
Visoms Motinoms. 
Arklys ir Balnas. 
Prašovė pro Šąli 
Klerikalu Dėmesiui. 
Mirties Pirtis Kitiems. 
Sietynas Chicagoje.
Pyksta dėl Lietuvio Išgar

sėjimo.
Kas Myli Lietuvą, o Kas 

Ne?
Rašo A. BIMBA

________ \_______

Sekmadieni “Motinos Die
na.” Lai kiekvienas prisimins 
savo motiną. Lai kiekvienai 
motinai eina iš gilumos širdies 
pagarba, meilė ir padėka.

' Nėra gražesnio, švelnesnio 
ir brangesnio žodžio už moti
ną. Nėra ištikimesnės ir karš
tesnės meilės už motinos meilę 
savo vaikams. *

Nors vieną syki i metus tai 
privalo atsiminti kiekvienas 
žmogus, mažas ar didelis, jau
nas ar senas. Nes kiekvienas 
i ši pasauli atėjo iš motinos.

Ne visos motinos yra geros 
ir protingos. Yra tokiu, ku
riom tas garbingas vardas ne
tinka. Tačiau jos visos yra 
motinos. Todėl visoms joms 
lai šiandien^elna mūsų visų 
amžinoji meilė ir garbė!

★ ★ ★
žmonė.s sako: Davei ark j 

duok ii- balną. Kunigų Drau
gas reikalauja, kad Dėdė Sa
mas savo dolerius Europai pa
lydėtų galingais karo pabū
klais. Jis nori, kad tie, ku
rie priima Marshall p]aną, 
būtų to paties Dėdės Šamo 
nuo kojų iki galvos apgink
luoti. Tuos ginklus jis skai
to balnu ant arklio!

’ Tokia savo filosofija Drau
gas pateisina kiekvieną impe
rialistini plėšimą.

★ ★ *
Juozui Tysliavai nepatiko 

mano pastabos dėl katalikų 
bažnytinėje sistemoje stokos 
demokratijos.

Tysliava klausias “Ar gi 
komunistų internacionale —■ 
daugiau demokratijos, Mr. 
pimba?”

★ ★ ★ *
Nors jau visam svietui se

niai žinoma, bet Tysliava, at
rodo, dar nėra girdėjęs, kad 
komunistų internacionalo ne
bėra. Jis tapo prieš keletą 
metų likviduotas, paleistas.

★ ★ ★
Kas liečia komunistines par

tijas, tai. kiek man žinoma, 
jose veikia rinkiminė sistema, 
■—visi viršininkai, nuo žemiau
sio iki aukščiausio yra narių 
demokratiniai išrenkami. Tas 
faktas Tysliavai irgi nežino
mas.

O tas tik parodo, kad Vie
nybės redaktorius nė mažiau
sio supratimo neturi apie ko
munistus. Gal todėl, kaip ir 
daugelis kitų panašių neži- 
nuoliu, jis taip daug apje ko
munistus nesąmonių priplepa.

★ ★ ★
Skaitau pranešimą, kad po

piežius Vilniaus vyskupu pa
skyrė lenką Suszynskį. O len
kų Vilniuje kaip ir nebeliko. 
Popiežius. vadinas, Vilniaus 
Lietuvai dar vis nepripažįsta.

Prašau visų klerikalų dė
mesio. Ar vis tiek jūs mano
te, kad popiežius yra neklai
dingas?

Ska’tau ir kitą įdomų pra
nešimą. Tai pranešimas iš 
Vokietijos. Pabėgėlių spauda 
vienu balsu, sako, šąukia, kad 
karo pavojus didėja ir todėl 
visiems reikia bėgti iš Euro
pos. Girdi, užklups karas, 
tai visiems bus riestai.

Keista, labai keista. Ta pa
ti spauda sušilus agituoja už 
naują karą. Amerikon pribuvę 
pabėgėliai taip pat karštai agi
tuoja už naują karą. Vadi
nas, »jie nori mirties pirties 
kitiems. Patys jos nenori, bi
jo, nuo jos nori pabėgti.

' Ar tai žmoniška ?

Džiugi žinia iš Chicagos. 
Ten pereitą savaitę viešėjo 
New ark o Sietyno Choraš. Jį

(Tąsa 5-me pusi.)
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Graikijos Valdžia 
Sušaudė dar 44 
Tautos Patrijotus
Monarcho-Fašistai Šią Savaitę Nužudė Jau 222 Žmones, 
Kovojusius prieš Nacius ir už Demokratiją Graikijai

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų valdžia sušaudė 
dar 44 graikų demokratus, 
kurie kovojo prieš nacius 
okupantus, o paskui prieš 
anglus įsiveržėlius (1944- 
45) metais. Už tuos pačius 
“nusikaltimus” monarchis- 
tai praeitą antradienį nužu
dė 154 Graikijos patrijotus.

Be to, jie sušaudė 24 grai
kus, vyrus ir moteris, kai
po partizanus arba partiza
nų rėmėjus dabartiniame 
kare pyieš monarcho-fašis- 
tinę valdžią. Taigi vien šią 
savaitę; monarchistai nužu
dė 222 demokratinius pat
rijotus.

Dwight Griswold, prez. 
Trumano pasiuntinys del

SENATORIUS TAYLOR 
NENUGĄSDINAMAS

Washington.'— Senato
rius Glen H. Taylor sakė, 
jog jis kalbės masiniuose 
susirinkimuose Atlantoj ir 
Macon, Georgijoj, nežiū
rint, kad baltieji šovinistai 
jam grūmoja, kaipo negrų 
teisių gynėjui ir trečiosios 
partijos kandidatui į Jungt. 
Valstijų vice-prezidentus.

(Birminghamo, Ala., mie
stinis teisėjas Hali nubaudė 
Taylorį $50 už tai, kad jis 
ėjo į susirinkimą pro duris, 
pažymėtas “tiktai negram.” 
Jis kreipėsi į aukštesnį teis
mą prieš to teisėjo sprendi
mą.)

SKILVIO SKAUDULIAI 
PAGYDOMI MIEGU

Maskva. — Ilgu miegu 
galima pagydyti skilvio ir 
žarnų skaudulius (ulcers), 
kurie jokiais kitais būdais 
nepagydomi, kaip pranešė 
Leningrado medicinos pro
fesorius dr. I. 0. Neimark. 
Tokie ligoniai migdomi 16 
iki 22 valandų kasdien pęr 
12 iki 20 dienų. Jiem duo- 
daiha migdomųjų vaistų.

Gydymas miegu buvo iš
bandytas 153 skilvio-žarnų 
skaudulių ligoniam^. Tuo 
būčlu kai kurie visdi išgydy
ti, o kitiems žymiai sumažė
jo vidurių skauduliai.

i—, 
Jeruzalė. — žydai užėmė 

3 arabų miestelius šiaurinė
je Palestinoje.

Drafto Vieton Kongresmanas 
Siūlo Bonus Savanoriam

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Leo 
E. Allen pasiūlė duoti po, 
$1000 boną savanoriams į- 
stojantiems į karinę tarny
bą dvejiems metams, ir po 
$1,500 tiems, kurie įstoja 
trejų metų tarnybai. Jei'gu 
tokie bonai būtų duodami, 
tai gal nereikėtų drafto, 
nes atsirastų gan savano
rių, kaip tikisi Allen. Tru- 
manas pavadino šį siūlymą 
“asilišku.”

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes-May 8, 1948 Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Kongreso Komitetas 
Užgyrč Policinės 
Valstybės Bilių
Kongresmanas Marcantonio Įspėjo: “Jūs Keičiate Šios 
Šalies Valdžią ir Mojatės Įvesti Fašizmą Amerikoje”

pagalbos monarchistam, už- 
gyrč tas politines žudynes.

Sostinės Athenų policija 
areštavo 9 vyrus, kad jie 
neteisėtai nešioję karinius 
drabužius.

Monarchistai gegužės 20 
d. teis 128 karinio laivyno 
oficierius, ir jūreivius ir ci
vilius jų bendrus; sako, kad 
jie kurstę maištus laivyne.
GRAIKŲ MONARCHIS
TAI ŽUDO IR ŽUDO 
DEMOKRATUS

Athenai, Graikija, geg. 
7. — Monarchistai penkta
dienį sušaudė dar 18 demo
kratinių graikų, apart 222 
kitų, kuriuos jie nužudė 
per 4 pirmesnes dienas.

Valdžia Gręsia Užimt 
Geležinkelius prieš 
Jų Uni ją Streiką

Washington. — Prezid. 
Trumano padėjėjas J. R. 
Steelman pradėjo derybas 
su trijų geležinkeliečių 
Brolijų-unijų vadais; sten
giasi juos paveikti, kad at
šauktų streiką, skelbiamą 
pradėt ateinantį antradienį 
6 valandą ryto.

Geležinkelių kompanijos 
p r a n e‘š ė šimtams 
tūkstančių kitų savo 
darbininkų, kad jie neitų 
darban antradienį, jei sus
treikuos Garvežių Mašinis
tų, Ugniakurių ir “Svičma- 
nų” Brolijos, nes streikas 
sustabdys traukinius.

Valdžia planuoja užimt ge
ležinkelius ir įsakyt visiem 
dirbt, kaipo “draftuotiem 
armijom”

Daugeriopas Sovietinių 
Laikraščiu Pakilimas

* Maskva. — Minint spau
dos dieną gegužės 5, pasiro
dė,' jog Sovietų Sąjungoje 
dabar leidžiama 7,163 laik
raščiai, kurių kasdien išeina 

‘31,100,000 egzempliorių. Tai 
9 kartus daugiau laikraščių 
ir 12 sykių daugiau jų eg
zempliorių, negu pirm so
vietinės revoliucijos.

