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Pereitą sekmadienį Brook
lyn o ir apylinkės skaitlinga 
publika matė vaidinant įžy
miojo lietuviu tautos drama
turgo Dauguviečio pjesę “Per
galę.“ žinau, kad galima, 
ieškant, surasti nemažai trū
kumu tiek vaidinime, tiek pa
čiam veikale. Pavyzdžiui, su- 
taupymui laiko du pirmieji 
aktai visiškai išleisti, nevai
dinti. Vaidinimas prasideda 
su trečiuoju aktu. Veikalo 
pradžios. svarbiausio akto, 
taip vadinamos užuomazgos, 
nėra. Tai klaida. Ateityje.'
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Užpuolikai Išdaužė \ Sovietai Žino, kaip Pasigamini
Komunistų Mitingą 
Sudegino Knygas
Katalikų Veteranu Vadovaujama, Govėda Suardė Komunistų 
Susirinkimų Rochesteryj; Policija Nestabdė Padaužų

Rochester, N. Y. — 100 Policija nestabdė užpuoli-
aišku, pirmasis aktas turėtų , katalikų ir kitų fašistuo- kų nei salėje nei lauke, 
būti vaidinamas.

Bet ne apie trūkumus ir ne
tikslumus aš čia norėjau kal
bėti. Faktas yra, kad veika
las paliko publikoje labai 
daug gražaus, gilaus įspūdžio. 
Ik vaidinimas, abelnai paė
mus, pavyko labai puikiai.

Visam darbui vadovavo 
Steponas Večkys. Darbo ir 
pasiaukojimo įdėjo daug. Dar
bą atliko gerai, pagirtinai. Be 
to, jis pats vaidino labai svar
bia ūkininko Roko rolę, ir

jančių karo veteranų govė- Prieš tą pogromą proteš- 
da įsiveržė į Ukrainų Dar- tavo radijo komentatorius 1 • • T /-M T • 1 — ”1 / -r*X • 1 T y 1 1 ♦ •bininkų Salę ir suardė ko
munistų suruoštą masinį 
susirinkimą. Jie apkumščia- 
vo kalbėtoją Arnoldą John- 
soną, vieną Komunistų Par
tijos direktorių, ir išstūmė 
jį ir vietinius komunistų va
dus iš svetainės; pagrobė 
knygas ir brošiūras, išnešė 
laukan ir sudegino. !

Kuomet po susirinkimo 
išardymo žmonės skirstėsi, 
tai naciški padaužos dar už-

David Kessler. Daugelis pi
liečių taipgi siunčia protes
tus miesto majorui ir poli
cijos komisionieriui. Pilie
čiai gėdijasi, kad toks skan
dalas galėjo įvykti jų mies-

vaidino taip, jog geriau nega- ptI0]g įr sumušė 10 studen-
Įima nė reikalauti.

niai! o 
Argi,

O štai kas dabar, 
nuomone, svarbiausia: 
tiek darbo ir pastangų įdėjus, 
tik tuo vienu pasirodymu ir 
bus viskas baigta? Jokiu bū
du neturėtu būti!

“Pergalė"’ turėtu būti su
vaidinta dar keliose kitose vie
tose, nu. sakysime, New ark e, 
Ph i 1 a d e 1 ph i j o j e, W ate r b u ry, 
Hartforde, o gal net ir pačiam 
?Įo. Bostone. Tikiu, kad Brook- 
yno Liaudies Teatro artistai 

su. mielu no»u sutiktų toms 
.kolonijoms patarnauti.

Ir tai gal reikėtų padaryti 
dar šį pavasarį, dar prieš va
sarinius karščius. Ką 
tų kolonijų veikėjai ir 
zacijos ?

tų, Henry Farashą,' apskri
ties Komunistų Partijos 
pirmininką, ir du kitus vie
tinius komunistu vadus, Le- c- 7

onardą Costą ir Gertrūdą 
Kowal.

Marshallo Pianas Lemia 
Karą, Sako Sovietų 

Atstovas
Berlin.—Pulkininkas Tūl- 

panov, karinės Sovietų vy
riausybės politinis atstovas 
Berlyne, pareiškė, jog Mar
shallo planas veda karam 
O Trumaną Tulpanovas pri
lygino Goeringui, vyriau
siam po Hitlerio nacių va- 

i dui.

sakote, 
organi

Chica- 
žymusis

Prieš dvejetą metų 
gojo tragingai žuvo 
mūsų pažangiosios visuomenės 
veikėjas Fredas Abekas 
(Akelaitis). Tą liūdną sukak
tį L^ Prūseika mums priminė 
geru straipsniu, 
dienos Laisvėje.

Abeko mirtis 
skaudus smūgis 
žmonių judėjimui, 
draugas, kuris visą savo są
moningąjį gyvenimą atidavė 
darbo žmonių kovoms už 
šviesesnę ateitį. Savo entuzi
azmu ir neišsemiama energija 
Fredas užkrėsdavo kiekvieną, 
kuriam pasitaikydavo garbė 
su juomi kartu darbuotis.

telpančiu šios

buvo be galo 
visam darbo

Tai buvo

Pruseiką sako :
“Abeką gerbė ir mylėjo ne 

tik jo idėjos draugai. Jo nuo
mones rimtai vertino ir pašali
niai žmonės,- nes jis turėjo 
gabumų ir nuoširdumo kalbėti 
jautriai, Įtikinančiai. Jo ne
kentė tik dešinieji fanatikai, 
fašistpalaikiai ir netoli nuo jų 
bėgę socialdemokratai...

“Nemanau, kad perdėsiu sa
kydamas, jog Fredas degte 
degė darbe. Jam rūpėjo ir Li
teratūros Draugija, ir Darbi
ninkų Susivienijimas, ir mote
rų kliubai, ir jaunimas, ir 
darbo unijos, ir bendras, per 
visų šalį Demokratinių Lietu
vių veikimas. . ”

Vilnies re-
Dieni'aščio 

nei 
Vilnies

Fredas Abekas daug metų 
dirbo dienraščio 
dakciniame štabe, 
reikalams jis nesigailėjo
laiko, nei sveikatos, 
išlaikymas ir sustiprinimas vi
suomet būdavo visų jo pa
stangų centre.

Aš manau, kad mes visi la- 
(Tąsa 5 pus.)

Atominę Bombą, Sako Forrestal, 
Amerikos Karo Jėgų Sekretorius

Washington, t Visų gin
kluotų Amerikos jėgų sek
retorius Forrestal dėstė 
viršenybę, kurią ši šalis tu
rėtų kare prieš Sovietų Są
jungą. Jis tvirtino, kad So
vietai neturį atominės bom
bos. Bet kai kongreso gin
kluotų jėgų komiteto nariai 
pradėjo klausinėti, tai For
restal pripažino, jog Sovie-

tai žino, kaip pasigamint a- 
tomų bombą. Vannevar 
Bush, valdžios mokslinės 
komisijos pirmininkas, sakė 
Forrestal’ui, kad Sovietam 
yra žinomi atominiai sekre
tai. T-ačiaus Forrestal pasa
kojo, kad fabrikiniai Sovie
tų Įrengimai esą per men
ki; todėl, girdi, jie tik už 
kelių metų galėsią pasidirbt 
atominę bombą.

J. Lewis Teisiamas^ 
Girdi, Už "Teismo 
Paniekinimą"
Daugelis Mainierių, Laimėję Pensiją, Dar Negrįžta Dirbt;
Žiūri, kaip Teismas Pasielgs su Jų Vadu Johnu Lewisu

Mirė Motina H. Wallace’o, 
Progresyviu Kandidato į 
J. Valstijų Prezidentus

Sugriūsiąs Irano 
Ministry Kabinetas

Anglijos “SocialistŲ” 
Valdžia Dar Padidino 
Kapitalistam Pelnus

Francijos Komunistai 
Daugiausiai Laimėjo 
Miesto Rinkimuose

Des Moines, Iowa. — Mi
rė May Broadhead Wal- 
lace’ienė, 80 metų amžiaus, 
motina Henrio A. Walla
ce’o, trečiosios partijos kan
didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Jos vyras Hen
ry C. Wallace, šio kandida
to tėvas, buvo Amerikos 
žemdirbystės sekretorius 
nuo 1921 iki 1924 m., prezi
dentų Hardingo ir Cooli- 
dge’aus valdžiose. Jis mirė 
1924 m.

Velionė Wallace’iene susi
pažino su savo busimuoju 
vyru, kuomet abudu buvo 
lowos Valstijos Kolegijos 
studentai.

Graikų Monarchistai Atėmę 
Iš Partizanų Miestelį, kad 
Galėti] Pasirodyt Karaliui

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai buvo už
ėmę Kalavryta miestelį, vi
durinėje šalies dalyje. Bet 
kai Graikijos karalius Paul, 
amerikonų komandierius 
gen. Van Fleet ir anglų va
das gen. E. E. Down važia
vo į tą apylinkę, tai monar
chistai, norėdami jiems pa<- 
.sirodyt, subūrė dideles sa
vo žandarų ir kariuomenės 
jėgas ir atakavo partiza
nus. Tad 500 partizanų po 
mūšio pasitraukė iš mies
telio.

Monarchistai ketina pra
dėti pavasario ofensyvą vi
durinėje ii* šiaur-vakarinė- 
je Graikijoje. Jų lakūnai, 
vartodami anglų-ameriko- 
nų lėktuvus, bombardavo ir 
apšaudė partizanus Krucia 
kalnuose.

Florencija, Italija, — Šio 
didmiesčio majoras yra ko
munistas. Darbininkų judė-i 
jimas Florencijoj stiprus.

ORAS.—Būsią lietaus.

London. — Anglijos Att- 
lee-Bevino “socialistų” val
džia giriasi, kad ji perima 
tūlas pramones į valstybės 
nuosavybę, esą, “žmonių 
naudai.”

Bet kam eina nauda, ta
tai parodo sekamieji skait
menys :

Anglų kapitalistai 1946 
m. gavo 2,942,000,000 sva
rų sterlingų pelno, o 1947 
m. jau 3,242,000,000 svarų 
sterlingų, reiškia, per vie
nus metus jų pelnas pakilo 
10 nuošimčiu. . Tuo tarpu 
raštinių tarnautojų algos, 
per metus sumažėję 5 nuo
šimčiais. Svaras sterlingų 
yra 4 doleriai.

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad greitai sugrius 
Irano premjero Ibrahimo 
Hakimi’o ministrų kabine
tas. Daugelis seimo narių 
kaltina jį už tai, kad Haki- 
mi nenuslopino maištų 
prieš valdžią, kad nepataisė 
šalies ūkio ir kad neapvalė 
finansų ministeriją nuo 
suktybių. •

Kai kurie politikieriai 
geidauja vėl sugrąžint Ah- 
madą Ghavamą į premjero už kairiųjų kandidatus rin- 
vietą. Ghavam yra pabėgęs 
Paryžiun. Ghavamo valdžia 
buvo kaltinama už dviejų 
milionų dolerių nusukimą, 
kur ir pats Ghavam pasi
glemžęs apie 800 tūkstan
čių dolerių.

Italijos , Valdžia Pašalino 
Komunistą Ainbasadorių
Koma. — Italijos valdžia 

pašalino komunistą saivo 
ambasadorių Lenkijai Am- 
brogio Doninį už tai, kad 
jis laikinai sugrįžo Italijon 
ir ragino piliečius balsuoti

kimuose.

Amerika Susiuntė Daugybę 
Ginklų Graikijos Armijai

Paryžius.—Epernay mie
sto rinkimuose, netolia Pa
ryžiaus, komunistai laimė
jo daugiau, negu bet kuri 
kita partija. Miesto tary- 
bon išrinkta 10 komunistu, 
7 gen. de Gaulle’o partijie- 
čiai, 6 užsieninio ministro 
Bidaulto klerikalai ir 2 so
cialistai.

Lyginti su pernykščiais 
rinkimais, de Gaulle prara
do 2 vietas miesto taryboje; 
komunistai laimėjo 1 vietą 
daugiau, negu ■ tada; kleri
kalai išlaikė pernykščią sa
vo skaičių, o socialistai pra
laimėjo 1 vietą miesto tary
boje.

ŽYDAI SKELBIA SAVO 
VALSTYBĘ PALES

TINOJ
Jeruzalė. — Visuotina 

Žydų Sionistų Tarybą pa
skelbė, jog kai tik anglai 
pasitrauks iš Palestinos, tai 
ant rytojaus, gegužės 16 d., 
bus, įkurta nepriklausoma 
žydų valstybė Palestinoje.

Monarchistai Sušaudė dar 
7 Graikų Demokratus

Lewis savaite pirmiau ne
liepė streikieriams grįžti 
darban, kaip reikalavo kito 
teisėjo indžionkšinas. Lewis 
būsiąs baudžiamas, esą, 
už “teismo paniekinimą.”

Lewiso advokatai prašė 
panaikint bylą prieš jį, kuo
met Lewis pašaukė mainie-* 
rius darban. Teisėjas Golds- 
borough atmetė prašymą.

Kompanijos per savo at
stovą pasižadėjo mokėti po 
$100 pensijos mainieriams,

■K^pa.iios “ “g
natves) pensijas. Ju sutar- n. _. . ‘

•• j u • i amžiaus. Pirmesneie sutartis su unija dabar jau vyk-L. . .. . “
^om< m j j j tyje su unija kompanijos

i buvo pasižadėjusios mokėti 
Apskrities teisėjas Alan I tokią pensiją, pradedant

Goldsborough pirmadienį • nuo 60 metų; bet iki šiol 
pašaukė Lewisa šį trečia- į jos nevykdė ano pasižadėji- 
dienį teisman dėl to, kad i mo.

Washington, bal. 13.—Di
džioji dauguma 400,000 
minkštosios anglies mainie
rių dar vis streikuoja, kaip 
pranešta antradienio vidu
dienį. Pirm grįšiant darban, 
jie norį sužinoti, kaip fe- 
deralis apskrities teismas 
nubaus Mainierių Unijos 
pirmininką Johną L. Lewi- 
sa. v .

Lewis balandžio 12 d. iš
siuntinėjo telegramas Mai- 
nerių Unijos skyriams:.- 
Kompanijos suteikia (se-'

Trumanas Perkas IT i i' " K * tarptautinis Komunizmas
Balsus Italijoj Iššaukęs Begotos Sukilimą

TEISMAS UŽGIRIA TAF- 
TO-HARTLEY’O ĮSTATY

MĄ PRIEŠ UNIJAS
Washington, bal. 13. — 

Specialis federalis teismas 
tokia dauguma kaip 2 prieš 
1 užgyrė Tafto-Hartley’o į- 
statymo posmus, kad unijų 
vadai turi prisiekti^ jog jie 
nėra komunistai, ir kad u- 
nijos turi pristatyt valdžiai 
finansines savo apyskaitas.

Roma. — Viso jau 600 
Amerikos laivų įgabeno I- 
talijai maisto.

Ablavai prieš Studentus ir 
Kt. “Raudonuosius” Irane

Teheran, Iran. — Nesi- 
liauja Irano žandarų me
džioklė prieš žmones, kurie 
įtariami kaip komunistai. 
Paskutinėmis dienomis su
imta ir kvočiama 200 Te
herano universiteto studen
tų, nužiūrimų “raudonų
jų.” Universiteto rektorius 
Akbar Siassi, kartu ir 
švietimo ministras, grąsino 
apleisti vietą, jei nebus su
stabdyti ablavai prieš stu
dentus.

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistai areštavo 
dar# 100 civilių žmonių ir 
sušaudė 7 Peloponnese, pie
tinėje Graikijoje, ant ryto
jaus po to, kai ten atsilan
kė į Agrinioną amerikonų 
generolas Van Fleet ir 
Graikijos karalius Paul. Ki
tiems areštuotiems taip pat 
gręsia mirties bausmė,

Athenai, Graikija. Iki 
kovo pabaigos šiemet Ame
rika pristatė Graikijos mo- 
narchistų armijai 75,000 
visokių ginklų, 7,000 tonų 
šovinių, apie 3,000 karinių 
automobilių, trokų. ir dide
lius kiekius kitų karo reik
menų. Dabai* Amerikos lai
vai plukdo monarchistams
ypač patrankas kovai kai-j kaip tariamiems partizanų 
nuošė prieš partizanus. . rėmėjams.

