų Liaudis—ge
gužės 23-čią, kaina $1.50. 

_______________ t________________________________ _

n u o 
išplėšti nega-

eilinius žmo- I 
informuoti vi- 

surištais
School

Prakalbų lapeliai jau gata
vi. Komitetas prašo visus tai
kos mylėtojus ir Wallace Į 
prezidentą šalininkus pasidar
buoti jų paskleidime, visur 
kalbėti ir veikti už sėkmingą 
raporto mitingą.

GAL PRITRUKSIĄ GASO
Brooklyn Union G as Co. 

skelbia turinti anglies dary
mui virtuvėse vartojamo gaso 
dar 24-rioms dienoms. O’ pas
kui? Oras bus atšilęs, galėsi
me valgyti šaltus “salads” ir 
gerti pieną. Norint išsikepti 
steiko, išvažiuosime Į parką. 
Tuo tarpu angliakasiai laimės 
sau senatvės pensiją.

Gaisras Apžalojo 
Pastatu

Trečiadieni buvo iškilęs 
gaisras Empire State Buildin- 
go 57-me aukšte. Pamatęs 
.liepsną, praeivis pašaukė gais- 
ragesius. Gaisrą greit užge
sino, ■ tačiau Užsidegusysis 
aukštas apsvilo.

Nubaudė Už 
Nedavimą Šilumos

Alvin Kay, agentas apart
ment© namo, 238 E. 88th St., 
New Yorke, tapo nuteistas 30 
dienų kalėti. O jo žmonai 
leido pasirinkti — tiek pat 
kalėti ar užsimokėti $250. Ji 
užsimokėjo.

Skunde prieš juos sakė, kad 
vasario J-mą, kai lauke buvo 
28 laipsnių temperatūra, ap- 
siskundusių gyventojų at
kviestas Sveikatos Departmen- 
to inspektorius rado butuose 
tik po 55 iki 60 laipsnių.

Įstatymiškai New Yorke 
leista butams temperatūra yra 
ne mažiau 68 laipsnių, šildo
ma turi būti ne pagal kalen
dorių, bet pagal oro tempe
ratūrą. Bile kada lauke tem
peratūrai nupuolus iki 50 ar 
žemiau, gyvenami namai turi 
būti šildomi.

RANDAVOJIMAI
Pasi randavo ja fornišiuotas kam

barys vienam vyrui. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės bile laiką pas 
Pauliną Sabalius, 101-56 — 115th 
St., Richmond Hill, N. .Y. Važiuoki
te Lefferts linija iki paskutinės sto
ties. (85-86)

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai. Kas pirks rakandus, galės 
randavoti ir tuos keturius kamba
rius. Prieinama kaina. Prašome 
kreiptis bile vakarą nuo 6-tos va
landos. Antanas Litvaitis, 444 Me
tropolitan Avė., (viršutinės lubos, 
po kaire), Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda trijų kambarių ra
kandai ir gali randavoti tuos tris 
kambarius kur yra rakandai. Kaina 
gana prieinama. Prašome kreiptis va
karais po 5-toš valandos. 361 South 
3rd St. (apartment 12), Brooklyn, 
N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštinės 

Darbui
Reikalinga • mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
stlsipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

(75—86)

k

Ready-To-Ship 
PARCELS to 
the U. S. S. R. 
. ... and all parts 

of. the world 
t • - > ’ ’.. .

DEL DIDŽIAUSIŲ VERTYBIŲ
Maisto pundeliai j Sov. Sąjungą
Drabužiu Pundeliai į Sov. Sąjungą

$13.38 iki 24.01 Į

$36.32 iki 53.03 j

Iš Anksto Apmokėtais Muitais, Apdrauda ir Kitomis Lėšomis.
Pigesnės Kainos j Kitus Kraštus—Reikalaukite Katalogo.

BRONX AGENTŪRA:
EMRA MFG & TRADING 

2770 Third Ave' (Kamp. 146 i
MO. 9-6761

Šis skelbimus sntcikrf ">nc ir $1.00
nu->iai<!i} ant StaiidardiniŲ Pundelių

co,
St.)

WORLD TOURISTS nc

18WEST23rd ST,
J'tE.W YORK IO, N.Y

i; t .one H'AR į> -.4 6.6 o|

Amerikos Užrubežiams Po
litika.