Swift Skerdyklų Komp. 
Nusitaria su Unija

Chicago, —j Valdžia vėl 
įsakė samdytojams ir dar
bininkams derėtis dėl sker
dyklų streiko baigimo. 
Streikas tęsiasi jau pusaš- 
tuntos savaitės. Didžiausia 
skerdyklų kompanija Swift 
atsisakė dalyvauti derybo
se. CIO Skerdyklinių Dar
bininkų Unija reikalauja 
lakelt algą 29 centais va- 
andai. Kompanijos siūlė tik 

9 centus priedo. > #
Seattle, Wash. — Pirmo

joj Gegužes čia marša vo 
virš 4,000 darbininkų.

Darbininku judėjimas turi daug didžių žmonių, vienok 
jų nevadina šventaisiais, nes tai būna didvyriai. Ta
čiau dabar turime savo didvyrių eilėse ir šventąjį. Juo- ' 
mi yra Santo Cicardo, CIO United Packinghouse Work
ers narys, užmuštas pikiete prie Armour skerdyklos 
Chicagoj. 5 tūkstančiai darbininkų susirinko j, šerme
nis ir ši ilgoji linija yra jo laidotuvių procesija. Šer
menyse kalbėtojai sakė- kad “mėsos trusto godufhas, 
remiamas Chicagos policijos,” atėmė jam gyvybę. O

e jo našlė pasakė, jog tai “yra žmogžudystė.”

Palestinos Žydų Milicija
Perorganizuota į Armiją

Tel Aviv, Palestina. —Žy
dų milicija Hagana tapo 
paskelbta reguliare Palesti
nos žydų valstybės armija.

Nors Amerika ir Anglija 
su savo šalininkais, bando 
panaikint pernykščių Jungt. 
Tautų nutarimą dėl žydų 
valstybės įkūrimo Palesti
noj, žydai jau sudarė savo 
valdžią plotuose, kuriuos 
tas.seimas jiem žadėjo. Žy- nims gaminti bei pirkti. -

DEŠINYSIS KORĖJOS POLITIKAS SMERKIA 
AMERIKONU VALDYBĄ KAIP “SUGEDUSIĄ”

Seoul, Korėja. — Dešiny
sis korėjiečių politikas 
Kimm Kiu Sik smerkė kari
nę amerikonų valdybą pie
tinėje Korėjos pusėje, va
dindamas ją “supuvusia 
bei parsidavusia.” Sugrįžęs 
iš konferencijos šiaurinėje 
Korėjos pusėje, Kimm sakę, 
jog rusai ten mandagiai el
giasi linkui korėjiečių ir 
vengia' kištis į tautinę gy
ventojų savivaldybę.

Pirm važiuojant į tą visų 
korėjiečių vienybės konfe
renciją, Kimm Kiu Sik bu
vę pietinės Korėjos laikino
jo seimo pirmininkas. »

Jisai įtarė, kad ameriko-

16 Anglų Darbiečių prieš 
Karo Ryšius su Amerika

• T? ~
London. — 16 kairiųjų 

Anglijos Darbo ' Partijos 
narių, seime pareikalavo,
kad Anglija atsimestų nuo 
karinio bendradarbiavimo 
su Amerika prieš Sovietų 
Sąjungą. Partijos vadai 
grąsino * tokius narius iš- , 
braukti. " J
♦ __ __ - •

New York. — Sviestas 
pabrango 2 centais.

dų valstybės pTemjęru ir 
karo ministru yra paskirtas 
David Ben-Gurion.

Žydai tikisi gaut būrį 
karinių lėktuvų iš tam tik
rų Europos šalių.

Palestinos Žydų Agentū
ra išleis paskolos bonus 20 
milionų dolerių, kuriuos 
vartos kariniams reikme- 

nai duoda valią ' žiauriau
siems Korėjos reakcinin
kams ir patys elgiasi taip 
'aršiai, kaip japonai, buvu
sieji Korėjos '.okupantai. 
Kimm sakė, jog kai kurie 
amerikonai neteisingais bū
dais pralobo iš korėjiečių.
Sykiu jis pranešė, jogfabri- 

kai šiaurinėje (Sovietų glo
bojamoje) Korėjos pusėje 
daug pilniau veikia, negu 
pietinėje, amerikinėje jos 
dalyje.

Keliaudamas į minimą 
konferenciją, Kimm visai 
pasitraukė iš pirmininkavi
mo laikinajam seimui pięti-! 
nėję Korėjoje.

Londone Užginta bet Kokios 
Politinės Demonstracijos

—r—
London/ Valdžia už

draudė bet- kokias politines 
demonstracijas - e i s e n as 
Londone. Uždraudimo prie
žastis esanti ta, kad Pirmo
joj Gegužės įvyko susidūri
mai tarp Oswaldo Mosley’o 
fašistų ir demonstravusių 
darbininkų. Susidūrimus iš
provokavo fašistai.

ORAŠ.—Būsią giedra.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmo taisyklių 
komitetas ant greitųjų už- 
gyrė policinės valstybės bi- 
lių, įneštą republikonų 
Mundto. ir Nixono. Komite
tas atmetė darbiečio kong- 
resmąno Vito Marcantonio 
ir kitų pažangūnų reikala
vimus plačiau liudyti prieš 
tą bilių. Prieš jį komitete 
taipgi kalbėjo demokratas 
kongresman. Arthur Klein 
ir darbietis kongr. Leo Is- 
acson. * ,

Šį bilių (HR 5852) svar
stys visas kongresmanų 
rūmas ateinantį ketvirta
dienį. Svarstymui paskirta 
6 valandos. Marcantonio 
reikalavo duoti trečdalį to

Jungt. Tautų Seimas 
Faktinai Atiduoda 
Anglam Jeruzalę

Flushing Meadow, N. Y. 
— Specialis Jungtinių Tau
tų seimas užgyrė Amerikos 
delegato Francis Sayre’o 
siūlymą, kad anglai paskir
tų Jeruzalei bepusišką ko- 
misionierių, kuris būtų pri
imtinas arabams ir žy
dams. Šiuo tarimu \ seimas 
faktinai atiduoda Jeruzalę 
Anglijai.

Už tą pasiūlymą balsavo 
arabų delegatai, anglai, 
Graikijos atstovas 
ir kt. — viso 35 seimo na
riai. Nuo balsavimo susilai
kė 17 — Sovietų delegatai, 
draugiški jierri kaimynai, 
trys lotyniškos. Amerikos 
atstovai ir tūli kiti. Niekas 
nebalsavo pri'eš.

Daugiau Negu Išpirkti 
Sovietų Paskolos Bonai

Maskva. — Kai tik So
vietų vyriausybė ’ paskelbė 
naują pokarinę 20 bilionų 
rublių paskolą, piliečiai per 
36 valandas išpirko visus 
valstybės paskolos bonus ir 
dar viršijo 119 milionų rub
lių.

Chrysler Darbininkai 
; Pasiruošę Streikuoti

Detroit. — CIO Auto. 
Darbininkų Unija pertrau
kė derybas su Chryslerio 
automobilių korporacija ir 
paskelbė, jog “neišvengia
mas” 73,000 tos korporaci
jos darbininkų streikas, 
pradedant nuo ateinančio 
trečiadienio.

Darbininkai r e i kalauja 
pakelt algą pusdevyniolikto 
cento valandai. Korporacija 
iš pradžios siūlė 6 centus 
priedo valandai; paskui ir 
tą pasiūlymą atšaukė. ♦

Palestina. — Jaffos sri
tyje cholera susirgo 54 ang
lių kareiviai.
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laiko kalbėtojams prieš 
Mundto bilių; išgavo tik 
pusantros valandos.

Hitlerio - Mussolinio Įsa
kymų Sekimas

Marcantonio atnešę į tai
syklių komitetą dvi Hitlerio 
ir Mussolinio įsakymų kny
gas; parodė, kaip Mundto 
bilius seka tų fašistinių dik
tatorių įsakymus, ir pareiš
kė:

“Žinokite, kad jeigu šis 
bilius bus priimtas kaip į- 
statymas, tai jūs pakeisite 
Amerikos Valdžią ir įvesite 
fašizmą šioje šalyje.”
Bilius Taikomas Kaip Smū

gis Visiem Pažangūnam 
Mundto bilius formaliai 

yra atkreiptas prieš “politi
nę komunistų organizaciją” 
ir prieš visas k ft a s organi
zacijas, remiančias bent 
vieną dalyką , kurio reika
lą ja komunistai arba ku
riam jie priešinasi. Bilius 
tatai vadina Amerikos val
džios Silpninimu, esą, So-

- vietų Rusijos naudai; jis 
uždraudžia reikalauti bet 
kokios atmainos valdžioje.

Įnagis Prieš Trečiąją 
Partiją

Šiuo rinkiminės kampani
jos metu Mundto bilius tai
komas vkaip smūgįs Walla- 
ce’o vadovaujamai trečiajai 
partijai. Pats Mundt grūmo
jo jai, vartodamas priekabę, 
kad ir komunistai remia 
Wallace reikalavimus —pa
naikint Tafto-Hartley’o į- 
statymą ir Marsh alio planą, 
sumegst sąntaikos ryšius su 
Sovietais ir kt. , 
‘ Šis bilius reikalauja sure- 
gistruot “teisingumo'” de- 
partmente Komunistų Par
tiją ir šiaip politiniai pa
žangias organizacijas Ir jų 
narius; baust už biliaus 
nuostatų peržengimą pilie
tybės atėmimu čiagimiams 
ir ateiviams piliečiams, taip 
pat iki 10 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės ^baudos.