Chinų Komunistai Prasiveržė 
Per Du Trečdalius Chinijos
Nanking, Chinija

nų komunistui būriai jau 
persimetė ir per didžiąją 
pietinę. Chinijos upę Yangt
ze. Apie tai su išgąsčiu 
pranešė’Chinijos neva kon
stitucinio seimo nariai. Tas 
“seimas” sudarytas iš val
dovo Čiang Khi-šeko tauti
ninkų (Kuomintango) par
tijos politikierių ir kitų jo 
pastumdėlių. Komunistų 
persikėlimas* per Yangtze 
upę reiškia, kad jų kovūnai, 
prasiveržė jau per du treč
dalius Chinijos, iš šiaurės 
į pietus.

Keli tuzinai “seimo” de-

Boston. — Čionaitinis 
laikraštis Boston Herald 
bal. 7 d. įtalpino žinią iš 
Washingtono, jog Amerikos 
valdžia paskyrė 20 milionų 
dolerių papirkinėti Italijos 
miestų ir miestelių pilie
čius, kad balandžio 18 d. 
rinkimuose balsuotu už kle
rikalų kandidatus, o prieš 
komunistus ir kairiuosius 
socialistus. Tuos kyšius da
linsią slapti amerikonų a- 
gentai.

Boston Herald rašė: Pre
zidentas Trumanas vartos 
Italijos rinkimuose tokias 
priemones, kaip buvęs Tru- 
mano bosas Pendergast 
vartodavo Kansas City rin
kimuose.

Gromyko Kaltina Ameriką 
Už Sąmokslą prieš čecho- 

slovakijos Valdžią
Lake Success, N. Y. — 

Andrius Gromyko, Sovietų 
delegatas J.ungt. Tautų 
Saugumo Taryboje, pareiš
kė, jog Amerikos ambasa
dorius Laurence Steinhardt 
dalyvavo suokalbyje su kle
rikalais ir kitais dešiniai
siais čechoslovakų politikie
riais, kurie siekė nuversti 
demokratinę valdžią, Čecho- 
slovakijoj. “O dabar Ame
rika kasdien ir kas valandą 
kišasi į vidujinius Italijos 
reikalus,” sakė Gromyko.

Forrestal Džiaugėsi dėl 
Sovietu Nuostolių Kare

Washington. — Vyriau
sias Amerikos karinių jėgų 
sekretorius Forrestal fakti- 
nai džiaugėsi, kad “Sovietai 
nukentėjo baisius nuosto
lius ir sunaikinimus Antrais
Dėl to tąip pat būtų leng
viau Amerikai kariauti su 
Sovietais, sakė Forrestal, 
liudydamas kongresiniam 
ginkluotų jėgų komitetui ir 
agituodamas už draftą.

— Chi-Į legatų smerkė karo minis
trą Pai Čung-hai, kad jis 
slėpė baisiai sunkią tauti
ninkų padėtį šiaurinėje 
Chinijoje. Kai kurie reika
lavo sušaudyt generolą Čen 
Čengą, armijos štabo galvą, 
už tai, kad tautininkai pra
kišo jau beveik visą Mian- 
džuriją.^ Tūli “seimo” na
riai sakė, jog ir pats'dikta
torius - prezidentas Čiang 
Kai-šekas neteisingai ra- jame pasauliniame kare, 
portavo apie blogą tauti
ninkams karo eigą prieš 
komunistus, bet Čiangas 
buvęs “suklaidintas” kreir 
vais savo generolų praneši
mais.

Bogota, Colombia. — 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Marshallas 
taipgi pasakojo, būk “tarp
tautinis komunizmas” su
kurstęs kairiųjų Kolombijos 
liberalų sukilimą prieš kon- 
servato prezidento Ospinos 
Perezo valdžią. Marshallas, 
Washingtono delegatas visų 
21nos amerikinių respubli
kų konferencijoj, 
giniai kaltino už 
tu s.

Perezo valdžia 
manti viršų, bet C 7 

dar tęsia kovą 
miestuose.

nenešio
tai Sovie-

sakosi i- 
sukilėliai 
įvairiuose

' Generaliame Italų Streike 
Dalyvavo 5,400,000 Darbo 
Konfederacijos Unijistų

Roma. — Pirmadienį vie
ną valandą streikavo 5 mi- 
lionai ir 400 tūkstančių I- 
talijos darbininkų, Genera- 
lės. Darbo Konfederacijos 
unijistai, kaip raportavo ‘ 
jos vadai. Vadovybė pa
skelbė visuotiną valandos 
streiką protestui dėl to, 
kad fašistai Sicilijoj nužu
dė 36 darbininkų ir valstie
čių veikėjus, o klerikalų 
valdžia neareštavo ir nenu
baudė žmogžudžių. Vien 
šiame priešrinkiminiame 
vajuje buvo nužudyti 3 dar
bininku vadai. — Konfede
racija viso turi 6 milionus 
nariu.

Bomba, mesta per dvari
ninko langą į darbininkų 
susirinkimą Lecce’je, už
mušė 15 metų berniuką ir 
47 metų vyrą ir sužeidė 20 
žmonių.

TUZINAI BOMBANEŠIŲ 
LEKIA VOKIETIJON 
Washington. — Amerika 

pasiuntė 30 didžiųjų savo 
bombanešių B-29 i Vokieti- ' 
ją; skelbia, kad jie lekią 
“tiktai pratimams.”
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Dėl Įvykių Colombijoj
Kaip ir buvo tikėtasi, Colombijos valdovai, dėl pa

starųjų įvykių Bogota mieste, apkaltino komunistus ir 
Tarybų Sąjungą!

Jie tai padarė neatsižiūrint, kad Tarybų Sąjunga 
nuo Colombijos stovi apie 10,000 mylių atstoję, neatsi
žiūrint į tai, kad Colombijos komunistų partija, palygin
ti, yra mažytė, silpna, — pereitą rudenį municipaliniuo
se rinkimuose tegavo ji tik apie 7,000 balsų iš viso.

Bet Colombijos valdovams, savo kriminaliams dar
bams pateisinti, reikėjo surasti kaltininkas ir tuo kalti
ninku, žinoma, lengviausia padaryti komunistus. Šian
dien juk tokia mada! Trumano doktrina to reikalauja!

Sukilime, įvykusiame praėjusią savaitę Bogotos mies
te, žuvo virš 400 žmonių, sunaikinta daug pastatų, suža
loti Inter-Amerikinės Konferencijos dokumentai.

Svarbiausia: sukilimas uždavė smūgį ne tik reakci
niams Colombijos valdovams, parodydamas, jog Lotynų 
Amerikoje kunkuliuoja vulkanas, kuris bet kurią dieną 
gali prasiveržti.

Tai, beje, smūgis ir Jungtinių Valstijų valdovams, 
kurie skaitėsi Lotynų Amerikos globotojais.

Ligi šiol buvo rodyte rodoma pasauliui: žiūrėkit, 
kaip amerikinės respublikos gražiai sugyvena, žiūrėkite, 
kokia puiki mūsų šeima, va, kaip pas mus viskas žydė- 
te žydi!

Bet štai, vienu sykiu, prasiveržia sukilimas ir įvyks
ta tai, ko net Wall stryto viešpačiai niekad nesitikėjo!

Visoje Lotynų Amerikoje (įskaitant Argentiną, 
Uruguajų ir dar vieną kitą respubliką) masės žmonių 
gyvena nepakenčiamą skurdą ir vargą,t kuomet buržua
zija, parsidavusi svetimų kraštų imperialistams, tunka 
ir skęsta prabangoje. Masės žmonių yra laikomos prie
spaudoje ir trūkumuose — skurde. Jos tik laukia pro
gos savo pagiežai išlieti prieš valdančiąją klasę ir “jan
kių imperializmą” (Šitaip Lotynų Amerikoje vadinamas 
Wall stryto imperializmas).

Colombijoj veikia dvi oficialės partijos — konserva
tyvų ir liberalų. Konservatyvai su savo prezidentu Mari
nau Ospina Perez, ligi šiol valdė šalį.

Liberalų partijoje buvo du sparnai: kairysis ir de
šinysis. Kairiojo sparno vadas buvo Jorge Eliecer Gai
tan, dar jaunas amžiumi, bet jau gerokai pasižymėjęs 
politinėje veikloje kriminalinis advokatas. Gaitan užta
rė varguomenės reikalus ir šis Gaitan.praėjusią savaitę 
(einant jam iš savo ofiso) gatvėje buvo nušautas.

Kas Gaitaną nušovė? Kuriais sumetimais? Kol kas 
(šiuos žodžius rišant) dar nežinomą. Gali būti, kad jį 
nušovė koks nors niekšas asmeniniais sumetimais; gal 
konservatyvų partijos pastumdėlis - mušeika, o gal de
šiniųjų liberalų sparno pasamdytas žmogžudys. GaL visa 
tai ilgainiui paaiškės. Sakoma, jog Gaitanas 1950 m. ža
dėjo kandidatuoti prezidento vietai.

Užteko to, kad Gaitano nušovimas buvo kibirkštis, 
uždegusi gaisrą. Nepasitenkinę sunkia savo padėtimi 
žmonės pasiryžo keršyti Perezo valdžiai; o dešinieji li
beralai, matyt, visą padėtį išnaudojo savo reikalavimams 
tvirtinti.

PAMINĖJO, BET 
TEISYBĖS NEPASAKĖ

Mūsų kaimynka Ameri
ka be niekur nieko prisi
minė kunigą Antaną Straz
delį. Sako:

Balandžio 11 d. sueina 
šimtas penkiolika metu nuo 
Antano Strazdelio mirties. 
Prieš keletą dienų suėjo šim
tas aštuoniasdešimt penkeri 
metai nuo 'jo gimimo. Straz
delis gimė .Jūžintų .valse., 
mirė ir buvo palaidotas Ka
majuose.

Nors jau seniai nebeturime 
Strazdelio, bet jo dainos te
bėra gyvos. Jos tokios arti
mos lietuvio dvasiai. C) jo 
giesmė “Pulkim an kelių” 
išreiškia nemelagingus lietu
vio religinius jausmus.

Strazdelio asmuo ir šian
dieną mums šviečia savo lie
tuviškumu ir meile skriau
džiamam žmogui.

Bet klerikalų laikraščio 
redaktorius teisybės apie 
Strazdelį nepasakė. Nepa
sakė to didelio fakto, jog 
kunigas Strazdelis buvo 
klebonų ujamas ir persekio
jamas, niekinamas ir šmei
žiamas. Už pritarimą darbo 
žmonėms, už dainavimą a- 
pie jų bėdas ir vargus, 
strazdelis buvo kitų kunigų 
laikomas maištininku ir 
bažnyčios priešu.

priešų idealai, ir mums sir 
jais nepakeliui. Budėkime, 
kad piktoji jų sėkla neužval- 
dytų mūsų širdžių!

Ir taip rašo ne kas kitas, 
kaip tik ta pati mūsų kai
mynka Amerika (bal. 9d.). 
Rašo jos redaktorius. Rašo, 
bet, aišku, nė žodeliu neti
ki' Nes tos pačios dienos 
Amerikoje tas pats redak
torius perkūnijomis svaido 
daug geresnius už save lie
tuvius — Sniečkų, Girą, 
Paleckį, Šimkų ir kitus. Vi
sa Amerika taip ir “kve
pia” kerštu ir neapykanta 
visiems lietuviams, kurie 
neina klerikalų keliu, nebu
čiuoja kunigėliams rankų, 
kovoja už geresnę ir švie
sesnę ateitį darbo žmonijai.

Keista dar ir tas, kad 
Amerikos redaktorius savo 
“broliškos meilės visiems 
lietuviams’” paskelbim u i 
prisikėlė iš kapų Vincą 
Kudirką, bedievį. Kai Ku
dirka buvo gyvas, jis kovo
jo prieš kunigus, o kunigai 
kovojo prieš jį. Už šitą be
dievio išaukštinimą Ameri
kos redaktorius gali pakliū
ti bėdon, — sunkiai nusi
dėti kunigui Balkūnui, pas 
kurį juk išpažinties jis turi 
eiti ir nuo kurio turi gauti 
visų griekų atleidimą.

NUOŠIRDUS IR
RYŽTINGAS

Dešinieji liberalai čia laimėjo, nes jie buvo įsileisti į 
nkują valdžią, kuri tuojau paskelbė karo stovį.

f Na, ir dabartinė valdžią sugalvojo visą sukilimo da
lyką suversti,ant komunistų ir Tarybų Sąjungos galvos. 

Labai lengva jiems pasiteisinti dabar prieš Wall 
strytą ir visą pasaulį: mes geri žmonės, bet komunistai 
negeri!...

Biauresnio dalyko, rodosi, negalėtum niekur surasti, 
tačiau šių dienų reakcininkams niekas nėra per biauru, 
kas tik juos apibaltina, kas tik padaro juos nekaltais an
gelėliais! '

Kinijos Hitlerio Talkininkai
United Press praneša,iš Nankingo, Kinijos:
“Jaunosios Kinijos ir social-demokfatų partijos pa

skelbė šiandien (bal. 11 d.), kad jos remia generalisimo 
Čiang Kai-šeką Kinijos prezidento vietai.”

Kas yra Čiang Kai-šekas? Kiekvienas, kuris šį tą 
žino apie Kiniją, žino tai, jog Čiang Kai-šekas yra Ki
nijos Hitleris.

Todėl paminėtų partijų pasiryžimas jį remti dar 
sykį parodo, kaip dešinieji social-demokratai smukdo tą 
kadaise buvusį garbingą vardą.

Ar Tai Gražų?!
Twentieth Century-Fox studijos Hollywoode neper

seniai pagamino biaurią anti-tarybinę filmą “The Iron 
Curtain.”

Gamindami filmą, Hollywoodo reakcininkai, tačiau, 
naudojo kepurių žymių sovietinių kompozitorių muziką, 
— būtent: Šostakovičiaus, Prokofievo, Chačaturiano ir 
Miaskovskio. v

Naudojo jie muziką neatsiklausę anų kompozitorių, 
haudojo ją tam, kad paniekinti viskam, kas vyksta so
cialistinėje šalyje.

Dabar paminėtieji kompozitoriai parašė viešą laiš
ką, kuris tilpo “Izviestijose”, griežtai smerkdami tuos,

AMERIKOS REDAKTO
RIUI PASISKAITYTI

Jei gerasis dievulis padės, 
tai nuo dabar visi būsime 
tikrais broliais ir kiekvie
nas lietuvis kiekvieną kitą 
lietuvį iš gilumos širdies 
mylėsime. Nuo dabar tik 
“šviesa ir tiesa” lydės visus 
mūsų žygius.

Sunku tuo tikėti, bet kai 
taip reikalauja vieno laik
raščio redaktorius, tai taip 
turės ir būti. Tik pasiskai
tykite:

Yra pasaulyje galybių, ku
rios skleidžia tamsą ir melą. 
Ir tai visokiais būdais: peri 
spaudą, mokyklas, organiza
cijas, teatrus. . . Tačiau žmo
gus iš prigimties siekia švie- į 
sos ir tiesos. No veltui’Vin
cas Kudirka j Lietuvos’ him-

• na įrašė šiuos žodžius; “Ir! 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius i 
telvdi.” - -

Tamsa ir melas skleidžia į 
pavydą; kerštą ir neapykan
tą. šviesa ir tiesa ugdo die
viškąsias žmogaus dorybes:! 
tikėjimą, meilę, viltį.

Tamsa ir melas nori, kad 
juos žmonės garbintų. Ta
čiau “ne tas yra didis, prieš 
ką milijonai, prispausti ver
gijos, žemyn galvas lenkia, o‘ 
dvasioje keikia,’-’ sako * tas 
pats V. Kudirka.