Kovos už Algas ir Atei
nanti Krizė.

Čivilės Laisvės ir Mažumų 
Grupės.

Bile kuris iš paskutinių tri
jų’ kursų susidės iš 4 pamokų, 
kainuos $2.

Kitoki visoki kursai, virš
šimtas jų, mokykloje vyksta 
be’ pertraukos. Moko kalbų, 
visokiu visuomeniškame veiki- N ‘
me ir organizacijose reikalin
gų mokslų ir meno. N. St.

Pravažiuojantis.
Išgelbėjo Vaiką

Važiuodamas ant Bronx Ri-

Miesto Tarybos
Narys Pasmerkė
Politinę Cenzūrą

Kaunsilmanas Eugene P. 
Connolly, New Yorko darbie- 
tis, smerkė Valstybės Depart-

ver Parkway automobiliumi 
Paul Amanti tapo sustabdytas 
raudonos šviesos. Jis pamatė 
mažą mergytę pakrantėje 
verkiant. Sustojo ištirti.

—Mano broliukas upėje, 
tenai, — parodė ji.

Amanti tuojau šoko i upę,' 
išgriebė vaiką ir nešdamas 
ant kranto pradėjo atgaivini
mui mankštą. Mergytės ve
damas, parnešė kūdiki namo. 
Pribuvę iš policijos ir ligoni
nės gelbėtojai pabaigė vaiką 
atgaivinti.

Motina buvusi vaikus, 4 ir 
6 metų, palikusi pasėdėti par- 
kutyje, kol jinai nusipirks 
reikmenų.

mentą už nedavimą paso kon- 
gresmanui Leo Isacsonui, ne
seniai išrinktam su Wallace’o 
užgyrimu. Isacson norėjo vyk
ti i Paryžių, Graikijos parti- 

i zanams paramos konferenci- 
jon.

Connolly pareiškė, jog ne
davimas paso “yra kraštuti- 
niausia politinė cenzūra.” ‘

Minėton konferęncijon iš
LaGuardia stoties išskrido 
Connolly, Mrs. Dorothy Ųole- 
Bushnell, Progressive Party 
kandidatė Į kongresą iš Illino
is, ir dr. George Karaflos, Ho
ly Trinity bažnyčios preziden
tas iš Chicagos.

Flush inge rado kūdikio 
kūnelį. Kūdikis, menama, bu
vęs uždusintas tuojau po gi
mimo, burna užkimšta popie- 
ros gabalu.

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

Jūsų BUITIS
♦

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO
• ‘’SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO

AKIS IR 
AKIS”

Jerome Hurwitz b.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123 *
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara
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S. A. O.

■7

BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y

. Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

7^ į

••

fe

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

j

I — M — M — M — M — M —• n —• Ui —’ n — M •— • — «■ — h

! BROOKLYN 1

į LABOR LYCEUM į
| DARBININKŲ IŠTAIGA Į
■Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-?
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į

Puikus steičius su naujausiais I 
įtaisymais.

J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
į Kainos Prieinamos. į

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

.—4

į Egzaminuojam Akis,- 
j Rašome Receptus i 
i Darome ir Pritaikome Akinius ■

I ( Optometrists Į

i 394-398 Broadway 1
I Brooklyn, N. Y. 1
Į Tel. ST. 2-8342 !

—■—-—■—"—-—-—■—■—-—-—■—«4»

| GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
| 223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: H“? di?om 
į 6—8 vakarais ?

Ir Pagal Pasitarimais. į
Telefonas EVergreen 4-0208 |

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimd prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio ' kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: I Sare I 
{ X----- o Vdndlu

Penktadieniais uždaryta.
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEGIONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Man's BULOVĄ...richly styled 
always accurate and de pend-

Lady's BULOVĄ . . . modem 
besmty m erery trim Kna . . J 
17>*4a.

Graži Įvairybė kostu- 
miSkų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirblmo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Dabnontinial 
žiedai.

the time to choose the perfect gift 
'...a Parker “51” pen and matchingpenciL 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

> >17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St.,‘arti Graham Ave., Brooklyn

'6 pual.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Bal 10, 1948