Jeigu bilius taptų įstaty
mu, šitaip galėtų būti bau
džiami žmonės, pavyzdžiui, 
už reikalavimą negram ly
gybės su baltaisiais, už dar
bininkų traukimą į unijas, 
už raginimą streikuoti ir 
tt. •

Dar 3 Bilionai Dolerių 
Karinėms Oro Jėgoms

Washington. -Kongre- 
sas galutinai priėmė siūly
mą padidinti Amerikoj oro 
jėgas nuo dabartinių 55 
grupių lėktuvų ir lakūnų iki 
70 grupių. Tas karinių oro 
jėgų didinimas lėš'uos dau- < 
giau kaip 3 bilionus dolerių. 
Nors Trubianas stojo tik už 
66 oro jėgų grupes, bet tei
giama, i kad jis • pasirašys 
kongreso nutarimą dėl , 70 
grupių.

Senate prieš tai balsavo- 
tiktai du senatoriai —Glen 
Taylor ir Harry P. Cain.

•£
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Iškilmes Panevėžio 
Dramos Teatre

Motinos Diena—Didžios Rimties Diena
Šių metų Motinos Dieną, audringiausią iš daugelio 

mūsų laikais, verta susikaupti ir rimtai pagalvoti:
Del ko toji diena? Ar mūsų dabartinio asmens ir ša-0 

lies gyvenimo eiga atitinka tiems nuostatams, kuriais 
vadavosi tos dienos įkūrėjai?

Motiaos Dieną įkurti pasiūlė viena mylinti duktė, 
p-lė Anna Jarvis, Philadelphijoje, metinėje sukaktyje 
savo motinos mirties, 1907 metais. Sumanė tą dieną gi
liame gailestyje mirusios motinos. Sumanė tikslu už vis 
daugiau pagerbti ir pamylėti dar tebegyvenančias žmo
nių motinas, nes mirusius per vėlu mylėti.

P-lės Jarvis' pasiūlymas rado šilto pritarimo dauge
lyje žmonių. Sumanytojai klabenant į pareigūnų duris, 
už kelių metų jos pačios valstija — Pennsylvania — ofi
cialiai paskyrė Motinos Dieną. O 1914 metais jau tapo 
63*jam kongresui pasiūlyta ir jo priimta rezoliucija kas 
metai 2-rą sekmadienį gegužės mėnesio visoje šalyje pa
švęsti motinai, jos gerovei.

Prezidentas Wilsonas rezoliuciją užgyrė 1914 metų 
gegužės 8-tą dieną ir nuo to laiko kas metai šalies prezi
dentas savo proklamacija skiria gražiausiojo mūsų šaly
je mėnesio antrą sekmadienį gražiausiai ir brangiausiai 
iš visų moterų — mūšų motinai.

Susikaupkime ir pažvelkime, ką atnešė bėgis pra
ėjusių metų ir ką neša artimoji ateitis mūsų motinai ir 
milionams visų gyvenančių motinų. Ar jos gali būti links
mos ir laimingos? Ar mes atlikome savo užduotį pagar
bai mirusios ir laimei gyvosios motinos?

Dar ne visos mūsų šalies motinos spėjo apraudoti 
paskiausiame pasauliniame kare prieš fašizmą žuvusio 
sūnaus kai?o, dar tebelaukia jo kūno palaidojimui, o mū
sų piniguočiai ir galiūnai grasina kitu karu. Ir grasina 
karu ne užbaigimui sunaikinti fašizmo, likučių, bet ragi
na pulti tuos, kurie mums pagelbėjo laimėti pergalę. 
Grąsina kariauti prieš Tarybų Sąjungą, kurios milionai 
jaunimo savo aukomis apsaugojo milionų mūsų jaunimo 
gyvybę. Grąsina naujai išsilaisvinusioms respublikoms, 
dar nespėjusioms užsigydyti pi^aėjusio karo padarytas' 
žaizdas. :::

Ar gali gyvoji motina' šiandien būti linksma ir lai
minga, kuomet jos 18-kos ar li9-kos metų amžiaus ar bile 
amžiaus sūnui grąso draftas ir militariškas muštras? 
Ar gali motina ramiai ilsėtis, kuomet jos vaikams grąso 
kančios ir mirtis kur nors ant svetimos žemės už kurio 
nors jam nežinomo ir nereikalingo milionieriaus pelnus?

Ar motiną džiugins sauja gfėlių ar politikierių pagy
ras, jeigu jos šūnus ruošiamas mirti už karūną ir sostą 
Graikijos ar kuriam kitam nubankrūtavusiam karaliui, 
prieš kurį sukilo jo paties, pavaldiniai žmonės?

Pagaliau, ar gali būti* linksma ir laiminga jaunoji 
motina, kuri sau ir savo mažiukams kūdikiams dar ne
gavo net pirmojo buto? Ar linksma ta, kurios vyras, šei
mos maitintojas, yra godišių pelnagrobių fabrikantų ir 
piniguočių išnaudojimo priverstas streikuoti?

Ar laimingos tos motinos, kurios neužtenka savo 
mažyčiams žmoniško maisto dėl nedamokėtų algų ir pa
kilusių kainų, dėl'vis labiaii gilėjančios ir plintančios in
fliacijos? Ar laimingos tos, kurių vyrai deportuojami 
dėl kovos už duoną savo vaikams?

O jeigu mūsų motinoms nėra džiaugsmo,, ir laimės, 
jeigu niekas nedaroma joms tą jų teisę sugrąžinti,. tai 
kam ta veidmainystė? Kam riksmas iš ambonų ir politi
nės kalbos nuo. estradų apie meilę mūsų motinoms?

Tik tas šiandieną tikrai myli motiną, kuris kovoja 
prieš aukštas kainas, prieš diskriminaciją ir persekioji
mus, prieš karą. Tiktai tas, gąli jaustis atiduodąs sūnaus 
ar dukros meilę mūsų motinai.

Ai’ jūs esate tų garbingųjų gretose?

Mathew Woll Laiškas Philip Murray 
*

, Amerikos Darbo Federacijos biurokratams labai pa
tiko CIO prezidento Murray griežtas išstojimas prieš tre
čiosios partijos judėjimą ir prieš Henry Wallace kandi-

ARGENTINOS 
LIETUVIŲ BALSAS t

Argentinos lietuvių Vie
nybė smarkiai kovoja prieš 
vietos reakcijonierius. Prieš 
juos, matyt, ■ kovoja ir pla
čioji lietuvių visuomenė.

* Tuo reikalu Vienybėje 
skaitome sekamą pareiški
mą:

Vasario 16-tosios proga 
grupė lietuvių atžagareivių, 
—kunigų, smetonininkų, bu
vusiųjų nacių kolaborantų ir 
jiems pritariančių, — plačiai 
paskelbė Argentinos spaudo
je neva deklaraciją pasisa
kydami prieš dabartinę Lie
tuvos santvarką ir Tarybų 
Sąjungą. Antitarybinei kam
panijai tarnaujančioji spau
da patalpino tuos jų palie
tus šmeižtus, bet iš skaičiu
siųjų tąjį pareiškimą vargiai 
kas patikėjo ten skelbiamo
mis nesąmonėmis, tiems jau 
visiems įkirėjtįsiems Tarybų 
Sąjungos šmeižimams ir plū
dimams.

Pažym.ėtina, kad tie lietu
vių tautos renegatai, atsiža
dėję savo gimtojo krašto ir 
perėję tarnauti Lietuvos liau
dies priešams savo biaūrią 
akciją visuomet stengiasi pa
dengti čia gyvenančių lietu
vių vardu, operuoja už kitų 
tautiečių nugaros. Ir šį kar
tą jie “deklaravo” Argenti
nos lietuvių vardu, kurių jie 
niekad neatstovavo ir negali 
atstovauti, nes juose neturi 
mažiausio pritarimo, šuns 
balsas, sakoma, į dangų nei
na, už tai jie ir loja “visų 
lietuvių” vardu, kad davus 
Įspūdį, jog tas balsas nėra 
vien jų. Bet, kad ir po ka- 
muflažu, jų balsas pasilieka 
tokiu ir nors kažin kaip 
staugtų,, “dangaus” nepa
sieks.