Lietuvių tauta ne tik ne
garbina tamsos ir melo sta
bų, bet dar su jais kovoja, 
nors Lietuvoje jų garbinimo 
reikalaujama jau nuo 1940 
metų.

Tačiau ar mes visuomet 
esame šviesūs ir teisingi savo 
brolių atžvilgiu? Ar moka
me mylėti lietuvis lietuvį?

Tenka atsakyti: ne visuo
met. Neretai dėl kokio 
menkniekio lietuvis lietuviui 
koją kišame, netveriam pa
vydu, kai kitam geriau seka-

• si, brolio akyje matome kris
lą, savojoj rąsto nematy
dami, kitą paneigiame, save 
iškeliame.

Tai ne šviesa ir ne tiesa, 
nors ir jų vardu tai būtų 
daroma. Mums reikia vieny
bės, paremtos’artimo meile! 
Kiekvienas žmogus mums 
artimas, kiekvienas lietuvis— 
brolis. f

Tamsa ir melas — mūsų

Philadelphia, Pa.
CHORO PARENGIMAS

Lyros Choras veikia ir dar
buojasi, kiek tik gali. Dabar 
energingai ruošiasi prie įvai
raus parengimo, kuris įvyks 
šeštadienį, 1 d. gegužės, 8 v. 
vakare, 414 Green St.

Ten bus suvaidinta labai 
juokinga komedija “50-50,” 
bus koncertinė programa ir 
šokiai. Reiškia, parengimas 
bus įvairus. Choriečiai lavina
si, kaip komedijos suvaidini- 
me, taip ir dainų reikale.

Todėl, ne vien Philadelphi- 
jos, bet ir apylinkės lietuvių 
pareiga atsilankyti į šį puikų 
parengimą ir paremti chorie- 
čius. Lyros Choras savo dai
nomis mums visada patarnau
ja. Parengimo tikietai jau 
yra platinami — įsigykite.

P. Walentiene.
★ ★ ★

Drg. Jonas Masionis, gy
venąs 3017 S. 79th St., dar vis 
serga. Draugės ir draugai, 
kurie tik galite, tai aplankyki
te sergantį draugą ir pasikal
bėkite. Atminkite, kad drg. 
Masionis sveikas būdamas 
nuolatos dirbo judėjimui, 
kiek tik išgalėjo. Draugas.

Gregory (Pappy) Boyington, 
buvęs praėjusiame kare aras 
lakūnas, dabar yra nariu 
AFL Retail Clerks Int. Asso
ciation Lolako 770-to. Kaipo 
vienas prižiūrėtojų depart- 
mentinės krautuvės, jis nebu
vo raginamas stotį j uniją, tos 
rūšies unijos jo darbe nesiran
da, tačiau jis spyresis tapti 

unijistu.

Nuoširdus, draugiškas ir 
sąžiningas. Giliai įsitikinęs, 
kad darbo žmonių išlaisvi
nimo reikalas yra teisus ir' 
prinokęs pergalei. Lietuvis 
ir tarptautietis. Linksmas 
poilsio valandoj, bet griež
tas ir energingas politiniai 
kultūrinėse sueigose. Kal
bėtojas, rašytojas, agitato
rius, spaudos platintojas, 
apšvietos mylėtojas. Moki
nys, kuriam labiausia rūpė
jo marksizmas - leninizmas. 
Savos lietuvių tautos mylė
tojas.

Tokia yra draugo Fredo 
Abeko (Akelaičio) politinė 
fotografija, maloni ir ryški 
visiems, kurie jį pažino, ku
rie su juo darbavosi.

Kalbėk su chicagiečiu, 
kalbėk su detroitiečiu, clė- 
Velandiečiu, brooklyniečiu— 
ir jei, pokalbio eigoj, prisi
minsi Abeką-Akelaitį, vi
suomet išgirsi draugingą 
atsiliepimą, visuomet išgirsi 
širdingą užuojautą mūsų 
judėjimui, netekusiam tos 
stambios asmenybės.

Pereitais metais man te
ko būti Massachusetts val
stijoje. Ten, dar prieš pir
mą pasaulinį karą, Fredas 
Abekas - Akelaitis pradėjo 
savo politinį veikimą. Pra
džioj jis nebuvo dar žymus 
veikėjas. Veikė tik Norwoo- 
de. Greit, betgi, jis jau bu
vo žinomas visoje valstijo
je je.

Beveik visuose pokal
biuose su draugais — Nor- 
woode ar Bostone, Worces- 
tery ar Lawrence — man 
tekdavo išduoti raportą a- 
pie to gero draugo tragišką 
mirtį. Niekur aš negirdėjau 
papeikos žodžio. Aš girdė
jau tik prielankumo ir už- 
gyrimo žodžius.

1I914 m. F. Abekas jau 
dalyvauja Amerikos Lietu
vių Suvažiavime, įvykusia
me Brooklyne, kur buvo 
aptariami Lietuvos šelpimo 
reikalai. Jis turėjo geros 
progos susipažinti su dau
geliu žymių veikėjų. Jo reg- 
ratis prasiplėtė.

1916 metais, kada Ameri
kon atvyko Vincas Kapsu
kas - Mickevičius, draugas 
Akelaitis griežtai atsistojo 
jo pozicijose. Dešiniesiems 
socialdemokratams, kuriuos 
tuomet atstovavo “Kelei
vis” ir “Naujienos”, Abękas 
niekad nepritarė. Į “Kelei
vį” jis skersai žiūrėjo jau 
nuo 1912 metų, labiau pri
tardamas “Laisvei”, kuri 
turėjo daugiau idėjiškumo, 
kuri nebuvo piniginga.

Be Didelio 'Rašto
Abekas, suvalkiečių vals

tiečių sūnus, baigė tik pra
dinį mokslą. Jis buvo t^uo, 
ką amerikiečiai vadina “self 
made” žmogum. Amerikon 
jis vyko darbininkauti. Jis 
dirbo sunkų fizinį darbą 
Norwoode, o vėliau TBrook- 
lyne. Jis buvo proletaras, 
proletaras, kuris sėmėsi 
šviesos iš visų prieinamų' 
šaltinių. Uoliai skaitė 
marksistinę literatūrą. Tas 
apsaugojo draugą Fredą 
nuo lovstonizmo ir nuo lie
tuviško oportunizmo. Jis 
suprato, kaip geriausia o- 
rientuotis painiose politinė
se problemose. Jis pasijuto 
daug lėngviau, kuomet A- 
merikos marksistų eilėse 
pasibaigė Browderio sau- 
vališka diktatūra.

siu darbų našta gulė ant 
komunistų ir bendrai pro
gresyvių. Socialistai tiko 
labiau nebent “reprezenta
cijai.” Pagaliaus jie nunėrė 
pas klerikalus, nujausdami 
daugiau progų politiniam 
gešeftui.

Abekas tuomet pasakė 
socialistų adresu: B e 
džiaugsmo buvo meilė mūs, 
be gailesčio mes galim skir
tis.

kurie drįso šitaip padaryti. Jie reikalauja, kad jų mu
zika iš film'os būtų ištraukta.

Taigi didelį smūgį Hollywoodo ponams uždavė so
vietiniai kompozitoriai.

Sunku beįsivaizduoti, ką dabar. HollyWoodo viešpa
čiai darys; juk jie yra pastatyti prieš pasaulio žmonių 
opiniją . .. vagimis.

Apie 1927-29 metus Abe
kas jau buvo vienas iš va
dovaujančių asmenų. Tuo
met jis pradėjo rašinėti ir 
mūsų spaudai, pradžioje 
“Laisvėje”, o vėliau “Vilny
je.” Atvykęs Chicagon, Fi‘e-

Fredas Abekas

das įsikinkė “Vilnies” dar
ban.

Ir taip žmogus “be didelio 
rašto” pasidarė darbo žmo
nių mokytojam.

Darbingumo tam pasi
šventusiam draugui niekuo
met netrūko. Tuo atveju jis 
buvo dinamiškas žmogus.

Mes ir dabar jaučiam, ta
rytum Abekas - Akelaitis 
veiktų mūsų tarpe. Jis ska
tino, jis ragino, jis vedė 
griežtą optimistinę liniją. 
Niekuomet, nei valandėlei, 
jis nebuvo pesimistas!

Fredas tiko ir prie dide
lių darbų ir prie mažų.

Kelionė Lietuvon
Kuomet smetonininkų 

gaujos šėlo Lietuvoj, daug 
kam Amerikoj išrodė, kad 
beveik neįmanoma'susisiekt 
su Lietuvos draugais ir. su
teikti jiems apčiuopiamos 
paramos ,kovoje su smeto
niniu režimu.

Draugas Abekas buvo ki
tokios nuomonės.

1935 m. įvyko Pasaulinis 
Lietuvių Kongresas. Tan 
kongresan suvažiavo daug 
ponelių ir kunigų iš Ameri
kos ir kitų šalių. Smetoni- 
ninkai ir klerikalai norėjo 
pademonstruoti “tautos so
lidarumą.” Bet visą tą mu
ziką jiems sugadino Ameri
kos lietuvių darbininkų de
legacija, kuri taip pat at
vyko tan kongresan. Dele
gacija susidėjo iš keturių 
draugų: Abeko, Abekienės, 
Mažeikos ir Omano.

Tas sumislas keliauti 
Kaunan buvo strateginiai 
geras ir praktiškai labai 
naudingas.'

Kai tokie “socialistai”,- 
kaip Augustinavičius ir to
kie, “demokratai”, kaip Vi
tai tis, kliuksėjo ponybės 
priemeniose, Abekas ir jo 
draugai darė kongrese pa
reiškimus, griežtai reika
lavo paliuosuoti politinius 
kalinius, lankėsi dirbtuvėse 
ir dėjo didžiausių pastangų, 
kad užmezgus kontaktą su 
kovotojais prieš smetoninį 
režimą. Tas jiems pavyko.

Atidarant tą kongresą, 
Kaune, ties valstybės de- 
atru, įvyko darbininkų de
monstracija, kurioj dalyva
vo 2,000 žmonių!

Suskambėjo naujas lais
vės varpas — iš Amerikos. 
Bet tai nebuvo tik “impor
tas.” Pačioj Lietuvoj bren
do ir stiprėjo jėgos, kurios 
į smetonizmą žiūrėjo, kai
po į nuožmiausią lietuvių 
liaudies priešą.

Tie piligrimai, kuriems 
vadovavo Fredas Abekas, 
smetonizmui sukrėtė ner
vus. Tai buvo kaip ir de
mokratijos atstovų įsiverži
mas į reakcininkų tvirtovę.

Parvykęs namo, Fredas 
parašė brošiūrą “Lietuva 
1935 metais.” Su raportais 
apie delegacijos žygius 
Kaune jis aplankė daugelį 
Amerikos lietuvių kolonijų.

Sekančiais, 1936 metais, 
Clevelande įsikūrė Amėri- 
kos Lietuvių Kongresas. A- 
bekas lošė labai svarbią 
rolę* Jam labai rūpėjo su
daryti platų demokratinį 
frontą. Kongreso sunkiau-

Su tais politiniais šarla
tanais jis vedė aštrią kovą.
Jį Nekentė Tik Fanatikai 

ir Fašistai
Abeką - Akelaitį gerbė ir 

mylėjo ne tik jo idėjos 
draugai. Jo nuomones rim
tai vertino ir pašaliniai 
žmonės, nes jis turėjo gabu
mų ir nuoširdumo kalbėti 
jautriai, įtikinančiai. , Jo 
nekentė tik dešinieji fana
tikai, fašistpalaikiai ir ne
toli nuo jų bėgę socialdemo
kratai. Bet jų ambrijimo 
Abekas nepaisė. Į asmeni
nes insinuacijas Abekas ne
matė jokio reikalo kreipti 
domės. -

Nemanau, kad perdėsiu 
sakydamas, jog Fredas deg
te degė darbe. Jam rūpėjo 
ir Literatūros Draugija, ir 
Darbininkų Susivienijimas, 
ir moterų klubai, ir jauni
mas, ir darbo unijos, ir ben
dras, per visą šalį, Demo
kratinių Lietuvių veikimas. 
Jam rūpėjo visų didesnių 
ir mažesnių kolonijų reika
lai. Jis gyvai dalyvavo kam
panijoje už sukėlimą $80,- 
000 Vilniaus Medikaliam1 
Institutui.

Apsikrovęs tiek darbų, 
Fredas, betgi, rasdavo lai
ko ir tarptautiniam veiki
mui. Atitrūkęs, žiūrėk, jis ir 
į ligonbutį nusiskubindavo 
aplankyti sergantį draugu. 
Užuojauta nelaimingiems 
buvo visai natūralūs jo cha
rakterio požymis. Jis mokė-' 
jo Apraminti ir apsipyku- 
sius draugus. Jis niekad ne
sirgo pinigų liga. Aukoda
vo gausiai.

Tai toks buvo tas drau
gas, kurio nėra jau mūsų 
tarpe, bet kuris gyvas 
mums savo darbo bruožuo
se, savo darbo stiliuj, savo 
savo kuklume.’

Pernai, 10 d. balandžio, 
Vilnies editoriale buvo pa
sakyta: “Šiandien, kada 
mes susiduriame su besikei
čiančiomis aplinkybėmis ir 
rytdienos klausimais, mes 
klausiame savęs: Ką jis sa
kytų? Kaip jis pasielgtų, ką 
jis darytų?”

Mes pasigendame jo au
toriteto. Mums sunkiau pla
nuoti ir veikti. Už tat tuo 
labiau mes turime protauti, 
planuoti ir veikti bendrai, 
kolektyviai.

O tos šermenys, to laido
tuvės — didžiausios Chica- 
gos lietuvių istorijoj — ar
gi nebuvo gilaus mūsų visų 
susikuopimo išraiška ir 
priesaika gerbti mirusio 
draugo atmintį, vykinant 
gyvenime jo idealus?

L. Pruseika.

Chicago, III.
Automobilis Užmušė s 
Walteri Butvilą

Cicerietį Walter Butwill, 
Mrs. Ethel Zald tėvą, einant* 
55-ta skersai Cermak rd., au
tomobilius suvažinėjo. Nelai
mė įvyko 11 :45 vakare. Ne
laimingas už trumpo laiko mi
rė.

Velionis paliko sūnų Anta
ną, dukteris -Ethel Zald ir 
Jewel; brolius Mikę ir Stanis
lovą. Rep.

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Trečiad., Bal. 14, 1948



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kąs nors iš murps mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Trečiojoje Partijoje Moterys 
Randa Savo Vietą

TARYBŲ MOTERYS
Jų Darbas, Jų šeimos, Jų Troškimai, Kaip Tą Mate 

Amerikiete žurnaliste Jessica Smith

Jaunus Bedarbius Kartais 
Vadindavome Tinginiais

Reikia vaikino, stipraus, 
veržlaus, sutinkančio pra
dėti nuo apačios spaustuvė
je; proga išmokti amato; 
$25.

Vienu iš svarbiųjų požy-1 jos programoje yra
mių greito trečiosios parti
jos judėjimo už Henry A. 
Wallace yra žymi rolė mo
terų visose jos organizavi
mo formose.

Ta rolė ryškiai pasirodė 
trijuose naujosios partijos 
sąskridžiuose gale užperei- 
tos savaitės — steigiamo
siose konvencijose Connec
ticut ir Massachusetts. Pa
našiai buvo ir valstijine 
skale Įvykusioje piliečių už 
Wallace konferencijoj New 
Yorke. Visose trijose skai
čius delegačių buvo arti pu
sės visų dalyvių.

Džiugu, kad lietuvės mo
terys ten taipgi dalyvavo.

Ir visu tų trijų susirin
kimų veiksmuose, vadovy
bėje ir diskusijose, išstojan
čiu skaičius atitiko skaičiui 
ten dalyvaujančių. Tai svar
bu, kadangi paprastai, se
nųjų kapitalistinių partijų 
sąskrydžiuose moterys pa
sižymi nebuvimu arba tylė
jimu.

Connecticut valstijos In
dependent Progressive Par- 
tv konferencija, įvykusi 
New Havene, į viršūnes iš
rinko Mrs. Mary Rackliffe, 
sekretorę ir Mrs. Ruth 
Dembo iš Grotton, buvusią 
Demokratinių Moterų Klu
bų Federacijos viršininkę, 
išrinko vienu iš vice-pirmi- 
ninkų.

Massachusetts Progresy
vių Partija išrinko nemažai 
moterų į savo valstijinį ko
mitetą.

Tos moterys, didžiumoje, 
reikia atsiminti, neatvyko 
vien tik atstovauti moterų 
grupes, bet kaipo vietinių 
naujosios partijos skyrių 
išrinktos delegatės, atsto
vaujančios vyrus, kaip kad 
ir moteris.

Viskam tam turėjo būti | 
priežastis. Yra:

Veiklioje rolėje ir garbin
goje moterų užimamoje vie
toje naujojoje partijoje vy
riausia atsispindi dvi svar
biausios dalys Wallace pro
gramos.

Pirmu ir vadovaujančiu 
punktu Progresyvių Parti- 

Whalenu Šeima — Mike, Lilli
an ir keturi vaikai — buvo 
rasti ieškant nuo šalčio ir lie
tų prieglaudos Pennsylvania 
stotyje, New Yorke. Juos lai
kinai apgyvendino ankštame 
viešbučio kambarėlyje, kol 
jiem suras butą. Whalenas 
yra ir bedarbis, nuo praėju

sio spalių mėnesio ieško 
darbo

taika. 
Tas yra didžiausiuoju mag
netu laimėti moteris Wal- 
lace’ą ne vien tiktai parem
ti, bet ir veikliai vesti už jį 
kampaniją. Naujosios par
tijos kova prieš dvipartinę 
karo politiką moterų akyse 
išskiria ją nuo anų senųjų 
partijų. Ji taip pat .teikia 
moterims progą pasireikšti 
politiniai, prie ko jos nepri- 
leidžiamos senosiose parti
jose.

Antra Wallace progra
mos dalis yra moterims 
specialiai patraukli ekono
miniais pasiūlymais, ypa
tingai kainų kontrolės siū
lymu. Kainų kontrolė su
stabdytų infliacinę padėtį 
susiedijos grosernėje.

Kadangi žmonėms rūpi 
šeimos budžetas, toji nacio- 
nalė aukštų kainų proble
ma tampa ir asmeniška 
moterims. Tūkstančiai mo
terų ieško tos problemos iš
rišimo politikoje. Wallace, 
su jo liaudiška programa ir 
aiškiu nuoširdumu ir teisin
gumu, atsistoja mūsų šalies 
vadu, kurio darbai atitinka 
žodžiams ir kuris turi pro
gramą numušimui kainų.

Konferencijose už Wal
lace taipgi buvo skaitlingi 
jaunimas ir negrai. Ir abie
jose šiose grupėse, moterų 
nuošimtis buvo toks pat, 
kaip ir bendrame visos kon
vencijos sąstatė, būtent: 
arti pusė visos delegacijos. 
Negrai taipgi veikliai daly
vavo.

Abi Naujosios Anglijos 
konvencijos reikalavo pa- 
liuosuoti Mrs. Rosa Lee In
gram ir du jaunamečius jos 
sūnus. Jie visi trys yra nu
teisti už savęs apsigynimą, 
kuriame mirė našlę negrę 
Lngramienę užpuolęs mušti 
baltas farmerys. Jie buvo 
nuteisti mirti, bet masių są
jūdis jų gyvybes išgelbėjo. 
Dabar tęsiama kampanija 
už ju išlaisvinimą.

A. S.

Vaikams Knygos
Clara Ostrowsky, moky

toja ir ekspertė vaikams 
centrų wedime, angliško 
darbininkų laikraščio Daily
Worker sekmadieninėje lai
doje rekomenduoja mažiu
kams ir jaunukams naujų 
knygų.

Gruodžio mėnesį, 
metų. Annette Snapper kal- 

i bėjo per radio. Ji tuomet 
J buvo tik sugrįžusi , iš Euro- 

Jauniesiems, nuo 3 iki 6Įpos. Ji tiksliai studijavusi 
metų, ji sugestuoja gauti 
vieną ar visas 
mas:

tris seka-

Fix It, Please: Pamoko 
sutaisyti ir gydyti viską tą, 
kas to amžiaus vaikams 
dažniausia taikosi sugadin
ti ar sužeisti.

The New Baby: Pratina 
vaiką su visa šeima laukti 
naujo pribuišio, pagelbsti 
įprasti žiūrėti į jį kaipo į 
naują broliuką ar sesutę,

A Year on the Farm: Su
pažindina su lauko darbais, 
jų sistema, metų sezbnais, 
augmenimis, įrankiais. Vi
sų kainos po 25c

Tarpe rekomenduotų vy
resniems yra: Judy’s Jour
ney, mergaitėms nuo 10-12 
metų, kaina $2.50, ir An
chor Man, berniukams apie 
to pat amžiaus, kaina $2.

Vykdama vizitui'į Tary
bų Sąjungą galop 1945 me
tu vežiausi su savimi laišku 
nuo Muriel Draper, Ameri
kos - Tarybų Draugingumo 
Nacionalės Tarybos Moterų 
Komiteto pirmininkės Tary
bų Motera Priešfašistiniam 
Komitetui. Mane šiltai su
sitiko Nina Popova, to ko
miteto pirmininke, užiman
ti svarbią vietą Visasąjun
ginėj Centralinėje Darbo 
Unijų Taryboje.

Popova ir jos bendra
darbės komitete, su kurio
mis susitikau Darbo Rū
muose, sakė man, jog jas 
džiugina proga įsteigti ar
timesnius ryšius su. Ameri
kos moterimis. Popova — 
graži moteriškė, su ta- rim
timi, kuri matosi žymi viso
se tarybinėse moteryse, ne
žiūrint baisiu karo metų ir 
milžinišku užduočių šalies 
atsistatyme pokariniu lai- 
tarpiu.

Mano klausimas, ar da
bar, karui pasibaigus, jų 
priešfašistinis komitetas te
beveiks, jas nustebino.

“Mūsų moterys nedaleis- 
tų nei minties,” sakė Popo
va, “neveikti užtikrinimui, 
kad mūsų pasiaukojimas 
nebuvo veltus. Kova prieš 
fašizmą turi vykti iki pas
kutinis jo ryšys taps išnai
kintas. Mes privalome da
ryti viską, kas galima, su
stiprinimui ryšių tarp mo
terų visose demokratinėse 
šalyse, pagelbėti suorgani
zuoti pastovią taiką ir sau
gumą visiems žmonėms.”

Joms pateikiau sąrašą, 
paruoštą Moterų Komiteto, 
klausimų, liečiančių veik 
kiekvieną Tarybų moters 
visuomeniškojo ir priva
taus gyvenimo sritį. Popo
vai ir kitoms peržiūrinė- 
jant sąrašą, sakiau: “Mes, 
grąžon, norėtume žinoti, 
kokių informacijų jūs pa
geidaujate apie Amerikos 
moteris.”

“Mums nereikės gaminti 
kito sąrašo klausimų,” sako 
Popova, “Šis jūsų atvežta

Moterims Reikia Daugiau 
Skaityti .

tenai tinę moterų padėtį ir 
išvedimą padariusi, kad 
amerikietėms moterims bū
tinai reikalinga kuo dau
giausia skaityti, idant joms 
būtų galimybės- suprasti 
tautinius ir tarptautinius 
klausimus, ir idant jos su
gebėtų tais klausimais išsi
reikšti.

Moterų paprotys išsitei
sinti, būk neturi laiko skai
tymui, neturi pamato. Pa
prastai, jo£ turi laiko kor
tomis lošti. Tad dalį to laiko 
turi panaudoti apsipažini- 
mui su žmoniją liečiančiais 
dalykais.

Antra — moterys turi 
taip auklėti savo vaikus, 
kad jie aiškiai suprastų vi
suomeninius klausimus. Tas 
reikalinga dėl to, kad po 20 
ar 30 metų jiems teks imti 

sis sąrašas visumoje atsako 
tą, ką mes norime žinoti 
apie jus.”

“Mes visuomet klausiame 
jūsų,” aiškinausi toliau. 
“Gal jūs pasakytumėt man, 
ko, apart atsakymo šių 
klausimų, jūs iš mūsų la
biausia pageidaujate ?”

“Ko _ pageidaujame iš 
Amerikos moterų? Pirm 
visko, turiu pasakyti, su
stiprinimo mūsų draugingu
mo ir per draugingumą pa
veikti į pasaulio taiką. Bū
tų gerai, kad jūsų komite
tas bandytų atmušti šmeiž
tus, kuriuos skleidžia prieš 
mūsų žmones ir mūsų vy
riausybę, o skleistumėt in
formaciją apie tarybinių 
moterų gyvenimą ir veiklą, 
parodymui, kaip daug bend
rų interesų ir problemų mes 
turime. Tačiau virš visko, 
lai Amerikos moterys remia 
kiekvieną judėjimą, taiko
mą sustiprinimui taikos ir 
sudaužymui visų pastangų 
išardyti karo laiko talkinin
kų draugingumą. Mes domi
mės visomis Amerikos mo-. 
terų organizacijomis ir jų 
veikla.”

Abejodama, parodžiau į 
klausimą sąraše apie pro
jektą siųsti pavyzdžius nau
jų madų, formų, priedinių 
papuošalų ir kosmetikų ta
rybinėms moterims. Gal tas 
sumanymas joms atrodo 
tuštybe ?

“Iš kur jums atėjo galvon 
mintis, būk mes nesame to
kios pat moteriškos?” juo
kaudama atsakė Popova. 
“Tiesa, mes tiems dalykams 
neturėjome laiko karo me
tais, bet mes juo daugiau 
jais domimės dabar. Dėl ko 
gi mūsų moterys ir mergai
tės neturėtų norėti gražių 
drabužių ir priedinių reik- 
menėlių ir gražnų ir gra- 
žylų?”

(Sekamoje šio skyriaus 
laidoje matysime amerikie
tes klausimus tarybietei 
apie darbus svetur, apie 
namie darbą, šeimas, divor- 
sus, ir t.t.)

1947 I i savo rankas vadžias ir 
tautos vairą. Ir tik gerai 
prirengti piliečiai sugebės 
priderančiai vairuoti.

Ji pasakojo, kad Europo
je esanti neapsakomai ap
gailėtina padėtis. Ji lankėsi 
Anglijoj, Francijoj, Italijoj,
Graikijoj ir kitur, ir visur 
padėtis pasibaisėtina. Rei
kia nedaleisti žmoniją vėl į 
tokią padėtį įtraukti. Moti
nų priedermė pačioms su 
pamatinėmis’ skurdo prie
žastimis susipažinti ir su
pažindinti su jomis busimą
ją gentkartę.

, ' Johanna.

Iš mažų ar vidutinių apel
sinų ir grapefruit gausis 
daugiau sunkos, negu iš už 
tą pačią kainą pirktų dide
liu, c •

Vidutiniai kiaušiniai at
sieina pigiau už didelius. 
Rudieji veik visur, būna pi
gesni, bet maisto vertė yra 
abiejų ta pati. 1

Tie iš mūsų, kuriems te
ko laimė atvykti į šią šalį 
pirm Hooverio republiko- 
nų gadynės, o taip pat ir 
tie, kurie čia atsiradome iš 
savo tėvų pasirinkimo ar 
klaidos, dar gerai atsimena
me tuos laikus, kada kaimy
nai, pašnabždomis, apie kai
myno jaunimą prasitarda
vo:

— Būtų graži mergiotė, 
ale tinginė. Argi tokia mer
ga negalėtų dirbti?

— Toks vyras, o nedirba. 
Skurs mergelė, kuri tokį vy
rą gaus.

Gal tik motina galėjo su
prasti, pažinti ir atjausti tų 
dienų jaunimą, kuris ieš
kant darbo nutrempęs šali
gatvius skersai ir išilgai sa
vo miestą, o tūlas ir skersai 
išilgai šalį, turėjo atsidėti 
ant motinėlės sengalvėlės 
ar nelavinto tėvo menko už
darbio pragyvenimui. Ke
lintas svetimas turėjo tiek 
plačią vaizduotę ar asmens 
išgyvenimus, kad suprasti, 
jog tas mokslus išėjęs jau
nimas yra pasmerktas skur
dui .dėl to, kad kas nors 
perdaug pelnikaujasi.

Atėjo velionies Roosevel- 
to šu Wallace naujadalybi- 
nė gadynė. Žmonės1, geriems 
šalies vadams padedant, iš
sikovojo nedarbo apdrau-

Perpilant Plunksnas
Perpylimas plunksnų iš 

vieno įpilo į kitą yra įkyrus 
darbas iki atitinki tam sis
temą. Su plunksnomis dar 
pusė bėdos, bet su pūkais— 
dvi bėdos. Skubėsi dirbti, iš
vaikysi po kambarį, o pas
kui nuo jų ilgai čiaudėsi ir 
ašarosi. Dirbsi pamažu, il
gai užtruksi, o gal dar ir 
pirštus užtrinsi. Keista, bet 
tiesa — nuo pūkų taipgi ga
lima pirštus nuskandinti iki 
užtrinų.

Abu įpilus — naują ir se
ną — reikia- sudaigstyti 
krūvon plyęį su plyšiu. 
Plunksnas perpilsi be nuby
rėjimo per kraštus. O pū
kams nurinkti, išversk įpi
lą, patiesk ant stalo ir šu
kuok ilgais brūkiais apyaš- 
triu tankiu šepečiu (ne 
šluotuke). Šepetys išrausto 
įstrigusius įpilan pūkus ir i 
suroliuoja į kraštą, kaip I 
šukuojamas vilnas.

Jeigu plunksnos jau daug 
apdėvėtos, daug nuogų sta
garų, ar buvusios prastai 
paruoštos, sudėtos su atma
tomis, norint išvalyti, pri
sieina išpilti į didelį dubenį 
ar sausą maudynę ir ranko
mis judinant išsijoti, šiukš
lės sukris į apačią, plunks
nos liksis viršuje.

Plunksnas galima ir plau
ti, kaip bile ką. Tik, reikia 
perpilti į retesnį maišą už 
įpilą Ištrūkusios iš maišo 
pakils virš vandens, gali 
sužvejoti - nusemti su au
dekliniu sietu.

Plovimas ir džiovinimas 
plunksnų yra įkyrus dar
bas, vertas imtis tik tuo
met, jeigu pagalvės ar pa
talas buvo kuo sulieti ar la
bai prakaituojančio asmens- 
ilgai vartoti be atitinkamo 
storio užvalkalų.

Plovėja. 

dą ir teisę įirbti. Nežiūrint 
teisės gauti »apdraudą ir iš 
jos šiaip taįp verstis, atsi
radus darbapis, dingo “tin
giniai” jauni vyrai ir mo
terys. O iškilus karui, iš tų 
“tinginių” išsivystė pirma
eiliai kariai, taipgi ir dar
bo pirmūnai namų fronte.

Dabartinis jaunimas taip
gi jau pradedamas apšauki- 
nėti “tinginiais.” Vienas ki
tas, tiesa, neima po 25 do
lerius algos siūlomo darbo, 
kuriam pasiruošti reikia ne 
tik vidurinės mokyklos, bet 
ir kolegijos mokslo. Kartais 
tokiu darbų neima nei eili
nis pilietis, nes juk už tiek i 
vis vien esi pasmerktas din
gusiai gentkartei — nei ga
lėsi vestis ir auklėti šeimą, 
neigi viengungiu likęsis 
susitaupysi saugiam senat
vės gyvenimui.

Šių dienų brangume nei 
neišgyvensi žmoniškai su 
$20-25 alga, jeigu norėsi gy
venti, rėdytis ir linksmintis 
amerikietiškai.