Tikrieji Argentinos lietu
vių atstovai pažangiosios jų 
organizacijos ir laikraštis 
“Vienybė,” kad nušvietus tų 
atžagareivių tikslus ir paaiš
kinus Argentinos visuomenei 
apie tikrąją Lietuvos padėtį 
kad atšaukus šių mūsų* tau
tos renegatų paskleistą ne
tiesą, davė viešą pareiškimą, 
kuriame sakoma:

“Sąryšyje su deklaracija, 
kurią davė, proga 16-tosios 
vasario, siaura grupė' lietu
vių,' atsižadėjusių savo tėvy
nės, pronacių ir dėl to įniršu
sių prieš tarybų santvarką, 
kurie panaudodami .vardą 
lietuvių kolonijos, kurios nie
kuomet neatstovavo ir neat
stovauja, padarė skaudžius 
įžeidimus laisvajai Lietuvos 
Tarybų Socialistinei Respu
blikai ir TSRS, mes, kultū
rinės Argentinos x lietuvių 
draugijos, išreikšdamos min
tis ir jausmus visos didžiu
mos mūsų tautiečių, gyve-, 
nančių šioje šalyje, perspėja
me visus dėl šių nešvarių, 
žioplų ir įžeidžiančių užpuo
limų, kuriuos padarė tie ne
atsakom ingi' žmonės, jr pa
reiškiame : x

“Kad Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika yra 
laisva ir nepriklausoma, ir 
kad jos liaudi^yra vieninte
lis sprendėjas savo paskir
ties.

datūrą. Tokį išstojimą brolis Murray padarė* tėkšti lie
čiu unijos konvencijoje. Federacijos vice-prezidentas Ma
thew Woll pasiuntė Murray pasvgikinimo laišką. Sveiki
na už pasmerkimą trečiosios partijos ir komunistų. Ragi
na jį atsimesti nuo Pasaulinės Darbo Unijų Federacijos 
ir grįžti* į Federaciją.

Ar Philip Murray susižavės tuoju Woll pakvietimu? 
Viski gali būti. Paskutiniais laikais Murray smarkiai 
pakrypo į dešinę. Jis stoja už Marshall Planą ir Truma- 
no Doktriną. Tokio pat nusistatymo laikosi ir Federaci
jos vadai. Murray griežtai išstojo prieš trečiąją’partiją. 

*Taip pat laikosi Federacijos biurokratai. Murray iešką 
prieglaudos pas prezidentą ’Trumaną. Tokios pat pozici
nės laikosi ir Green.

Vadinasi, tais, visais didžiaisiais šių dienų klausimais 
ir reikalais nebėra jokio skirtumo tarpe Federacijos ir 
CIO aukštųjų komandų. Klausimas belieka, vadovybės ir 
vietų. Jeigu CIO sutiktų Woll sąlygomis sugrįžti į Dar
bo Federaciją, kokios vietos tektų Murray, Reuther, Bro
phy, Carey ir kitiems? Kaip iš visko atrodo, tai šis vietų 
pasidalinimo klausimas ir beliko išsprendimui.

. ' . . 'United Mine Workers prezidentui John L. Lewis’ui atsišaukus i angliakasius grįžti 
Į darbą, pittsburghiečiai minkštosios anglies kasėjai sėda Į vagonėlius, kurie juos 

nuveš j darbą už 6 mylią požemiuose. •

“Kad 16-toji vasario buvo 
laikoma nepriklausomybės 
diena buržuazinėje Lietuvo

je, ir kad dabai*, kartu su 
buržuaziniu režimu, Lietu
voje jau išnykusiu septyni 
metai atgal, tos dienos mi
nėjimas beliko tik istorijoje.

“Kad Lietuvos respublika 
švenčia kaipo savo išsilaisvi
nimo' ir nepriklausomybės 
dieną 21-ją liepos, nes tą 
dieną 1940 metais Lietuvos 
liaudis* atsiekė pilną laisvę ir 
nepriklausomybę, išsilaisvin
dama nuo priespaudos, ku
rioje ją laikė Smetonos reži
mas, tarnaujantis užsienio 
kapitalo reikalams. 
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“Kad pati Lietuvos liaudis, 
savo valia, prašė ir buvo pri
imta į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą.

“Kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė yra tikroji išraiš
ka jos liaudies siekių, kilu
si iš rinkimų, laisvų ir aukš
tai demokratinių.

“Kad" Lietuvos niekuomet 
nepuolė Tarybų Sąjuhga, ša
lis, kuri visuomet buvo nuo
širdus Lietuvos liaudies 
draugas.

“Kad Lietuva buvo užpul
ta, apvogta ir suniokota hit
lerinių gaujų, o ne Tarybų 
Sąjungos. Broliškosios res
publikos, sudarančios Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą, daug pagelbėjo- ir 
gelbsti užgydyti karo pada
rytas žaizdas ir Lietuvai pa
sikelti iš sunaikinimų, ku
riuos jai paliko hitleriniai 
grobikai.

“Kad Lietuva, kaipo narys 
daugiatautės Tarybų' Socia
listinių Respublikų Sąjungos, 
turi lygias teises ir užduotis, 
kaip ir visos 16-ka TSRS su
darančios respublikoj, . ir, 
kad TSRS ‘globoja ir atsto
vauja Lietuvą prieš vįsas pa
saulio šalis.

“Kad demokratinė Argen
tinos lietuvių kolonija pilnai 
pritaria visiems Lietuvos 
liaudies nuosprendžiams ir 
yra ištikima jos santvarkai ir 
dabartinei vyriausybei.

“Už tai, perspėjame visus 
kaslink tų neteisybių ir me
lų, kurias skleidžia toji siau
ra. nieko neatstovaujanti 
Lietuvos renegatų grupė. At
sišaukiame viešai į visuome
nę, kviesdami budėti ir nesi
duoti apgaudinėjimui ir su- 

. vedžiojimui tokių žmonių, 
nes jie yra vadovaujami pa
gedusių elementų, kurie ben
dradarbiavo su naciais ir da7 
bar', atbėgę Į šią šalį, žeria 
šmeižtus ir bjaurius melus 
prieš'savo gimtąjį kraštą.

“Paskelbdami viešai mūsų 
protestą ir išstojimą prieš 
tokias provokacijas prieš 
mūsų gimtinę, taip pat išreiš
kiame mūsų solidarumą T. S. 
R. Sąjungai, kuri tiek daug 
prisidėjo Lietuvos išlaisvini
me ir iškilime.

Pasirašo,: Argentinos Lie
tuvių Sąjunga “Laisvoji ^Lie
tuva,” Lietuvių Komisija Tė
vynei Remti, Lietuvių Liau
dies Teatras, Lietuvių Jauni
mo Klubas, laikraštis “Vie
nybė“ /

šis pareiškimas, tikrasis 
Argentinos lietuvių kolonijos 
balsas; pažangiosios organi

zuotosios jos dalies žodis, 
taipgi buvo paskelbtas dau
gelyje vietos laikraščių ii* 
taip atremta smetoninin- 
kų ir nacių palikuonių są
mokslas 'sukelti vietos gyven
tojų nuomonę prieš dabarti
nę Lietuvą ir tarybinę san
tvarką. Nepasisekė ( jiems 
16-tosios vasario bandymas,, 
nepasiseks ir kiti, kuriuos jie 
darys ateityje, nes Argenti
nos lietuviai yra pažangūs, 
myli savo gimtinę, jau tapu
sia laisva tarybine socialisti- 

(ne šalimi, ir budi jos garbės 
ir reikalų sargyboje.

KLERIKALAI Už 
FAŠISTINĮ BILIŲ

Chicagos Draugui labai 
patinka Kongreso Atstovų 
Butan įneštas Mundt B L 
liūs, arba “Subversive Ac
tivities Control Act.” Tai 
esąs bilius, kuris, girdi, 
amžinai palaidotų . Ameri
koje komunizmą. D.raugas 
gieda:

Pakaks ir to, kas čia pasa
kyta, kad susidaryti sau‘vaiz
dą, ką reikštų tokip biliaus 
pravedimas. Jis viešąjį komu
nistų veikimą veik visai supa- 
raližuotų. Galima numanyti, 
khd komunistai į pogrindžius 
sulįstų, slapta pradėtų ‘ veikti. 
Bet, reikia manyti, kad atitin
kami valdžios departmental 
pajėgtų juos iš ten iškrapšty
ti. Pagaliau, jie ir dabar slap
ta veikia daugiau, negu vie
šai. .

Bet ten pat Draugas pa
tvirtina tai, ką visi padorūs 
amerikiečiai teigia, jog šis 
bilius nėra atkreiptas vien 
prieš komunistus. Šis bilius 
yra kelias į fašizmą, nes 
jis užgniaužtų kiekvieną 
darbo žmonių ir pažangos 
sąjūdį. Draugas sako: “At
rodo, kad sulyg to biliaus 
ir Henry Wallace trečioji 
partija turėtų užsiregis
truoti teisingumo depart- 
mente, nes niekas šiandien 
neabejoja, kad ji yra komu
nistinio fronto organizaci
ja” (D., bal. 30. d.). Reak
cionieriai ' taip pat neabejo
ja, jog ir visos darbo uni
jos yra* “komunistinio fron
to organizacijos.” Šis bilius 
kaip tik taikomas ir prieš 
unijas.

Draugo pasisakymas už 
šį bilių tik. įar kartą paro
do, kaip mūsų klerikalai 
yra sutapę su fašistine re
akcija.

RUMUNIJA AREŠTUOS 
DAR EILĘ KARINIŲ 
KRIMINALISTŲ

Bucharest, Rumunija. — 
Įsakyta areštuoti 147 buvu
sio fašistinio premjero An
tonescu valdininkus kaip 
karin. kriminalistus. Tarp 
jų yra lon Farcasanų, ku
ris praeitą savaitę pasirašė 
fašistinių pabėgėlių mani
festą Paryžiuje prieš esa
mąją demokratinę Rumuni
jos valdžią.

Panevėžys. — Šimtas ku
rio nors pastatymo spek
taklių — reiškinys ligi šiol 
nežinomas mūsų respubli
kos teatro istorijoj. Garbė 
pirmam atsiekti šį laimėji
mą atiteko gabiam mūsų 
periferijos Panevėžio dra
mos teatrui.

Panevėžio dramos teatras 
— tarybinės santvarkos kū
dikis. Jo gimimas, jo teatri
niam mene atsiekti žymūs 
laimėjimai neatsiejamai su
rišti su tarybinės santvar
kos Lietuvoje įsigalėjimu.

1939 metais daugelis kau
niečių, eidami per Ąžuoly
ną, pastebėdavo pakelta a- 
pikakle žmogų, grupės jau
nuolių apsuptą. Visa ši gru
pė įsikarščiavusi kažką vei
kė, atskiri jos nariai šūkavo, 
darė įvairius gestus, jude
sius, ginčijosi savo tarpe, o 
kartais, atrodė, šnekučiavo, 
žaidė, juokavo.

Buržujds, praeidamas, 
traukdavo pečiais: — Kas 
čia dabar? Tvarkos ardyto
jai? Policiją pašaukti, ar 
ką?...

Tačiau kitaip į šiuos jau
nus žmones žiūrėjo Šančių, 
Panemunės ar Vilija’mpolės 
darbininkai, kuriems jau
nas, tebesiorganizuojąs J. 
Miltinio teatrinės studijos 
kolektyvas — o jis kaip tik 
ir repertuodavo Ąžuolyne— 
parodydavo savo satyrines 
improvizacijas, pašiepian
čias moterų seklyčią, de
partamentų dire ktorius, 
fabrikantus ir aukštus tau
tininkų šulus, įtakingas po
niutes.

: Kaip tik dėl to įžymių 
asmenų hegarbinimo jauna, 
gabi studijinė aktorių gru
pė buvo išvytą iš Darbo Rū
mų ir kitų salių, kur rado 
šiltą globą tik įvairūs prisi
plakėliai, smetoniškieji šun- 
uodegautojai.

Jaunų žmonių grupė gar
bino, ne išblizgintą salių 
parketą, ne šiltą aukštų po
nų ir poniučių globą, o lais
vę. Todėl jai teko ieškoti 
patalpų studijoms Ąžuolyno 
parke, dirbti, repetuoti 
šimtamečių ąžuolų paunks
nėje lyjant, ir žalioj, sau
lės nuskaidrintoj pievelėje 
giedrią dieną.

Sunkios sąlygos negąsdi
no jaunų teatro entuziastų. 
Jie turėjo didžias viltis, 
puoselėjo gražias perspek
tyvas'. Grupę sudarė dau
giausia jauni darbininkai, o 
tokie pripratę prie vargų ir 
negandų. Jie buvo kantrūs 
ir laukė.

Jų viltys ir lūkesčiai grei
tai tapo tikrove. Aukštai, 
žydriom 1940 mėtą birželio 
padangėm praūžė su pen
kiakampėm žvaigždėm 
sparnuose lėktuvai, vikšrais 
pražlegėjo tankai, ‘tūks
tantinės darbo žmonių mi
nios savo pečiais pralaužė 
vartus į saulę.

Tarybinė valdžia neleido 
ilgiau skursti Šiems talen
tingiems žmonėms ‘ Ąžuoly
no parke. Ir jau tų pat me
tų rudenį gausūs darbo 
žmonių, vyriausybės ir me
no darbuotoją atstovai 
sveikina Panevėžy J. Milti
nį ir jo kolektyvą, kaipo 
profesionalą dramos teatrą, 
su didele menine jėga ir dar 
didesniu jaunatvišku entu
ziazmu pastąčiusį N. Pogo- 
dino “Sidabrinį slėnį,” pje
sę, vaizduojančią narsiąją 
mūsų karių kovas su samu
rajais. Netrukus teatras 
duoda antrą pastatymą: 
Ben Džonsono “Sukčiaus 
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testamentą”, komediją - sa
tyrą, rūsčiai demaskuojan
čią supuvusią vakarų bur
žuaziją. Respublikiniai laik
raščiai rašo apfe jaunojo te
atro laimėjimus su entuzi
azmu, 1941 m. pavasarinės 
jo gastrolės Kaune praeina 
su didžiausiu pasisekimu.

Žiaurus fašistinių žmo
gėdrų antplūdis negailestin
gai sudrumsčia jauno teat
ro kūrybinį darbą. Jis pri
verstas vegetuoti. Be kele- 
tos mažaverčių P. Vaičiūno 
melodramų, per visą okupa
cijos metą teatras nieko 
daugiau nepastatė.— Svar
biausias dalykas, — šnibž
dėdavosi visi, —- išsaugoti 
nepaliestą teatro kolektyvą.

Juodoji fašistinė naktis 
greitai gavo galą. Skaisčią 
1944 m. vasarą vėl patekėjo 
laisvė. Savo jėgomis atre
montavęs vokiečių apgriau
tas teatro ’■patalpas, teatro 
kolektyvas dviguba energi
ja ėmėsi darbo. Po pirmojo 
B. Dauguviečio “Naujosios 
vagos” pastatymo, panevė
žiečiai duoda keletą nepa
prastai ' aukštos meninės 
vertės tarybinių ir. klasiki
nių veikalų pastatymų, iš
kėlusių jauną teatrą į pir
mąsias respublikos teatrų 
gretas.

Toki pastatymai, kaip N. 
Gogolio “Revizorius”, Ma- 
liūgino “Senieji. draugai”, 
K. Simonovo “Rusų klausi
mas”, o ypač Jakobsono 
“Gyvenimas citadelėje” įeis 
į mūsų teatro istoriją kaip 
žymūs tarybinio scenos me
no laimėjimai.

Ne veltui Panevėžio dra
mos teatras yra-taip'pane
vėžiečių dirbančiųjų mėgia
mas. Mes'su nustebimu ma
tėm, kad net šimtasis “Suk
čiaus testamento” spektak
lis sutraukė pilnut pilną sa
lę publikos. Galima pavy
dėti Panevėžio dramos teat
rui turint tokius žiūrovus, o 
žiūrovams — turint tokį te
atrą.

Į šimtąjį “Sukčiaus testa
mento” spektaklį atsilankė 
gausūs svečiai iš Vilniaus 
ir kitų respublikos vietovių. 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduotojas J. 
Kučinskas, vyriausybės ir 
partijos vardų sveikinda
mas talentingąjį Panevėžio 
dramos teatro kolektyvą, 
palinkėjo jam pasiekti dar 
didesnių laimėjimų tarybi
niam scenos mene. Vietinės 
tarybinės „ valdžios vardu 
teatrą .sveikino miesto vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Margis, 
tarybinių rašytojų ‘ vardu 
A. Žukauskas, Telšių dra
mos, teatro R. Juknevičius, 
Šiaulių dramos teatro -— K. 
Juršys ir kt.

Kovo antroje pusėje Pa
nevėžio dramos teatras iš
leido ketvirtąją šio sezono 
premjerą— E. Petrovo pje
sę “Taikos sala”, demaskuo
jančią tariamą buržuazinį 
pacifizmą. •

P. Klevėnas.

Argentina Areštuoja Para
guayans Pabėgėlius

Buenos Aires. —'Agenti- 
nos policija suėmė apie 100 
atbėgėlių iš Paraguayans. 
Jie kaltinami,* kad dalyva
vę suokalbyje nuverst Pa
raguayans valdžią.

Paryžius. — Teismas iš
teisino Frakcijos generolą 
M. Weygandą, kurisbuvo 
įkaitintas už' bendrą veiki
mą su naciais karo ^fietu.

-• Seštad., Geg. 8, 1948
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Nehera Kompozitoriaus Gruodžio

LMS 3 Apskrities Konferencijai Praėjus iHarrison-Keamy,N.J.

Tik atverčiau penktadienio rytą (1948 
m., balandžio mėn. 30 d.) “Laisvės” nu
merį — ir akys pastyro nustebę. “Mirė 
Juozas Gruodis, didysis muzikos kompo
zitorius,” iš Vilniaus praneša I. Bulota.

Susijaudinęs perskaičiau skaudų pra
nešimą, ir jaudulio pirštai gnaibė aitriai 
paširdžiais.

Mirė mielasai jaunučių žaliųjų-dienų 
lakštingaliukas. Vaikystės dienų vaizdai 
atsiskleidžia nepaprastu ryškumu. Mi
rė įstabusis Bakenų “ūlyčios” pilietis. 
Bakenai — nedidelis kaimas anapus An
tazavės ežero. Ant kalnelio, gale šito eže
ro, netvarkiai išmėtytas tingiai riogsojo 
Antazavės miestelis, gal tik koks tuzi
nas kuklių pašiurusių medinių trobelių.

Įstrižai nuo nedidelės medinės bažny
tėlės, paskersai dulkino kelio, kiurksojo 
apkerpėjusi senutė pradžios mokykla. Pa
prasta gryčia iš dviejų galų. Pry^aki- 
niam kambary, perpus pertvertam lento
mis ir išmuštam popieriais, gyveno sim
patingas mokytojas, gudų tautybės, gal 
25 metų jaunikaitis Grigorius Koliaga. 
Nedidelė priemenė (“namelis”) ir kama
ra skyrė mokytojo būstinę nuo pačios mo
kyklos. Mokykla, visi trys jos skyriai 
(“adalenios” — otde lėni jos) tilpo viena
me užpakaliniame kambaryje. Trys eilės 
girgždančių senų mokyklinių suolų 
(“skameikų”) ženklino visus tris sky

rius.
Tą žjemą, tarp 1895 ir 1896 metų, mo

kyklą lankė gal koks penkiasdešimt An
tazavės valsčiaus mokinių, berniokų ir 
mergiočių, nuo 8 ligi 16 metų amžiaus. 
Ir tame mišriame šurmulingam būrely 
įžymią vietą turėjo smulkutis, žvalutis 
Bakenų “ūlyčios”' dailidės arba “meistro” 
Gruodžio sūnaitis Juozukas.