Štai keli iš mūsų laikais 
esamų darbų, kuriuos kai 
kada dar galima gauti, bet 
kuriuos ne kiekvienas išsi
gali imti (iš skelbimų spau
doje) :

Reikalinga moteriškė pa
stoviam darbui spaustuvės 
raštinėje. Patyrimas nerei
kalingas; alga $24.

Reikia jaunų merginų 
dirbti lengvą šapos darbą, 
mokąme po 65 centus per 
valandą pradžiai, • paskui 
mokestis keliama.

Manytum tiek siūloma tik 
merginoms. Joms, kaip tūli 
senybininkai mano, ant sa
gų užtektų, jeigu pragyve
nimą dar gauna pas tėvą ar 
kokį salduką. Seka pasiūly
mai “auksinių progų” ir 
“puikios ateities” (pie in 
the sky) vaikinams:

Reikia jauno vyro, che
miškoje laboratorijoje pa- 
gelbininko, 5 dienoms; pro
ga vakarinės mokyklos stu
dentui, kuris domisi chemi
ja. Alga 25 doleriai.

Reikia vaikinų, inteligen
tiškų, išmokti skirstyti ir 
pagelbėti kirpėjams sukne
lių siuvykloje; $25 pradžiai; 
tesikreipia tiktai norintieji 
ateities.

Arba:

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART 

žyduolis Kopūstas
Numazgokie gražiai žy

duoli kopūstą (cauliflower), 
smulkiai nuskabinėk žiede
lius. Sudėjus į puodą, užpilk 
pomidorų sunka, pasūdyk, 
užberk biskį pipirų, smul
kiai supjaustytą svogūną. 
Uždengk gerai puodą ir pa
virink apie 10 minu tų. Taip 
padarytas būna gana ska
nus.

Jeigu nori nužibint varinį 
indą, sumaišyk kreidos mil
teliu su vasalina ir šveisk, 
iki žibės. Paskiau perplauk 
su žibalu (kerosina).

Mieruojant medų, jei ne
nori, kad medus priliptų 
prie puoduko ar šaukšto, 
pirmiau ištepk su riebalais. 
Išbėgs visas, nepalikęs prie 
kraštų.

Jų ateitis — skurdas, sen
bernystė, bevaikystė ir vie
niša senatvė. Taip, jiems 
siūloma ir kitas kelias — 
militarizmas ir karas.

Visai nenuostabu, kad 
jaunimas taip veržliai ir 
masiniai ieškosi sau trečio
jo kelio — su trečiąja parti
ja ir su Wallace’u, kadangi 
jo programa yra už taiką, 
už darbus ir gerovę visiems, 
prieš verstiną militarišką 
tarnybą, prieš draftą ir 
prieš karą. M-ė.

“VIS TAUPYKITE

PAVARTOTUS
RIEBALUS!

...tai Apsimokąs Paprotys”

“Mano sąžinė 
neleistų man išmesti net 
lašo pavartotų riebalų, 
kuomet aš žinau, kad jų 
vis dar taip reikia. 
Juk šiandien vis 
dar labai trūksta 
riebalų ir aliejų, 
sako mūsų valdžia.

“Man tikrai džiugu, 
matant, kiek aš galiu

1 dagiau riebalų sutaupyti ... 
sutirpdant jų atkarpas, 
nugraibant padažus ir 
išgramdant indus.
Taip, aš juos iš 
naujo vartoju. 
Bet visuomet šiek 
tiek atlieka, kad 
verta taupyti!

“Ar kada pagalvojote, 
jog pavartoti riebalai 
yra vienintelės 
virtuvinės atmatos, už 
kurias galima pinigų 
gauti? Tai geras

> dalykas atsiminti 
šiomis maisto 
pabrangimo dienomis.”

VARTOTUS RIEBALUS
American Fat Salvage Committee, Inc.

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

Trečiad., Bal. 14, 1948
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(Tąsa)
Bėgo metai. Žmonės ėmė miršti, kad 

Liūs jenas — rašytojas. Polis Tessa, pa
tikėjęs literatūrine sūnaus karjera, vėl 
ėmė išmėtinėti, kad jis dykinėjąs ir švais
tąs pinigus. Liusjenas negalėjo gyventi 
be pinigų ir sugebėdavo nepastebimai 
prašvilpti dešimtis tūkstančių; jis vai
šindavo bičiulius restoranuose, iš išvaiz
dos kukliuose, bet brangiuose, girdydavo 
juos senu vynu, rūpestingai sakydamas: 
“paprastas vynelis;” apdovanodavo vi
sas, kritusias jam į akį, moteris. Jis ais
tringai pamėgo kortas: stambus išloši
mas jam atrodė, vienintelė išeitis. Visuo
se lošimo namuose pažino gražų žmogų 
rudais plaukais ir išbalusiu veidu. Šyp
sodamasis Liusjenas pralošdavo per nak
tį dvidešimt, trisdešimt tūkstančių. Teko 

‘susipažinti su palūkininkais. Liusjenas 
ėmė iš vieno, kad atiduotų kitam. Jį vėl 
užvaldė nuobodulys, tas pats, kuris prieš 
ketverius metus nuvarė jį į ašigalį, o ten 
pavirto pingvinu, panašiu į seną artistę, 
ir prėskais konservais.

Vasarą su turistų vilkstine jis nuva
žiavo į Tarybų Sąjungą. Įvyko tat atsi
tiktinai: jis ruošėsi su bičiuliu į Egiptą, 
bet prieš išvažiuojant jiedu susipyko. 
Maskvoje jis išbuvo savaitę. Turistams 
rodė senienas, muziejus, lopšelius; ne tas 
sukrėtė Liusjeną, o žmonės, jų valia, ne
pritekliai, dvasios jaunystė. Kažkaip 
tarp metro statytojų jis pamatė mergai
tę nedailiais batais, liesu išblyškusiu vei
du, karštu nepalenkiamu žvilgsniu. Jis 
suprato, kad tokia stato ne tik metro. Jis 
tapo akylesnis, kaip po Anri mirties. Į 
Paryžių jis grįžo vėl kitu žmogum.

Lotreamoną pakeitė Marksas. Liusje
nas pirmą kartą susimąstė apie jį supan
čių žmonių gyvenimą. Visur jis pamatė 
melą, veidmainystę, nuobodulį. Jo asme
ninė drama buvo visuomenės drama. Tas 
jį įkvėpė: jis parašė pamfletą, paviršuti
nišką, bet aštrų, išjuokdamas buržua fi
losofiją, moralę ir estetiką. Tėvas įsibai
mino, grąsino atsiskirti. Jaunimas, lan
kąs Kultūros Namus, su pasigėrėjimu 
klausėsi Liusjeno kalbų apie artėjančią 
revoliuciją. Jis užmiršo net kortas: loši
mas, kurį jis pradėjo, buvo daug pa
trauklesnis.

Praėjo pusė metų, ię jį pradėjo kan
kinti abejojimas. Komunistai dabar jam 
atrodė paprasta politinė partija. Jiems 
patinka šeimos jaukumas ir Moriso Še- 
valje romansai!... Liusjenas visuomet 
galvojo, kad jis drąsesnis ir gudresnis už 
kitus. Jis kalbėjo sau: “Aš vėl sukvailio
jau ! Šita korta gali išlošti, bet tai ne ma
no korta!...”

Atsitiko, kad tas vėjavaikis prisirišo 
prie Žanetos. Jis neperdėjo savo jausmo; 
juokdamasis jis pasakojo bičiuliams apie 
savo ryšius su artiste, tikėdamasis ironi
ja pažeminti meilę; bet meilė nepasidavė, 
ir vien tai, kaip jis tardavo Žanetos var
dą, išduodavo jo susijaudinimą.

Liusjenas ir Žaneta buvo nepanašūs 
vienas į kitą, bet jų likime buvo daug 
bendro: abu blaškėsi. Žaneta tūrėjo tris
dešimt metų, bet dažnai ji jausdavosi pa
senusi. Ji buvo Lijono notaro duktė. Nuo
bodus puritoniškas miestas, negeri ir 
priekabingi tėvai sujaukė jos vaikystę. 
Nuo ryto ligi vakaro ji girdėjo kalbant 
apie pinigus (“negalima švaistyti pini
gų”), apie patogias vedybas, apie nusi
kaltusias žmonas, kurios eikvoja turtą 
skudurams, flirtuoja arba (“Žaneta, iš
eik iš kambario”) apgaudinėja. Ji prisi
minė liesą žmogų su aptraukta akimi; 
tėvai kalbėjo apie jį pagarbiai; tai buvo 
stambios manufaktūros įmonės savinin
kas. Jis medžiokliniu šautuvu nukovė sa
vo žmonos meilužį. Fabrikanto kaltę nu
slėpė — nužudytasis buvo apskelbtas va
gim, naktį įsibriovusiu į namą. Notaro 
bute per visus metus baldai buvo apdeng
ti užvalkalais, ir Žanetos motina labiau 
už viską bijojo, kad vyras, pildamas vy
ną, nenulietų keletą lašų ant švarios 
staltiesės.

Žaneta buvo aštuoniolikos metų, kai ji 
susidėjo su vedusiu vyru, kuriam ji bu
vo visiškai abejinga. Tai buvo gydytojas, 
gydęs Žanetą, kai ji sirgo tymais. Suži
nojęs gėdingus santykius, tėvas ėmė 
šaukti: “Jūsų vieta, poniute, viešuosiuo
se namuose!” Gydytojas del padorumo 
atsiduso ir davė Žanetai keturis šimtus

frankų kelionei. Ji išvyko į Paryžių. 
Naktį traukinyje ji klausė savęs: kodėl 
aš tai padariau? ... Tačiau atsakyti ji 
negalėjo. Gydytojas turėjo gūžį ir kal
bėdavo nepadoriai. Gal būt, ji nuėjo į le
miamąjį pasimatymą tik todėl, kad tą 
dieną motina tris valandas iš eilės barė 
virėją: “Jūs matote, kad tai ne aviena, 
bet kaulai!...”

Žaneta stojo dirbti pardavėja į univer
salinį magaziną. Ji ateidavo į darbą su 
mėlynėmis paakiuose; pardavėjai manė, 
kad ji lėbauja; bet ji ištisas naktis skai
tė. Ji pradėjo naujausių laikų romanais: 
norėjo suprasti - save; paskui pamėgo 
Stendalį, Dostojevskį, Šekspyrą. Supan
čių ją žmonių aistros ėmė jai atrodyti ne 
gyvenimo keliai, bet rolės, įdomios arba 
menkos. Viskas, kas anksčiau buvo ne
suprantama ir todėl priešiška, — jausmų 
tvankumas, poelgių atsitiktinumas, — 
dabar jai buvo aišku, tikslinga, pajung
ta griežtam dėsniui. Neturėdama gyve

nimiško patyrimo, šalindamas! žmonių, 
meno dėka ji daug ką suprato, subrendo.

Ji nesvajojo apie meną, kaip apie sa
vo likimą, ji juo gyveno — prie knygos 
arba teatre. Magazine, kai nebūdavo pir
kėjų, vos pastebimai judindama lūpas, ji 
vaidindavo Rasino heroję arba paiką pro
vincijos svajotoją.

Restorane, kuriame ji dažniausiai 
pietaudavo, su ja sušneko nejaunas ar
tistas Fižė. Jie susidėjo; susidėjo be 
meilės ir be apgaulės: abu buvo vieniši 
ir nelaimingi. Fiže žavėjo Žanetos išorė; 
į šią moterį visur žiūrėjo. Jos didelės 
lunatiko akys teikė ramiam veidui pašė
limo bruožų. Atrodė, lyg ji ką tik suži
nojo kažką nepataisomą, arba skaus
mingai įsimylėjusi, arba džiaugiasi taip, 
kaip galima džiaugti vieną ar du kartus 
gyvenime. Paskui Fiže įvertino Žanetos 
rūpestingumą; ta padūkėlė turėjo geros 
moters širdį; ji tūpčiojo apie negabų ar
tistą, pikčiurną ir nevalyvą, kaip apie 
vaiką (jis buvo keturiolika metų vyres
nis už ją). Jinai jo nemylėjo, bet jai ir 
į galvą neateidavo, kad ji gali ką nors 
pamilti. To, kas buvo knygose ir sceno
je, ji nepainiojo su gyvenimu. Rasino 
herojė ramiai adė kojines. Po kelių mė
nesių ji pasitraukė iš magazinų: Fiže 
surado jai vietą “žimnazo” teatre; ji 
vaidino smulkias roles: išsigandusiu tar
naičių arba kaimo kvailučių. Ji nesvajo
jo apie didelės artistės karjerą, tačiau 
teatro kvapas ją džiugino, ir ji buvo dė
kinga Fiže už šią permainą jos gyveni
me.

Po metų Fižė ją paliko: jis susidėjo 
su operetės artiste, turinčia pasisekimo. 
Jis ilgai nesiryžo pasakyti Žanetai apie 
savo sprendimą: bijojo pavyduliavimo, 
priekaištų, ašarų. Tačiau Žaneta išklau
sė jo prisipažinimo taip abejingai, kad 
jis įsižeidęs pasakė: “Tu niekuomet ma
nęs nemylėjai.” Ji atsakė: “Tur būt, tu 
teisus.”

Vienas Kultūros Namų tvarkytojas, 
Marešalis, sugalvojo organizuoti ^‘Revo
liucijos Teatrą.” Jis ėmė rinkti trupę. 
Profesionalai artistai nėjo pas jį: bijojo, 
kad naujasis teatras neišsilaikys. Ma
rešalis sutiko Žanetą teatro laiptuose ir 
iš karto ją pastebėjo. Jis pasišaukė Ža
netą, ėmė jai įrodinėti, kad ji bus dide
lė artistė tragike: “Kokios akys! O bal
sas! Juk jūs savęs negirdite!...” Mare
šalis statė “Avių šaltinį”; jis pasiūlė Ža
netai svarbiausią vaidmenį. Visi, daly
vavusieji pirmose repeticijose, kalbėjo, 
kad ji vaidinusi puikiai: ji buvusi natū
raliai nuoširdi ir neapkenčianti. Nelai
mei, artistė Žavot susipyko su “Odeono” 
direktoriumi ir įširdusi nuėjo pas Ma- 
rešalį. Tai buvo vidutinių gabumų artis
tė, bet jos vardas laidavo straipsnius de
šimtyje laikraščių. Ji gavo Žanetos vaid
menį. Žaneta ramiai sutiko su tuo ir iš 
karto nusileido, paėmusi menkutį vaid
menį. Po premjeros savo kambarėlyje, 
gerokai po vidurnakčio, ji kartojo mono
logus, kurių nepavyko jai pasakyti sce
noje.

“Revoliucijos Teatras” greitai iširo. 
Du vasaros mėnesius Žaneta dirbo pro
vincijoje: ją paėmė į rinktinę trupę gas
trolėms. Paskui, prisikankinusi ir prisi- 
badavusi, ji įsikūrė radijo stotyje “Pos- 
te-Parisien.”

(Bus daugiau)

CHAPMAN COHEN

Krikščionybė, Vergija 
ir Darbininkai

Verte A. M. Metelionis.
(Tąsa)

II.
Pagonizmas ir Vergija
Popiežius Leonas XIII- 

tas, kalbėdamas apie šitą 
vergiją, štai ką pasakė: 
“Visi tie, kurie nori padary
ti palyginimus tarpe pago- 
nų ir krikščionių atsineši- 
mą linkui vergijos, tai len
gvai prieis prie išvados, kad 
pirmoji buvo pasižymėjusi 
dideliu žiaurumu ir nedoru
mu, o antra — dideliu nuo
lankumu ir žmoniškumu.” 
Būtų netiesa sakyti, kad 
senosios Romos imperijos 
vergija nebuvo barbariška 
ir žiauri. Bet tas yra taip 
jau tiesa ir apie visas kitas 
vergi jas, neišimant ir krikš
čioniškos. Jeigu kas tikrai 
norės padaryti bešališką 
palyginimą tarpe senos Ro
mos vergijos ir krikščioniš
kos negrų vergijos, kuri 
buvo užmanyta ir įsteigta 
per krikščionis, tai tuojau 
pamatys, kad daugeliu at
žvilgių krikščionių negrų 
vergija buvo barbariškesnė 
už pagonų vergiją.