Baltučiukai lininiai, nuo aukštos kak
tos verpetu pašiaušti plaukiukai, 
skaisčiai mėlynos, kaip gilioji liepos mė
nesio žydrainė; greitos didelės akys, tar
pe baltų blakstienų ir po baltų ančiakių. 
Plonytė, baltutė, kaip šilkinė, oda, 
ružavi skruostukai * ir judrios pilnos lū
pytės. Lieknas, aukštas dėl astuonių me
tukų, greitas, judrus, kaip gyvasai sida
bras. Visa pastovą jo ir laikysena, kaip 
skaisčios mergytės. Ir balsiukas jo, skar
dus, sidabrinis, kaip mergytės. ‘<Balta- 
peiskis,” juokom pravardžiuodavo jį “iš
kalos” augintiniai.

Juozukas jau anais pradiniais mokslo 
metais rodė nepaprastų gabumų visame 
kame. “Pametlyvas ir prabieglas”-būda
vo berniukas. Per vieną žiemą išvarė jis 
visus tris skyrius, kur reikėdavo mažiau
sia trijų žiemų, ir pavasarį “išdavė” eg
zaminus Dusetų miestelio mokykloj. Tą 
atmintiną gegužės pabaigos dieną ir'per- 
siskyrėm su Juozuku ant visados.

Antazavėj besimokydamas, Gruodžiu- 
kas ypač mėgdavo eiles ir dainas. Jam iš
mokt kokį eilėraštį mintinai — tai tik 
juoko darbas. Išmokęs jis net ir dainuoti 
pradėdavo, pats pritaikydamas » gaidą. 
Jis buvo pirmasai “iškalos” “kantorius.” 
Net ir mokytojas Koliaga, pats mėgėjas 
dainų ir muzikos, gyrė Juozuką ir staty
davo visiems pavyzdžiu. Mokė mus ir 
dainuot, pritardamas su smuiku. O Juo
zukui tai net nagučiai niežtėjo, kad tik 
nusikliudyt tą “skripką” ir pabraukyt 
ją, kapp mokytojas, su smičium ...

Juozukas sakydavo būsiąs vargoni-* 
ninkas, “vargamistra.” Ministrantūrą 
lotyniškai jis visą mokėjo—ir padeklia- 
muodavo mums savo muzikingai glostan

čiu sidabriniu balsu. Mišioms tarnaut jis 
būdavo pats pirmutinis, dar ir‘kitus 
klapčiukus pamokydavo. Užtat net ir 
šykštuolis šiliukas klebonas Jankauskas 
paduodavo jam kartais “cukerką”...

Kažkaip visame kame Juozukas išsi
skirdavo nuo kitų mokinių. Toks jis čiui- 
nas, žvitrus, visur pritiklus, “labai ra- 
zumnas, kaip senis.” O jau tas jo balsas! 
Ar jis juoksis,,ar ką sakys ar ką raliuos, 
ar dainuos, tai jau ir iš tolo žinai, kad 
tai Bakenų Gruodžiukas.

— Norėč būt kunigu, ale nėr iš ko.

Mano tėvelis tik grytelninkas, meistrys
te verčiasi. Tai manė leis ant vargamis- 
.tros,” ne kartą sakydavo Juozukas.

-Kai pavasarį visi mokiniai išsiskirstė, 
kas sau, tai ir nebeteko man daugiau su
sieiti su Gruodžiuku. Eidavo gandai, kad 
mokiasi Obeliuose ar Bokišky ant vargo
nininko.

Žiniose ir pranešimuose js Lietuvos 
dažnai užeidavau kompozitoriaus Juozo 

1 Gruodžio vardą, bet man nė galvon ne
ateidavo, kad tai esama to paties Bake
nų Gruodžiuko. Ir tik prieš kokį trejetą 
metų su dideliu pasigėrėjimū perskaičiau 
žinią apie kompozitoriaus Gruodžio nuo- 
veikius ir jo trumputę biografiją. Ir nuo 
to karto taip jauku man buvo žinoti, kad 
net ir iš mūsų skurdaus, visų užmiršto, 
užplukto kampelio, įstengė, savo įgim
tais gabumais, aukštai prasimušti į pa
saulį mano žaliųjų dienelių skardusis 
draugas Juozukas Gruodžiokas. Ir yįs 
man krūtinėj slypėjo svajonė, kad va, 
kada nors, aplankęs tėviškę.Lietuvą, su
sitiksiu ir tą didįjį muzikos kompozitorių 
Juozą Gruodį, visos Antazavės parapijos 
pasididžiavimą, Bakenų kaimelio saulę, 
visos Lietuvos įžymybę ir skaisčiąją 

z žvaigždę.
Deje, mirtis-* viską suardė. Ir jau ne

bedaug galėčiau susitikti savo amžjnin- 
kų ... Prieš keletą savaičių vis tiek užė
jau iš pranešimų iš Lietuvos, kad gražiai 
ten darbuojasi Dr. Antanas Didžiulis, 
Dr. Ignas Neuronis ir Dr. Juozas Buze- 
Jis, gimnazijos laikų draugai ir buvę 
vienminčiai. Kad bent su jais tektų ka

rdą susieiti! °*
Laukiame dabar smulkesnių žinių iš 

Lietuvos apie Juozą Gruodį. “Lakštinga
la negali negiedot” — gražiai jam atiti
ko Salomėjos Nėries posakis.

Tai Motinos Brangios
(Motinų Dienai)

’Kas kiaurąją naktį praleidžia be miego?
Kam ašaros vilgo ir vilgo akis?
Kas liūdesy skęsta, tačiau nesiskundžia ?-r- 
Slaptybę tą gilią vargiai kam sakys.

Tai motinos brangios, tai motinos mielos,— 
Jos kūdjkiams viską ir duoda ir duos, 
Neklausdamos jųjų ar jiejie užąųgę 
Jas gerbs ir mylės, ir senatvėj paguos.

i i

Kas skųstis nedrįsta už savo likimą?
Kas maistą nutraukia nuo savo burnos?
Kas rūpesčiais riša gyvenimo pinklę,
Kai vargas vis lydi diena iš dienos?

Tai motinos brangios, tai motinos mielos,— 
Jos kūdikiams viską įr duoda.ir duos 
Neklausdamos jųjų ar’jiejie užaugę 
Jas gerbs ir mylės, ir senatvėj paguos.

Kas žvelgia ir ieško, kad laimę surasti, •, 
Ir eina ir klumpa po sunkia našta?
Kas eina pavojun dėl savo vaikelių,
Kad kartais net lūžta pati sveikata?

Tai motinos brangios, tai motinos mielos;— 
Jos kūdikiams viską ir duoda ir duos, 
Neklausdamos jųjų ar jiejie užaugę 
Jas gerbs ir' mylės, ir senatvėj paguos.

Stasys Jasilionis.

Apie ‘Pavasariu Godas’;
Helen Žukaitė-Pine, gyvenanti No. Ca

rolina, rašo:
Jau ilgą laiką neturėjau progos lietu

viškai kalbėti, tai gavusi’ “Pavasarių 
Godas,” skaičiau garsiai, žodžiai leng
vai ir smagiai bėgo. Šią knygą teks daž
nai pasiimti ir pasiskaityti, nes ji sieja 
mano atsiminimus, > ęiano jaunystės de
klamavimus ir dainavimus. Eilėraščiai 
išreiškia <mūsų visų jausmus, mintis ir 
troškimus. Džiaugiuos, turėdama dėdės 
Stasio kūrinį. Ir džiaugiuos, kad esu lie
tuvaitė ir turiu progą šią knygą skaity
ti. Dėkinga, kad Laisvė išleido ją.

v Mockapetrio pieštas viršelis ir gražus 
ir reikšmingas. Vadinasi, knyga yra su
dėtinis darbas mano brangių draugų!

'Nutiesta Kelias Naujiems Meno- 
Kultūros Darbams

Pereitoji LMS ’3 Apskrities^ konferen
cija buvo gyva, veikli. Ji padarė eilę tari
mų, kurių įvyldnimas įneš gražaus kul- 
tūrin'io-meninio sąjūdžio lietuvių judėji- 
man. Konferencijoje kalbėjo, naujus pla
nus darė jauni žmonės. ’*

Meno judėjime, ir bendrai pažangiųjų 
lietuvių judėjime, dar yra retenybė, kad 
konferencijose, komitetuose, organizaci
jos galvinyje vadovybė būtų jaunųjų 
(amerikonų) lietuvių rankose. LMS 3 
Apskrityje taip yra — jos komitete ir 
komisijose dominuoja jaunoji karta.

Organizacijose būna ir taip, kad yra 
sunku išrinkti ir gauti žmones į komi
tetus, komisijas. Mūsų apskrities meno 
veikloje to nėra. Konferencija išrinko 
LMS 3 Apskrities Komitetą net iš 15 
žmonių. Čia seka jų pavardės: W. Žukas, 
H. Mjtkus, J. Ignatavičius, M. Stensler, 
B. Žukauskas, A. Bakūnaitė, F. Mažily- 
tė, A. Dagis, G. Kazakevičius, Eva Mi- 
zarienė, S. Veckys, V. Bovinas, O. Visoc- 
kjenė, G. Ulinskaitė, A. Merkis.

Šiame sąstate yra 10 Čiagimių, ameri
konų lietuvių, o tik 5 komiteto nariai, 
kurie yra gimę senoje mūsų tėvynėje — 
Lietuvoje.'

Naujas apskrities komitetas jau laikė 
kelis posėdžius. LMS 3 Apskrities val- 
dybon išrinkta: Pirtn. V. Bovinas, vice- 
pirm. Bob Žukauskas, sekret. Mildred 
Stensler, iždininkas Hary Mitkus. Ir čia, 
išskiriant pirm., valdybą sudaro jauni 
veikėjai.

Apskrities Komiteto aktyvą sudaro na
riai gyvenanti Elizabethe, Newarke, Li
vingstone ir Brooklyne. Apskrities posė
džiai laikomi Brooklyne, ir gana dažnai. 
Vienok nebuvo tokio atsitikimo, kad po
sėdis neįvyktų dėlei nepribuvimo komite
to nąrių. Ir ne pagyrui tai rašome, bet 
parodymui pavyzdingo veiklumo, 'atsako
mybės organizacijoje.

Mes’tikimės, kad ir šių metų* LMS 3 
Apskrities Komitetas bus atsakomingas 
ir įvykdys konferencijos tarimus. Paty
rimas ir praktika mums jau šimtus kar
tų įrodė, jei tik veikėjai atlieka savas 
pareigas, tai nepaisant koki dideli dar
bai prieš mus stovi, — jie būna įvykinti 
gyveniman.
Meno-Kultūros Darbai Reikės Įvykinti

Iš darbų, kuriuos apskrities konfereh- 
cija pavedė komitetui įvykinti, žinoma, 
pats svarbiausias šiuo tarpu yra ruoši
mas vasarinių meno kursų. Didelė dalis 
šio darbo jau pradėta. Vieta gauta Wor- 
cesterio lietuvių parke, laikau paskirtas 
nuo rugpiūčio 16 iki 29.

Šiuo laiku ruošiami studentams apli
kacijos ir aplinkraštis, nušviečiantis me
no mokyklos (kursų) turinį ir bendrai 
mokyklos reikalą. Mokyklos reikalu eina 
pasitarimai, vedama korespondencija su 
mokytojais. Taip pat Worcesteryje tuo 
reikalu bus laikoma pasitarimas geg. 22- 
23 dd. Ten dalyvaus LMS 3 Apskrities 
Komiteto atstovybė.

Kiti darbai irgi reikalauja greitos aty- 
dos ir darbo. Kad populiarizuoti tąrpe 
lietuvių meną, supažindinti mūsų publi
ką su tapyba, paišyba, su įvairiais groži
niais rankdarbiais, apskrities konferen
cija pasireiškė už ruošimą meno parodos. 
Numatoma, kad vaizduojamojo meno pa
roda galima įvykinti apie; porai savaičių 
taiko.. Vieta, žinoma, bus. Lietuvių Kul
tūrinis Centras, Brooklyne.

Tikslas šio parodymo nebus tik pažiū
rėjimas į gražius paveikslus, rankdar
bius. Mieris vaizduojamojo meno parodos 
yra didžiai kultūrinis ir apšvietos siekis. 
Laike meno kūrinių parodos bus ruošia
ma 'svarbios prelekcij'os, paskaitos, ku
riose bus aiškinama ne tik meno kūrinių 
technika, kaip gerai ar blogai jie sukur
ti, bet jų ir bendrai meno turinys, pa
kraipos ii* visuomeninės kūrybos reikš- 
me.

Šio uždavinio į.vykinimui išrinkta Mil
dred Stensler ir Eva Mizatfenė., Prie š)o 
darbo įvykinimo kviečiama Lietuvių Dai
lininkų Klubas.

Tarptautinis koncertas. Gal atrodyti, 
kad šis koncertas bus mažos svarbos da
lykas. Bet jis yra daug reikšmingesnis ir 
didesnis, negu paviršutiniai į jį pažiūrė
jus.

Tarptautinis \koncertas manoma ruošti 
New Yorko meno širdyje, centre. Gal vie
noje, iš žymiausiųjų svetainių. Šiame 
koncerte dalyvauja geriausj, parinkti ta
lentai, grupės nuo lietuvių, estų, latvių, 
lenkų, čechoslovakų, jugoslavų, rusų, ru
munų, vengrų: ir kitų tautų. Gal būt 

nuo kiekvienos tautybės po vieną grupę 
ir po vieną solistą. Tai priklausys nuo to, 
kiek tautybių dalyvaus.

Šis koncertas bus kaip ir tarptautinis 
festivalis. Jis ir supažindins mus su ki
tų tautybių meno veikla, suartins lietu
vių liaudies talentus su kitų tautų ta
lentais.

Pirmas žygis įvykinimui šio koncerto- 
festivalio, žinoma, turi būt greitu laiku 
tarptautinis pasitarimas, užmezgimas, 
tarptautinių ryšių tarpe meno grupių. 
Tai pirmas ir skubus darbas.

LMS 3 Apskrities Komitetas šiam dar
bui jau paskyrė komisiją iš veiklių jaunų 
veikėjų. Alice Bakūnaitė, Walter Žukas 
ir Bob Žukauskas tinkamai įvykins šį di
džiulį darbą.

Kiti Svarbūs Pasibrėzimai
Apskrities Komitetas jau svarstė ir ki

tus savo veiklos uždavinius, kuriuos kon
ferencija jam uždėjo. Apskrities Komi
tetas ims domėn reikalus ir atskįrų meno 
grupių.

LMS 3 Apskrities Booking Komisija, 
kurioje veikia H. Mitkus, F. Mažilis, 
Bob Žukauskas, palaikys registraciją 
meno grupių ir pavienių. Ši komisija' 
tarpininkaus tarpe rengėjų ir talentų. 
Ypač mažesnės kolonijos, kurios neturi 
savų jėgų suruošimui koncerto ar vai
dinimo, ras gerą patarnavimą šioje ko
misijoje.

Nė tik meno programų išpildymu ap
skrities komitetas užsiims. Meno-kultū- 
ros apšvieta taip pat nebus pražiūrėta. 
Manoma išbandyti meno apšvietai sim
poziumų formą. Kas gi .yra simpoziu
mas? Kaip jis. vykinama? Štai, vieton 
vieno kalbėtojo, vienos ilgos kalbos ar pa
skaitos tam tikru meno klausimu, kalba 
ar skaito trumpas paskaitas keli prele
gentai. Seka diskusijos. Taip pat toki va
karai galima spalvuoti, kad ir su muzi- 
kale programa. Toki simpoziumai gali
ma praktikuoti ir tokiose sueigose, kur 
būna lengvos vakarienės.

Ir apšvietos vakarai neturi būti taip 
“sausi,” kieti. Jie gali būti spalvingi, 
įvairūs, patrauklūs senesniam ir jaunam 
dalyviui. ' •

Ir dar vienaš “pamarginimas” kilo 
menininkų konferencijos eigoje. Mūsų 
organizacijų parengimuose, ypač vaka
rienėse, sakoma daug kalbų, bet tos kal
bos dažniausia būna tik bendrais dienos 
klausimais.

Tad kodėl neruošti vakarienė, bankie- 
tas pasižymėjusių veikėjų,’ menininkų, 
rašytojų vardu, jų paminėjimui, pager
bimui. Sakysime, bankietas ruošiama 
paminėjimui kun. Strazdelio, Žemaitės, 
Janonio, Salomėjos Nėries, Liudo Giros, 
Petro Cvirkos ir 1.1.

Žinoma, .tokiame pokilyje ir kalbos, 
paskaitėlės turi būti paruošta tam tiks
lui. Vaizduokinjiės, kiek čia galima pasa
kyti kultūringų kalbų apie meną, litera
tūrą, muziką.

V. Bovinas.

LLD 136 kuopos parengimė^ 
lis, kuris įvyko balandžio 17 
d., puikiai pavyko, nes ir pel
no, tikrai nežinau, kiek, bet li
ko. žmonių buvo apie 25, jų 
tarpe, 5 svečiai: J. Stanelis ir 
Žukauskas iš Union, A. Kaza
kevičius ir Ed. Skučas su savo 
motina iš Newarko. Ačiū drau
gams, kad nepamiršta mūsų pa
rengimuose dalyvauti.

Apie 10-tą valandą, mūsų 
vakarėlio rengėjos ir gaspadi- 
nės: A. Bunkienė, M. Kisielie
nė ir V. Nakrošienė, pakvietė 
visus dalyvius prie stalų, kurie 
buvo baltai papuošti ir apdęti 
maistu ir gėrimais. Visi suseA 
dom, pasimokėjom po vieną do
lerį, na ir pradėjome viską 
naudoti, kas tik ant stalų bu
vo.

Besivaišinant, besikalbant, 
išgirstam M. žolyno tenorišką 
balsą. Draugai, prašau atydoš! 
Gerbiami piliečiai, kadangi 
Amerikoj ir visam' pasaulyj 
kasdien vis kas nors įvyksta 
naujo, ypatingai šioj šalyj, re
akcijos siaubas kelia galvą vis. 
aukštyn. Taigi, koki mūsų pa
rengimai ar susirinkimai nebū
tų, dideli ar maži; visuomet 
pasinaudodami proga, mėgin
kime pagvildenti ir mūsų .kas
dieninius bėgamuosius reika
lus.