Senos Romos vergas dar 
turėjo šiokią tokią teisę pa
siekti laisvę ir ką tokio ge
resnio. Gi krikščioniškas 
vergas apie tai nei svajoti 
negalėjo. Jis buvo vergas 
dėl to, kad dievas jį sutvė
rė vergu ir atliktas kriu
kis. Dar prie to, senos Ro
mos vergai daugiausiai bu
vo belaisviai, paimti laimė
tuose karuose, o betgi šitie 
vergai nebuvo skirstomi dėl 
jų odos išvaizdos bei ko ki
to. Taipgi senos Romos re
ligija turėjo daug dievų ir 
pakentė kitokių įsi tikėjimų 
žmones. Visai kitaip buvo 
ir yra su krikščionių religi
ja. Ji turi tik “vieną dievą” 
ir visi tą dievą — nori ar 
nenori — turi garbinti ir jo 
tarnus poniškai užlaikyti.

Kada krikščionys gavo 
valdžią į savo rankas, tai 
pilnai panaudojo savo gele
žinę ranką tam dievui gel
bėti... Padalino žmoniją “į 
išgelbėtus” ir “žuvusius.” 
Tie visi buvo žuvę, kurie

ir jie, kaip .ir jūs, kvėpuo
ja, gyvena ir miršta.”

Kitas senos Romos rašy
tojas, Marcus Aurelius sa
kė: “Aš priklausau Romai 
kaipo pasaulinis žmogus. 
Vergija yra įsteigta per ša
lies įstatymus, kad būk vie
nas žmoguj turi vergauti 
kitam tokiam jau žrųogui ir 
būti jo nuosavybė. O tas 
kaip tik prieštarauja gam
tos ‘įstatymams, nes visi 
žmonės gema lygūs ir turi 
būti lygūs.” Šitie du pirm 
krikščionybės Romos prieš 
vergiją ir už žmonių, lais
vę kovotojai nusveria visus 
tuos krikščionybės mokyto
jus, kurie retkarčiais 
bumbteli žodį kitą už 
skriaudžiamus, o paskui tą 
pateisina, sakydami —“die
vas taip davė.” Tai buvo 
krikščionys, kurie, pasire
miant biblijos senu testa
mentu, išrado, kad galima 
juodus žmones pavergti, nes 
būk juodus žmones pats 
dievas pasmerkė dėl kentė
jimų už tai, kad Hamas, 
sūnus Nojaus, pažiūrėjo 
savo tėvo bambos...

Romėnai savo vergiją ne
bandė teisinti, pasiremiant 
dievais, šventais raštais bei 
tikėjimu, kaip tai darė ir 
daro krikščionys. Visada, 
kada krikščionys kalba apie 
pirm krikščionybės buvusią 
vergiją, tai ją perstato bai
sia, barbariška, o savo į- 
steigtą ir palaikytą vergi
ją perstato per daug bal
ta. Toks argumentavimas 
nėra logiškas ir toli jis nuo 
tiesos. Tarpe daug ko kito, 
Romos vergai turėjo mo
kyklas, jas lankė ir iš ver
gų tarpo buvo daktarų,*po
etų, rašytojų ir filosofų, 
kaip va: Plautus, Phaedrus, 
Terence, Epictetus tai vis 
buvę vergai ir pasiekę aukš
tas vietas. Senovės romė- 
čiai nei nesapnavo apie už
draudimą vergams moky
tis; tas buvo palikta pada
ryti krikščionims ir jie tą 
praktikuoja net iki vėliau
sių laikų. Krikščionys tą 
vykdo “demokratišku bū-

krikščionių ver-tik krikščionybė įgavo garumą, nes 
gaiš pirkliavimas sudaro 
tokį baisų ir barbarišką re
ginį, kokio pasaulis nėra 
matęs.

Dar daugiau, senos Ro
mos tiesos linkui vergų vis 
buvo gerinamos: vis nauji 
įstatymai jų naudai išlei
džiami. Claudius buvo išlei
dęs įstatymą, kad baus kai
po žmogžudį kiekvieną po
ną, kuris užmuš savo ver
gą. Domitianas uždraudė 
vergams dėti ženklus ant 
kūno ir jeigu kas vergus 
kankins, tai bus priverstas 
juos parduoti. Diocletianas 
uždraudė laisvus piliečius 
parduoti į vergiją. Taipgi 
išleido įstatymą žmonių 
vogė jus bausti mirčia. Tai 
vis buvo pagonų įstatymai 
naudai vergų. Nieko pana
šaus nerandame tarpe Kri
staus pasekėjų. Jau mes sy
kį sakėme, kad naujame 
testamente nėra nei žodžio 
pasmerkimui vergijos. Vie
toje to, mes surandame vi
są eilę krikščioniškų rašy
tojų ir mokytojų, kurie mo
kino vergus ištikimybės ir 
paklusnumo savo ponams.

Nuo pačios pradžios, kaip

lią Romos imperijoj, tai bu
vo svarbiausia užduotis
mokinti vergus paklusnu
mo. Apie tą patį laiką Ro
mos vergai buvo liuosuoja- 
mi taip greitai, kad Romos 
didponija buvo dėl to sukė
lus nemažą lermą. Kaip 
greitai pilnai į savo rankas 
valdymo vairą paėmė krik
ščionys, tai jie tą klausimą 
išrišo ponų naudai: paver
tė buvusius laisvus darbi
ninkus į ponų vergus. Prie 
pagonizmo vergas buvo kū
nu, o protą turėjo laisvą. 
Bet krikščionys pavergė ne 
tik žmonių kūnus, bet dar 
daugiau jų protus.

(Daugiau bus)

Cleveland. Ohio
Padčkavonė Draugėms

Daug gerbiamas draugės, 
ačiū jums, kurios mane ap
lankėte seniai sergančią ir 
Įteikėte gražią dovaną, kuri 
man pasiliks atmintyje iki tol, 
kol aš gyva būsiu. Nemaniau, 
kad aš turiu tokių draugių, 
kurios atjaustų mane. Tariu 
daug sykių širdingai ačiū!

Zosė Stripeikienė.
1033 E. 74 th St.
Cleveland 3, O.

‘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
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

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

RONKONKOMA
8634

pa
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garbino skirtingus dievus; 
ypač tie, kurie turėjo juo
dą .odą; “Balti, į dievą 
našūs, vergai buvo dėl 
kad dievas .juos tokiais 
tvėrė, o juodi-negrai, 
dėl jų ir vergija dar
gerai, nes jie be dūšios ir 
velnio vaikai”; panašiai 
argumentavo krikščionys 
apie vergiją.

Taipgi čia*reikia nepa
miršti, kad senos Romos 
vergija buvo pagonų vergi
ja, artimai surišta su tuo
laikiniais šalies s įstatymais. 
O betgi tais laikais buvo 
Romoj žmonių, kurie be 
persekiojimų galėjo viešai 
kritikuoti vergiją ir agi
tuoti už vergų paliuosavi- 
mą. Tais žmonėmis buvo 
Plato, Aristotelis, Zeno, E- 
pieurus ir daug kitų. Ne- 
kurie iš jų taip aštriai ir 
drąsiai kritikavo Romos 
vergiją, kad jie būtų labai 
nustebinę krikščioniškus 
vergų savininkus net vidu
ryje 19-to šimtmečio. Dar 
pirm krikščionybės, pago
nis Seneca yra pasakęs: 
“Gyvenk sutartinai su savo 
vergais; pasikalbėk, tarkis 
ir dalykis maistu su jais. 
Ponas gali pavergti vergo 
kūną, bet jo protas yra ne
pavergiamas.” Ir toliau: 
“Atminkite, kad tie, ku
riuos jūs vadinate vergais, 
tai turi paeitį tokią, kaip ir 
jūs; ir jie juokiasi bežiūrė
dami į tas beribes dausas,

du” — įstatymais. Pavyz
džiui, Amerikoje, South Ca
rolina valst.
buvo išleistas įstatymas, 
kad, kas išdrįs negrą vergą 
mokyti skaityt ir rašyt, Ju- 
ri būti nubaustas $100 ir 
pasiųstas į kalėjimą ne dau
giau šešių mėnesių. Virgi
nia valstijoj toks pat įstaty
mas butfo išleistas 1849 m. 
ir bausmės kaip S. Caroli
na. Louisiana valstijoj už 
negro mokinimą bausmė 
buvo 12 mėnešių kalėjimo, 
o Alabama valstijoj pini- 
giška bausmė nuo $200 iki 
$300.

R. H. Barrow savo kny
goje, “Vergija Romos Im
perijoj,” štai ką sako:, 

“Romos vergų aprėdalai 
ir išžiūra nieku nesiskyrė 
nuo laisvų piliečių. Vergai 
visur galėjo lankytis ir net 
dalyvavo sporte. Romoje 
tarpe vergų ir laisvų pilie
čių buvo toks mažas skirtu
mas, kad dažnai visai nepa
stebimas.”

Prof. Cairnes savo kny
goj, “Vergų spėka”, sako: 
“Pirm krikščionybės vergai 
buvo mokinami ir priren
giami jie prie paliuosavimo. 
Gi krikščionybės laikais vi
sai buvo uždrausta teikti 
bent kokį žinojimą ver
gams, kad' tuo būdu palai
kyt vergiją ant visados.”

Jokiu būdu negalima su
lyginti pagonišką vergiją

1834 metais TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(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. Y.

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

SU krikščioniška pagal žiau»(4 gusi.—Laisve ( Liberty t Lith.Daily)-* Trečiad,, Bal. 14, 1948



Seattle, Wash Jurgis Skilandis D. P.
(Beveik feljetonas)'

BROCKTON, MASS

Dienraščio Laisvės

įvyks
Drau-

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas 

balandžio 18 d., 2 vai. dieną, 
gijų salėje, 4097 Porter St. Būkite 
visi laiku, nes tą dieną pavakarėje 
bus ptrstatytą drama “Gyvenimo 
Bangos” ir kad būtų galima susi
rinkimą užbaigti į laiką. Kiek nau
jų narių turite? Atsiveskite į 'susi
rinkimą. — Valdyba

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

VISKO PO BISKI
Sausio mėnesį, 1948, mirė 

Petras Kašiuba, sulaukęs 64 
metų. Iš Lietuvos paėjo Sin
tautų parapijos, Suvalkijos. 
Palaidotas laisvai. Buvo lais
vų pažiūrų žmogus, bet prie 
organizacijų neprigulėjo. Bu
vo paprastas darbininkas, 
dirbo anglies kasyklose ir miš
kų darbus. Buvo nevedęs.

Balandžio 2 d. mirė Mari
jona Valulienė, sulaukus 56 

Paliko nuliūdime gy- 
d raugą — Praną Va- 
brolius ir seserį. Visi 
šioje šalyje. Abu su
vedę. Iš Lietuvos pa

metus. 
venimo 
lulį, du 
gyvena 
nai jau
ėjo iš Kauno vedybos.

Draugai Valuliai per dauge
lį metų gyveno Raslyn, Wash. 
Keliems metams buvo išvažia
vę į Alaska, kur Valulis dir
bo anglies kasykloje. Jiems 
Alaska nepatiko, sakė, kad ten, 
kur jie gyveno, tai žemės’dre
bėjimas įvyksta veik kasdien. 
Jie gyveno Ankrick apygardo
je. Gal buvimas Alaskoje pa
trumpino Valulienės gyvenimą.

Drg. Valuliai abu priklauso 
prie LLD 161 kuopos. Velionė 
priklausė ii* prie Moterų Kliu- 
bo. Buvo gražūs gėlių vainikai 
nuo LLD kp., Moterų Kliubo, 
giminių ir draugų. Velionė pa
laidota laisvai, kaip ir gyveno. 
Jos palaikai tapo sudeginti 
krematorijoje. Man atrodo, kad 
tai pirmutinė moteris, kurios 
kūnas sudegintas.

Man atrodo, kad krematori
joje yra geriausias būdas pa
silaidoti. žmogus iš dulkių atsi
rado, į dulkes ir pavirto išsi
skyręs iš gyvųjų tarpo. Bet ži
noma, laidojimas priklauso nuo 
likusios šeimos valios, nes jau 
miręs žmogus patsai neturi bal
so, kaip jis turi būti palaidotas.

Amžino poilsio drg. Valulie- 
nei, o jos- šeimai giliausia už
uojauta šioj nuliūdimo valan
doje !

ionai lankėsi drg. Jonikie-

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
KLAščIAUS

Clinton Park e
Betts & Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.

ne, bet laidotuvėse negalėjo da
lyvauti, nes diena anksčiau tu
rėjo išvažiuoti prieš laidotuves. 
Drg. Valutis labai norėjo, kad 
ji dalyvautų, bet, žinoma, žmo
gui būnant kelyje sunku visų 
pageidavimą išpildyti. Jonikie
nė apgailestavo, kad ji negali 
dalyvauti draugės laidotuvėse.

jau prabėgo 1948 metų 
virš trys mėnesiai ir per tą 
laiką netekome kelių lietuvių.

Katrina Grigienė mirė pa
baigoje sausio? mėnesio sulau
kus 66 metų. Paliko nuliūdi
me tris dukteris, sūnų, brolį 
—M. Sabaitį, seseris ir švoge- 
rį—Saulėmis ir kitų giminių. 
Darbininkų judėjime nedaly
vavo.

Mirė George Čcpulionis, pa
liko nuliūdime tris dukteris, 
sūnų, du brolius ir daugiau 
giminių. Priklausė prie Šv. 
Roko Pasalpinės Draugystes. 
Darbininkiiško judėjimo nesu
prato.

• Mirė Agota Svirskienė, 8 
d. balandžio, sulaukus 53 me
tų. Paliko nuliūdime vyrą, 
dukterį ir kitų giminių. Ji 
sirgo per daugelį metų. Pri
klausė prie Vienybės pašaipi
uos draugystės. Visi trys su 
religinėmis apeigomis palaido
ti.

Kovo mėnesi mirė Stasys 
Kriaučiūnas, sulaukęs 73 me
tų. Priklausė prie šv. Roko 
Pašai pinės Draugystės. Pa
liko nuliūdime savo žmoną, du 
sūnus ir vieną dukterį . Ve
lionis tarpe 1914 ir 1927 da
lyvavo politikoje, skaitė dien
raštį Laisvę, per tūlą laiką 
organizacijose darbavosi ir 
buvo pirmininku. Bet vėliau 
nuėjo su trockistais prieš dar
bininkišką judėjimą, o dar 
vėliau nusivylė ir iš politinės 
veiklos visai pasitraukė.

Biručių Draugystės komito' 
! tas buvo surengęs , sveikatos 
■ klausime paskaitą, kuri Įvyko 
! kovo 21 d. Kalbėjo Dr. J. 
i Repšys iš Cambridge, žmonių 
buvo nedaug. Daktaras svei- 

j katos klausimus labai gerai 
aiškino. Reikėtų, tokias pra- 

' kalbas skaitlingiau lankyti.
Žolynas.

REIKALAVIMAI
Los Angeles mieste ar priemies

tyje reikalingas kambarys su val
giu ar teise vartoti virtuvę, vidur
amžiui vyrui, pas tokio pat amžiaus 
ar senyvą šeimą. Dėl mokesties su
sitarsime ant vietos ar laišku. Pra
šau rašyti: K. J. P., Route 12, 
Box 229-B, Phoenix, Arizona.

(86-88)

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.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti* per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis ,puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

M'ano kaimynas, Jonas 
Vėdaras, žinote, buvo žmo
gus darbininkas, % lėtas ir 
galima sakyti, gero .budo 
ypata. Gyveno iki šiol, va, 
niekieno nekliudomas ir 
kartu, žinoma, nieko nekliu
dydamas. Lygiai taip, ma
tote, kaip kad Dievas yra 
prisakęs. Aukso šmotas, sa
kau, ne žmogus! O, kaip ir 
geram katalikui pridera, ir 
žandų kitiems viešoje vie
toje neskaldė, ir nuovadoje 
per tankiai nenakvojo,. ir 
smuklėse per dažnai girtas 
nesivoliojo.

Na, o jei kartais vieną, 
kitą burnelę daugiau čiup
teli, kas gi jam gali už tai 
į akis lysti!

Taigi, čiupteli, ir gana. O, 
antrą atsukus, kas gi kam 
darbo, a?

Ir taip gyveno sau žmo
gelis ir vieną dešimtį metų, 
ir antrą dešimtį metų toje 
mūsų šventoje Brazilijoje, 
ot taip, žodžiu, nei cypt!

Toks jau buvo tas mano 
kaimynas Jonas Vėdaras. 
Ir tokiu, va, būdu slinko jo 
bespalvis ir pilkas gyveni
mėlis, lyg tylus upelio čiur
lenimas.

Bet štai, nei iš šio, nei iš 
to, buvo sudrumsta mano 
kaimyno ramybė.

Et, pamaniau sau, kas tai 
nepaprasto bus atsitikę su 
Vėdaru: jis kažko smar
kiau trankė durimis, kažko 
riebiau plūdo ant šuns, kurs 
jam netyčia pasimaišė po 
kojų, kažko garsiau šūkavo 
savo kieme, žodžiu, Vėda
ras nėrėsi iš kailio!

Bala jį ten žino, sakau, 
gal bus perdaug truktelėjęs 
karčiosios, o gal jo žmona 
už ką nors kočielu bud šon
kaulius aplyginus, ai?' gal 
žmogus suvaikysi, matai, 
kitų gyvenimą, ar ką.

Taip man begalvojant, 
žiūriu — ateina pats Vėda
ras ir išdeda man savo bė
dą kaip ant delno.

— Skradžiai žemę — vie
toj įžangos pasakė jis.—ži
nai, kaimyne, naujieną, a?
Spoktelėjau tik akimis nei

giamai ir jis nieko nelaukęs 
tęsė toliau:-

— Matai, brol, atvyko 
mano sūnėnas, su pabėgė
liais iš Vokietijos stovyk
lų. Ateik ant sutiktuvių, ja! 
— ir skubėdamas iškiuteno 
atgal.

Viskas dabar buvo aišku, 
kaip dieną, ir tokiu tai bū
du pakliuvau ant sutiktuvių 
pas Vėdarą, ir ką gi?

Žiūriu, komfortabiliškai 
įsitaisęs sėdi sofoje jaunuo
lis, anglų kareiviškos uni
formos persiūtais drabu
žiais, ilgais, susivėlusiais, 
atgal suverstais plaukais, 
kurie nenoroms primena 
“bubikopfą”, kur jau daug 
metų išėjo iš mados — tik
ras anų laikų Paryžiaus su
šukavimas “a la garcone.”

— Jurgis Skilandis —už
sirekomendavo jaunuolis.

Toks ir toks, labai malo
nu, savo ruožtu atsakiau.

— Pone, būsite mano dė
dės kaimynas, ne tiesa? — 
paklausė darydamas teatra
linę šypseną jaunuolis su 
'“bubikopfu.”

— Taip, — sakau jam, — 
esu tas pats, bet atleiskite, 
nesu joks ten jau ponas, ką 
gi, esu toks pat darbinin
kas kaip, va, ir jūsų dėdė!

Čia “bubikopfas” užkaito, 
ii^ užkišęs pirštą užu ang
liškos apykaklės patampė, 
palaisvino ir įbedęs akis 
į manę pradėjo:

— Brangus pone, aš ne
permanau, atseit, iš sykio 
jūsų polinkių bei pakraipų,

jūs galvosenos ir veiksenos 
vietinėje lietuvių bendruo
menėje, bet jokiu būdu ne
galiu suvirškinti, atseit,, jū
sų tokios prielaidos ir jos 
apimties ir esu priverstas 
apri j oriniai daryti išvadą, 
kad jūsų tarpe yra įsivyra
vusi maištiška dalykų są
ranga ir jos saistomų po
tvarkių frfei įstatymų įsikū
nijimas, ir visos skaisčiau
sios asmens* vertybės bei 
gėriai, nūnai, pas jus tapo 
toki lėkšti ir menkavertiški 
ir visa tai jums atrodo lyg 
žaismas, o mūsų akimis 
žvelgiant, čia manau glūdi 
ne kas kita, kaip lemiantis 
vyksmas ir plėtotė, kuri ug
do ir skatina, neabejotinai, 
tą žalingą darną, kurią jūs, 
brangus pone, taip kruopš
čiai ir nayviai stengiatės 
ginti. O mes, atseit, laiko
mės tos mūsų savytvardos, 
juoba jos eikla ir būtis įei
na aplamai į mūsų tautinį 
sąjūdį, kur kaip tik ir glū
di tas vyksmas bei nepa
laužiama valia yra tikra to 
sąjūdžio pakopa ir kartu 
raktas į tiesą. Ir galiu už
tikrinti, kad tik mes ir iš
imtinai mes esamė tautos 
pranokėjai ir, atseit, elitas 
tautinės sąmonės ir bi kurie 
priekaištai bei šmeižtai ne
įstengs nublankinti nei pa
laužti mūsų titaniško pasi
ryžimo, juoba mūsų poty
riai bei audringas karo iš
gyvenimas kaip tik yra mū
sų siekių kertinis akmuo!

Aš čia tik žiopterėjau, 
galima sakyti, kaip vėzdu 
smogtas, likau apglušintas 
to pono ‘bubikopfo’, tiksliau 
—Jurgio Skilandžio, klos
tančia kultūra ir epidemi
nio masto žodžių uragano. 
Bet, čia tarpe mūs, turiu

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
15 d. balandžio, 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v. Draugės dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių. — Helen 
Mathes, sekr. (87-88)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

baland. 14 d., 7:30 v, v., 103 Green 
St. Draugai, dalyvaukite susirinki
me, turime svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar nepasimokėjote duokles 
už šiuos metus, pasimokėkite, nes 
matėte spaudoj, kad šių metų kny
ga jau ruošiama. Taipgi atsiveskite 
ir naujų darių. — F. Rašt. (87-88)

ELIZABETH, N. J.
Progresyvis Klubas rengia vaka

rėlį paramai dienraščio Laisvės, 
įvyks balandžio 17 d., 408 Court 
St., 8 v. v. Bus gera mužiką šo
kiams ir turės užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti šiame parengi
me ir paremti dienraštį Laisvę.

(86-88)

(88-89)

CLIFFSIDE, N. J.
Alydai "vietinių, ir iš apylinkės 

lietuvių — IWO 3118 kuopa ruošia 
prelckcijas — Diplomatic Front at 
the Present Time.” Pradžia 3 vai. 
dieną. Balandžio 18 d.,- 324 Ander
son Ave., Fairview, N. J. (88-89)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio ' 18 d., 11 vai, ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai .būkite lai
ku, nes yra daug reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Sekr. 

(88-891

WILKES-BARRE, PA.
Plymoutho Liet. Taut. Kapinių 

B-vęs metinis susirinkimas įvyks 
18 d. balandžio, 2 vai. dieną.“ Ka
pinių Centras perkeltas į naują 
vietą iš Plymouth į Wilkes-Barre, 
267 Stanton St., kamp. Stanton ir 
Loomis. Busas Grove ir Brown pri
veža prie pat vietos. Važiuojant 
busu Ashley arba Sugar Notch, iš
lipkite ant Stanton St. ir eikite 
prieš kalną, vieną bloką iki Loomis, 
St. Šėrininkai ir sklypų savininkai 
privalote' dalyvauti, prisirengti prie 
Kapų apvaikščiojimo dienos. Rinksi
me ir naują valdybą, sutvarkysime 
finansus ir kitus trūkumus turime 
apsvarstyt ir išrišt draugiškai. 
Valdyba. - (88-89)

prisipažinti, jog nieko ne
supratau.

Ir kur gi žmogus pras
čiokas suprasi tų aukštai 
civilizuotų daktarų ir aka
demikų iš Vokietijos, auk
štąją kalbą!

šiauliškis.
1-II-48.

KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Maynard, Mass.
. Laisvės No. 85 žinių pus
lapyje rašoma, kad lenkai nu
žiūrėjo atominius amerikonus 
šnipus. Tas Niekas Rudziakas 
yra gimęs ir augęs Maynard, 
Mass., amžiaus 31 m., yra ve
dęs ir turi vieną kūdikį. Tė
vas yra miręs seniai, motina 
vedus kitą vyrą ir dirba vie
tinėje audinyčioje. Niekas 
dar turi dvi seseris. Niekas 
nėjo aukšto mokslo, užteko 
baigt tik VII gradą. Dar ne
labai seniai jį pasiuntė j Var
sa vą Amerikos ambasadoje 
dirbti. (Motinai jis taip sa-■ 
kęs.) Motina didžiavosi, kad, 
jos sūnus nuvažiavo Į Lenki-' 
ją už diplomatą. Jis yra ru-; 
su tautos, o ne lenkų. J. G.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
bai vertingai Fredo atmintį 
pagerbsime, • jeigu šiemet 
dienraščio Vilnies dalininkų 
suvažiavimą pasveik i n s i m e 
gausiomis aukomis. Kiek man 
teko girdėti, šiuo tarpu Vil
niai finansinė parama yra la
bai reikalinga.

★ ★
Suvažiavimas įvyks, gegužės 

9. dieną. Prie jo vilniečiai 
karštai ruošiasi. Brooklyne 
jau padaryta gera pradžia su 
pasveikinimų rinkimu. Labai 
daug draugų tą savo pareigą 
jau atliko pereitą sekmadienį 
Laboi* Lyceum salėje. Kurie 
tik buvo pakalbinti, visi pri
sidėjo su doleriu ir daugiau.

Laiko dar turime, progų dar 
bus. Nuo savęs raginu visus 
Laisvės skaitytojus pasveikinti 
Vilnies dalininkų suvažiavi
mą.

Iran,. — Daugelis iranie
čių bruzda prieš karines 
amerikonų misijas; bijo, 
kad jos neiššauktų karo su 
Sovietais.

Bridgeport, Conn.
Connecticut valstijos LDS 5 

apskrities kuopoms reikalu 
LDS 5 apskrities kuopų at
stovų konferencijos, kuri yra 
šaukiama bal. 18 d., New Ha
ven, šaukimai visoms kuopoms 
pasiųsta.

Darau tik priminimą, kad 
nepamirštiimėt įvykstančios 
konferencijos. Labai pagei
dautina, kad visos šios ap
skrities kuopos prisiųstų savo 
atstovybę. Svarba tame, kad 
bus daroma tarimai, kaip ge
riau prigelbėti kuopoms pa
siuntimui atstovų į LDS Sei
mą Cleveland, Ohio, ir kiti 
svarbūs Susivienijimo reikalai.

Raportai iš kuopų darbuo
tes taipgi labai svarbu gauti, 
nes reikalinga abelną raportą 
konferencijai sutvarkyti. J. 
Ornianas bus konferencijoj ir 
jaunuoliai taipgi šaukiami tu
rėti savo posėdį 1 vai. dieną.

5 Apskr. Rašt.
J. J. Mockaitis.

Seoul, Korėja. — Ameri
kos karo laivai ir lėktuvai 
“dabos” gegužės 10 d. rin
kimus pietinėje Korėjos pu
sėje, amerikonų užimtoje.

> Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
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. GLenmore 5-6101

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway v 
WOODHAVEN, N, Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
J Tek Virginia 7-4499 ■

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje Simpatiškai 
‘ ir asmeniškai, patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

4>
. Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-SL72 T
■ pilylįą ■ ■yiiĮyyr

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

WOODBURY MFG. CO.
665 CAREY AVE.,

WILKES-BARRE, PA. 
_______________________________ (90)

AUKŠTOS MERGINOS
21-30 MfcTU AMŽIAUS 

MOKINAS SU MECHANIŠKU 
PATRAUKIMU

prie įspausdinimų ir kitokio 
mašinų darbo.

5 DIENU SAVAITE 
GEROS PRADŽIAI ALGOS 

Reikalinga suprasti anglų kklbų
KREIPKITfiS | 

PERSONNEL DEPT. 
3-ČIOS LUBOS

41 BROAD ST., N. Y. C.
(90)

Washington. — Siūloma 
kongresui* sumanymas — iš, 
anksto mobilizuot 60 nuo
šimčių fabrikų kariniams 
darbams.

Maskva.’ — Sovietų kom
pozitoriai reikalauja, kad 
amerikonai nevartotų jų. 
muzikos priešsovietiniame 
judyje “Iron Curtain;” sa
ko, “amerikonai pasivogė 
tą muziką.”
■A1 i F A A A W ■!' 'A' U' U' ’A’ W ’

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.;;

530 Summer Avenue, J J
Newark 4, N. J. j;

HUmboldt 2-7964 ' ;•
J. *JA *A A 'A ,A • ’A A • " V V ’A W 1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue t I
Brooklyn 11, N. Y.

; < Tel. EVergreen 8-9770 ;

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
' Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BĄR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y*

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

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

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

Kiekvieną šeštadienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

RESTAURANT
i

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trtciad. Bal.-14, 1948

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ



.»

NewYorto^fe^/Ziito Leido Statyti Naują 
Milžiniška Sale

Tiems, Kurie Vyksite 
. Į Jersey City

Jersey City, N. J., ši sek
madienį, 18-tą dieną 
džio, įvyks drg. Juozo Kačer- 
gio bankietas, Ukrainą Sve
tainėje, 160 Mercer Sts., 2- 
rą vai. dieną. Kadangi geras 
būrys Brooklyno meno mylė
tojų turi įsigiję tikietus, tai 
čia pažymiu kelrodi.

Iš New Yorko imkite Hud
son Tubes nuo Cortland St. 
ir išlipkite ant Grove St., Jer
sey City; tai yra antra stotis 
iŠ New Yorko. Iš Newark o 
vykstantiems irgi reikia imti 
Hudson Tubes ir išlipti ant 
Grove St. Išėję į gatvę eikite 
po tiesiai du blokus, ten rasi
te Mercer St.

balau- 
t

Nepamirškite būti laiku, 
punktualiai, ir pagerbti Žmo
gų, pasižymėjusi meno srity
je. A. Matulis.

Konferencija Nutarė
Skelbti Teisių
Diliaus Savaitę

PERGALINGA “PERGALĖ”
Tikrai gražiai ir Įspūdingai 

pasirodė “Bruklino lietuvių 
liaudies teatras”! Sekmadie
nio vakarop, 1918 m. balan
džio mėn. 11 d. Labor Lyce
um svetainėj’ pagirtinai suvai
dino aktualią B. Dauguviečio 

(“Nauja

iš i pačiu 
pastaty-

dramą “Pergalė” 
vaga”).

Tai buvo vienas 
p r a n a š i ų j i j teatrinių

.mų, kokius yra mačiusį daug 
mačiusioji Bruklino publika. 
Drama penkių, veiksmų, bet 
ėjo taip sklandžiai, su taip 
trumpomis pauzėmis, kad, 
spektakliui užsibaigus, publi
ka jautėsi kaip ir naujai at
gimusi, Įkvėpta ii- sužadinta 
Įspūdingo vaidinimo.

Aktoriai, galima sakyt, vi
si įdėjo dąlelę savo sielos, vai
dino įtikinančiai, gyvento gy
vendami savo rolėse. Bent 
keli pirmą kartą išstojo ant 
teatrinio pastolio — ir kokių 

Į jų esama gabių, talentingų, 
! dinamiškų aktorių!

Ūkininko Roko rolėje Stepo
nas Večkys buvo įstabus ti- 

, pas! Ir kalba, dikcija, balso 
intonacijos, mostai, judesiai ir 
visa pastovą — kaip ir įgudu
sio profesinio aktoriaus! Vai
dino natūraliai, nuoširdžiai.

O jūs nematėte griežtesni!) 
j ir žaihiškesnio hitlerinės armi

ni a j oro, kaip kad Rober- 
Feiferis. Nesakytum, kad 
tik vaidinimas, miklus nu- 

Feife-

N. Euknienė įtikinančiai iš
gyveno savo kuklioj Roko se
sers Karusės rolėje. “Dievo 
žvakelė,” anot partizano Voz- 
buto, ji davė scenai kaimiško 
realumo.

Nėr ko ir sakyt, Jonas Juš
ka išėjo visai kaip išpuola— 
netašytas, pusgirtis fašistinis 
viršaitis, kurs su ,pasimėgimu 
gėrisi, kai hitleriniai bašibuzu- 
kai daužo, stumdo atspariąją 
partizano žmoną Marę ir ki
tus užkluptuosius.

J. Rušinskas buvo simpatin
gas naujakurys Gaputis, o 
Aid. Alekniene —. pritiklioji 
jo žmonelė Magdė.

Vikrute N. Ventienė, Brigi
tos draugės Paulinos rolėje, 
buvo patraukli dapildomoji 
jėga kovoje su atkariųjų įsi
veržėliu gaujomis.
X »Gerą įspūdį padarė savo ko

rektišku vaidinimu, 
mažesnėse rolėse, 
Paukštys — Fenskės,
ii- žandaro rolėje, P. Rainys—į 
narsaus raudonarmiečio rolė
je; J. Baronas ir Al. Nevins-j 
kas — statu lingu poiicijantų j 
rolėse, Pov. Alekna—šramo,
SS oberleitenanto rolėje, S. 
Nevinskas — 
vachmeisterio 
taipgi gyvas, 
jaunimas: EI
Ventienė, sesytės Briedytės—. 
Eleonora ir Lelija, T. Navikas, | 
Al. žvirblis. P. Venta, Alb. I 
Augulis. Vacius Senkevičius į 
suflioriavo. Režisūra vedė S. į 
Večkys ir kolektyviu būdu vi- i 
si aktoriai. i

kad ir
Vincas-) 
šoferio i

Miestas Nebeturi 
Pinigų Vaiky Duonai

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker iškelia 
aikštėn peiktiną dalyką mūsų 
miesto budžete — skūpavimą 
biednuomenės vaikų lėšomis.

Labdarybės Dępartmentas 
turėtų gauti $12,960 daugiau 
metams, kad išgalėtų duoti po 
daugiau maistui iš pašalpos- 
gyvenančių biedniokii vai
kams. Tačiau miesto budže
te, kuriame visokiausiems rei
kalams numatyta išleisti virš 
bilionas dolerių, nerado reika
lo pridėti $2,400 vaikams. Tik 
tiek miestui būtų reikėję pri
dėti, kadangi miestas moka 
tiktai 20 nuošimčių, o kitus 
80 nuošimčių prideda valstija.

Sako, kad tą sumą iš bu- 
džeto išbraukti liepęs patsai 
majoras O’Dwyer.

Apgailėtina ir negražu 
turime $1,137,306,741 viso
kiausiems reikalams, o nebe- 
ištekome 24 šimtų dolerių vai
kams.

G u b. Dewey pasirašė 
kuriuomi leidžia miestui išmo
kėti 25 milionus dolerių sta
tybai naujo Madison Square 
Gardelio. Senasis, žinoma, 
taipgi tebepasilieka, bet jo 
neužtenka.. Konvencijoms, di
diesiems mitingams, cirkams, 
ir tt., nebeištenka vietos nei 
dienų.

Tuojau būsią pradėti staty
bai planai,. Statyba rūpintis 
Įgalino Tribdrough Bridge ir 
Tunnel Authority, o pastato 
gaspadorystę žada pavesti 
Madison Square Garden Kor
poracijai.

Pastatas būsiąs tinkamas 
susirinkimams ir sporto are- į 
nai. Prie pastato planuoja j 
ir 2,000 auto pastatymui vie-Į 
tą. Vieta numatyta du blo- į 
kai tarp West 58th ir 60thj

Iambus Ave., New Yorke.

George Smith, 24 metų, 
brook lynietis, prigėrė įkritęs 
nuo laivuko Į New York Bay 
prieplaukoje, Jersey City.

Igor Youskevitch ir Alicia Alonso šokyje “Giselle,” su 
Ballet Theatre, teikiančiu klasikinių šokių programas 

Metropolitan Opera House visą ši menesi, baigiant 
gegužės 2-rą.

Balandžio 10-tą, viešbutyje 
Diplomat, New Yorke, įvyku
si Civilių Teisių Kongreso ir' 
Amerikinio Svetur gimiams į 
Ginti Komiteto ‘ konferencija 
nutarė skelbti “Teisių Biliausį 
Savaitę” pradedant gegužės) 
24-ta, baigiant-gegužės 30-ta, I 
Atminimų Diena.

John Santo, CIO Transpor- j 
to Darbininkų vadas, buvo 
pakviestas pasakyti konferen
cijos suvado kalbą. Jis atsi
šaukė į visus drąsius vyrus ir 
moteris “atsistoti ir tapti pri-, 
-skaitytu kovotojuose už Ame
rikos laisve.”

Konferencijos 250 delegatų,; 
atstovaujant daugelį organ i z a- j 
cijų, girdėjo kalbas ir pasiūly-1 
mus savo organizacijų veikė
jų ir svečiu kalbėtojų: Nat 
Ross, William Lawrence, 
daktaro Harry F. Ward, Ger
hart Eisler. kongi osmano Vito 
Marcantonio (telegramą), 
kaunsilmano Michael J. Quill, 
Abraham Isserman, George 
Marshall, Carol King, Abner 
Green, Charles Collins, John 
W. Darr, Jr.

Vyriausi priimtos programos 
punktai yra:

Energinga kampanija prieš 
Neamerikinio Komiteto bilių 
“registruoti” ir sukriušinti 
progresyviu organizacijas;

Prieš Teistiarybės D,epart- 
mento pasikėsinimą išdepor- 
tūoti progresyvius darbininkų 
Vadus;

Prieš persekiojimą negrų 
pietinėse valstijose.
• Pradėta tūkstančiais tele
gramų, ir laiškų bombarduoti 
prez. Trumaną ir kongresą 
prieš . “registracijos” bilių. 
Taipgi' tais visais kląusimais 
siunčiama į Washingtoną de
legacija kitą ketvirtadienį, ba-1 d 
landžio 22-rą.

Konferencija pasiuntė tele- • 
gramą, taipgi siųs delegaciją kūtė 
pas Georgijos gub. Thompso-į Liliia Kavaliauskaitė,' išlepin- 
ną reikalaujant išlaisvinti ta išdavikiško Benio žmona,
Mrs. Rosa Lee Ingram ir jos Į vaidino.; kaip tikra Smetpnos 
du sūnus. Ir pasiųsta prez. laikų Kauno poniutė.. . 
Trumanui telegrama, raginau- O pats Benis irgi buvo gera 
ti išlaisvinti Leon Josephson, jai pora-’ Nik. Pakalniškis 
Vokietijos požeminių kovų ve-, stropiai ėjo hitlerinio valdi- 
teraną, komunistą advokatą. ninkėlio pareigas. Bendrai,

Senukas daktaras Harry F., Pakalniškis išeina įspūdingai 
Ward sakė, jog prieš mus sto- karininko ar kokio 
vi didis išbandymas. Jeigu ko 
laisvė brangi, už ją privalo
me visi kovoti. C - ’ - • • ! 
mų ant laisvės, ant mūsų tei-itizano rolėje. Ir, kaip 
siu yra ne vienas, bet. dau- galima geriau, pritiko jo 
gybė. , Jis suminėjo Neameri- žadetinės Brigitos rolėje 
kinį Komitetą, deportavimų trioji Elenutė Feiferienė. 
kampaniją, prez.. 
“ištikimybės” ausinę, 
Hartley bilių, reakcinius teis- vo mirties 
mų nuosprendžius ir vedimą mylėtinis Leonas, 
link karo kaipo įžymiausias kankinami budelių,, padėjo sa
fe daugybės atakų ant liaudies vo karštas galvas už tėviškę 
teisių ir laisvių. N-I.

tai Albinas Auguliu- 
metukų 13 berniukas, 
piemenio Jurgio rolę.
“kaip 

aktorius.
Gabių

senis,” kaip
O rolė ne
pajėgumų 
jaunuolių

Reikia tik jiems pa-

jos 
tas 
tai 
davimas ant estrados,
ris stebino savo spontaniška, 
naturališka istrimika. Vok ie
tys, teutonas, kaip nulietas— 
iš stomens ir liemens, iš val
dingų žestų, iš hitleriško žiau
rumo. Feiferiui nereikėjo 
mikčiot ir kalbėt iš reto: žo
džiai jam skrido kartu su 
mostais, kad tave net pritren
kia bežiūrint.

Vienas tikrai gabus jaunuo- 
liukas man buvo bene pirmą 
kartą atmintinai matytas es
tradoje : 
kas, gal 
Vaidino 
Vaidino, 
prityręs 
lengva,
pradai slypi mūsų 
sieloje.
dėti »pasireikšti, aikštėn išėiti.

Elena’Bručas irgi man, be
rods. pirmą kartą stebėta vai
dinant. Irgi jaunuolė, ame
rikiete, o savo lietuviška kal
ba, ištarimu ir visa kuo, ne
sakytum, kad čia , kokia ža- 
liokė. Naujakurio Vozbuto 
žmonos Marės rolę jinai atvai
dino pagirtinai, paguodžia
mai !

, Pats naujakurys, partizanas 
Vozbutas, nėr ko nė sakyt, Jš- 
ėjo sklandžiai ir aiškiai: Pe
tras Grabauskas jau nebe 
kartą pasirodo scenoje, ką jis 
gali. Balsas, bra, jam, kaip 
plieninis. Nors salės akusti- 
kaAbloga, bet Grabauską gir
dėjai paliai 
jau (toks 

as.
į saikas.

Beje,

visą 
Įgimtas jo 
Ir ne tik

salę. Tai 
balso skar- 
balsas: Vi-

aręerikondar viena 
vikriai pasirodė teatre:

činovnin-
rolėse.

Povilas Venta simpatingai ir 
O pasikėsini-; jautriai gyveno jaunučio par- 

ne- 
su- 

žvi- 
Ne 

Trumano vaidino — ji gyvente išgyveno 
Taft- visą savo herojiką iki pat sa

kai ji ir jos nu- 
brutališkai

brangiąją.

Tonato, ober- 
žandaro rolėje; 
gražus kaimo 
Feiferienė, N.

Sumokėjusiem $23,000
Gręsia Išmetimas
Iš Namų

gyve-

Iš viso—teatras buvo tikrai j 
sėkmingas. Kokią didelę, ne- ■ 
apgalvotą klaidą padarė kelij 
Niu Džerzės draugai, kurie! 
neapdairiai nusigando' “Per-1 
galės” ir nutarė jos nerengt 
Niūvarke ai Elizabete. Tą' 
klaidą ir savo vardą dar ga
lima garbingai atitaisyti. Gal 
jau nebe ši pavasarį, tai būti
nai sekamą rudenį Niūvarkas 
bei Elizabetas arba ir abu pa
skirai miestai privalo susitar
ti ir parsikviesti Bruklino liau
dies teatrą su “Pergale.” Tai 
bent veikalas, tai drama! Ne 
kokia ten šarmanka ar tuščia 
balabaika. *

Keturiolikai šeimų, 
naričių k o o p e r at y v iškame 
apartmentiniame name, 1322 
Prospect Place, Brooklyne. 
gręsia išmetimas iš namų, nors 
jie už tą namą Įmokėjo 23 
t ū k stan č i u s d o l er i ų.

Visas dalykas prasidėjęs se
kamai : Tie žmonės pamatę 
New York Times garsinimą, 
tilpusi 1947 metų vasarį, kad 
Julart Realty Corp, tuojau i 
tą namą leis gyventojus ko- 
operatyviais pamatais. Ketu
riolika šeimų tuojau Įnešė po 
$1,500 iki 17-kos šimtų, kaipo 
dali savo mokesties ($0,500) 
už trijų kambarių butą tame 
•name. Tarėsi tapę savinin
kais, susikraustė Į dar nebaig
tą paruošti namą.

. žmonės tuomet suprato, 
kad už trijų savaičių jie gau
sią “lyzą” ir dalininko požy- 
mius-šėrųs. Kad jie kas mė
nuo mokės po $50, iš kurių 
$25 eis namo palaikymui, o 
kiti $25 mažins jų skolą.

Už kelių mėnesių jie išgir
do, kad firma užtraukia ant

namo mortgicių. Priedams, 
dar pareikalavo užmokėti jo 
užtraukimo lėšas. Gyvento
jai apsiskundė atitinkamoms 
Įstaigoms, kad jie apsukti, bet 
kol kas negavę jokios Įmato
mos pagalbos. Dabar jie at
sišaukė i spaudą, sako: 
tas sujudins visuomenę 
ministracines Įstaigas 
leisti tos suktybės.”

SVEČIAI
sve-
Chi-

ir ad- 
neda-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks balandžio 15 d., 419
Lorimer SI. Pasiruošimas gegužinei 
ii’ Motinų Dienai. Prašome visas na
res atvykti. Kviečiame ir ne nares. 
-- Vadybą. (87-88)

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas -

9

417 Lorimer Street
Laisves Name

Brooklyn, N. Y. 
e

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ė

Kai dasižinos, 
visi pamatyt 

net ir tie, kurie

> Girdėjau publikoje kalbant, 
kad net ir pačiam Brukline 
reikės “Pergalę” ir vėl pasta
tyt, kad ja galėtų prasigerėti 
daugelis šiuokart nepribuvu
siųjų į teatrą, 
būtinai norės 
“Pergalę,’ 
jau matė.

“Pergalei” reikia padaryt 
išsamią, nuodugnią peržvalgą. 
Čia tik keli paviršutiniški 
bruoželiai: laiko amžinai nė
ra ilgesniam išgvildenimui. 
Gal kada paskiau susigraiby
sime ? O tuo tarpu širdingiau
sia pagarba ir giliausia padė
ka “Bruklino lietuvių liaudies 
teatrui.” Visų mūsų gyva 
pareiga jį paremt, paremt, 
kaip reikia! Tai mūsų paži
ba, mūsų meniškas pasididžia
vimas! '

. Saugokite jas gerai

jūsų AKYS
t yra

JŪSŲ BUITIS

AKIS IR 
AKIS”

S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO
“SUŽINOKITE TIESĄ APJE SAVO

Jerome Hurwitz B.
OPTOMETRISTAS

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

I EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Sekmadienį Brooklyne 
čiavosi Vincas Oželis iš 
cago, Ill. Jis buvo užėjęs pa
matyt savo seną draugą — 
Stasį Misiūną, savininką lie-' 
tuviškos užeigos po 502 Grand , 
St., Brooklyne. Jiedu nesi-' 
matė per 25 metus, tad bu
vo didelio malonumo jiems 
sueiti .

Taip pat pas Misiūną atvy
ko į svečius jo kitas draugas 
Antanas Gliaubičius iš New
ark, N. J.

i Egzaminuojant Altis,) 
i Rašome Receptus 
i Darome ir Pritaikome Akinius

AUTY

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GYDYTOJAS

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

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

| Ir Pagal Pasitarimais. į
? Telefonas EVergreen 4-0203 |

Valandos:

jūsų šė
lau žymo

atrodyti

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at
auginamas plaukų.

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

%**

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-G8G8 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATĘ

BARBER SHOP 
ANTANAS LEFMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Man’s BULOVĄ...richly atyled

•3X7S

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 14,

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Now is the time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

❖ 
❖

Lady"* BULOVĄ . . . modem

❖
Jonas Kaškaitis.

BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Lycbe Arlova,
San Carlo Opera Kom
panijos, kuri pradės savo 
gastrolę balandžio 14-tą, 

Center Teatre, Radio

Graži 
miškų 
nelčm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamii- 

i* ton, Bcnrus, etc. Ve- j

> liausiu madų Moterų 
; ir Vyrų Dalmontlniai
> žiedui.

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
„ RHEINGOLD 

BEER & ALES

ROBERT LIPTON
Jeweler