M. žolynas, kaipo šio vaka
ro pirmininkas, paprašė svečius 
pakalbėti. J. Stanelis ir visi ki
ti svečiai paačiavo už mūsų su
rengtą tokį kuklų bankietėlį įr 
pridūrė: Apgailėtina yra, kald 
Newarko tokia didelė lietuvių 
kolonija, .kur yra ar turėtų bū
ti daug daugiau progresyvių 
jėgų, o nepajėgia surengti nei 
tokių vakarėlių, kokius jūs čia 
surengiate. Taip pat palietė or
ganizacijas ir politiką. Organi- 

| zacijos turi būti ugdomos ir 
politikoj turime dalyvauti; ypa
tingai trečiosios partijos plėti
me, kad išrinkus Henry Walla
ce prezidentu. Turime visi dar
buotis labai smarkia'i, jeigu no
rime nusukti reakcijai sprandą.

Taip pat ir vietiniai, iššauk
ti pakalbėti, pasakė panašias 
kalbas. ' .

Vakarėlis su bankietėliu už
sibaigė gražioj nuotaikoj.

V. W. Zelin.

Pittsburgh, Pa..

LMS News and Views
The LMS 3rd District School Comm, sounds 

the gong: Full speed ahead on the school pro
gram. The new Cultural Vacation School, the 
first in the history of the Lith. art movement, 
is an established fact. It will be housed at the 
beautiful Lithuanian’ Olympia Park in Wor
cester, Mass-., Aug. 15 to 29. Two noteworthy 
teachers, Jonas Valentis an‘d Rudolph Baroni- 
kas have already signed up as instructors fol 
2 weeks. » ..

Jonas Valentis, well-known actor and di
rector, comes to us with a background of 
many years in the Lithuanian and American 
theater.’ He has studied with many famous 
teachers and has degrees from several drama 
schools. When asked about himself, Jonas 
shyly passes over the hard years of work 
and study, remarking that' he enjoyed them 
all, especially the years he was associated 
with Maria Ospenskaya. At present Valentis 
is teaching drama at the Jewish Center here
in N. Y., but his assignment there will be 
finished by Summer. P. S. Jonas is young in 
ideas and abounds in humor.

We were also fortunate in getting the serv
ices of another very busy young man, Rudolph 
Baronikas, to lead the classes in Lithuanian 
language. This elusive gentleman I haven’t 
been able to track down for a good interview 
as yet. However, he comes to us well recom
mended and with much knowledge gained at 
the higher institutions of learning in Lithua
nia. Not too many years ago, he immigrated 
to Chicago where he was on the staff of Vil
nis Daily. At present he is studying fine arts 
in New York, as well as keeping up his wri-' 
ting for the Vilnis paper.

LMS MUSIC: Frarfk Bal wood (Balevičius), 
(Tąsa ant 4 puslapio)

VISOKIOS ŽINIOS
i

Gegužės 2 d. atsibuvo mė
nesinis susirinkimas LDS 160 
kp., savajame name, 1320 
Medley St. Dalyvavo apie 20 
narių. Iš viršininkų neatsi
lankė direktoriai Mauragiene 
ir Ed. Norkus.

Buvo renkama LDS Centro 
Valdyba dėl būsimų dviejų 
metų. Išrinkome delegatus į 
LDS Seimą, kuris įvyks Cle- 
velande, liepos 13, 14 ir 15 
dd. Išrinkome delegatus — 
Karsokienę, ’Kazimir ir J. 
Šimkus ir vieną alternatą M. 
Vielienę. Nutarta ’ delega
tams apmokėti po $25.

★ ★ ★
Naktį piktadariai užpuolė 

senelį East End miesto dalyje, 
kad atimti nuo jo pinigus. 
Primušė ir pinigus atėmė. Se
nelis John J. Flyn nuvežtas į 
ligoninę greitai mirė.

★ ★ ★
Penktadienio* naktį plėšikai 

išplėšė saldainių ir vaisių san
dėlio šėpą ir išnešė, apie $70,- 
000 pinigų ir čekių. Sargą 
uždarė į išeinamąją ir duris
užrėmė.* Plėšimų ir vagysčių 
skaičius auga.

D. P. Lekavičius.

TAFTAS LAIMĖJO PRIEŠ 
STASSENĄ

Columbus, Ohio. — Į na- 
cionalį republikonų suvažia
vimą tapo išrinkti 44 Taf- 
to delegatai ir 9 Stasseno. 
Tas suvažiavimas skirs kan
didatus į prezidentus.

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

Šestad., Geg. 8, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —35— , -r . . ~ •> Vertė K. BARTKUSIstorine Apysaka

(Tąsa)
O diktorius ramiai pasakojo: “Barse

lonoje ‘Kolumbo’ viešbutį apšaudė pa
trankos; Madride ištikimos vyriausybei 
dalys kartu su darbininkais išvalė nuo 
sukilėlių La Montanjos kareivines; Se
vilijoj vyksta mūšis dėl Triano kvartalo, 
apgyvento varguomenės; generolas> 
Aranda užėmė Oviedą; Burgose prasi
dėjo masiniai sušaudymai...” Ir tuo 
pačiu balsu diktorius paskelbė: “Rožių 
parodoje Cour la Reine pirmoji pFemija 
paskirta...” *>

Pjeras išbėgo iš namų. Audra viską 
užvaldė. Švyturio spindulys įsigraužė į 
aukštas bangas, kurios, lyg kareivių 
grandinės, puolė žemę. Apačioje daužėsi 
raudonos ugnys. Jūros staugimas buvo 
panašus į galingą sireną. Pjeras pasuko 
namo; jo veidas buvo aptaškytas purs
lais. Anjesa stovėjo prie durų. Ji tyliai 
tarė:

— Aš žiūrėjau — traukinys z išeina 
šeštą ryto. Vakare tu būsi Paryžiuje.

Ji pabučiavo jį tamsoje, ir tylėdami jie 
išsėdėjo ligi aušros. O audra nesilpnėjo.

Dešimtys tūkstančių žmonių negalėjo 
patekti į salę.1 Šūviai anoje Pirėnų pusė
je prižadino Paryžių. Sujaudinti žmonės 
stovėjo praėjimuose, lenkėsi nuo chorų, 
lipo ant tribūnos. Kada Kašenas prabilo 
apie Badachoso sušaudymus, jo balsas 
drebėjo. O iš gatvės sklido. “Internacio
nalo” gaida, čia iškilminga, kaip prie
saika, čia smarki ir įtūžusi.

Į tribūną pakilo senas žmogus, su to
mis vagomis skustame liesame veide, ku
rios ispaniškiems veidams suteikia tra
gišką charakterį. Tai buvo Munjesas, 
mokytojas, vienas Madrido sindikatų 
vadovų. Visi apmirė; tuojau kalbės žmo
gus, atvykęs iš ten! O Munjesas tylėjo; 
jo burna buvo skausfningai praverta. , 
Tribūnoje kažkas balsu pasakė:

— Jo sūnų užmušė ...
Tuomet ispanas suriko:
— Ginklų!... ’ ,
Ir per visą salę nuaidėjo: “Ginklų!” 

ir iš gatvės atsiliepė: “Ginklų! Ginklų!” 
Paskui kalbėjo'-profesorius, laikąs sa

ve radikalu, senas keistuolis, savo gyve
nime vienodu užsidegimu gynęs Odo vyn- 
darius, kovojusius dėl teisės vadinti sa
vo vyną “šampanišku,” ir Dreifusą, ang
lų sufražistes ir negūsą. Profesorius kal
bėjo apie “riterį be baimės ir priekaišto” 
ir siūlė ispanams “moralinę paramą.”

Mišo kalbėjo paskutinis:
— Prancūzų žemėje nusileido italų 

bombonešis, vienas tų, kuriuos Musoli
nis siunčia Frankui. Mes žinome deta
les: penkiasdešimt ketvirtoji, penkiasde
šimt septintoji, penkiasdešimt aštuntoji 
•italų eskadrilė. Hitleris pasiuntė sukilė
liams savo “Junkersus.” O mū§ų drau
gai turi tik medžioklinius šautuvus .. . 
Mes privalome pasakyti Liaudies fronto 
vyriausybei: duokit Ispanijai lėktuvų!

Vėl sustaugė salė: “Lėktuvų Ispani
jai!” Ir Vagramo prospekte, toliau — 
Etualio aikštėje, dažniausiai tuo laiku 
tuščioje ir blizgančioje, kaip aktų salė, 
toliau — dvylikoje prospektų, išeinančių 
iš Etualio, skambėjo tie- patys žodžiai: 
“Lėktuvų Ispanijai!” Ir kai valandėlei 
nutildavo žmonių jūra, 'kažkieno plonas, 
trapus balsas vėl pradėdavo: “Lėktu
vų ...” Ir vėl žodžiai, sklindą iš Pary
žiaus širdies, stelbė miesto triukšmą, 
veržėsi į namus, metro tunelius ir, iš
lėkdami iš ten, žadino, miegančius prie
miesčius.

Kai mitingas pasibaigė, Mišo nusive
dė Pjerą į šalį:

— Munjesas atvyko lėktuvu... Ar tu 
gali jiems padėti, kaip specialistas?

Munjesą atsiuntė* į Paryžių nupirkti 
dvidešimt bombonešių. Jis tris dienas 
vaikščiojo į, ministerijas; jam draugiškai' 
spaudė ranką ir kalbėjo: ^Tą klausimą 
reikia apsvarstyti.” Jis pateko pas stam
bų pramonininką Meže. Tas išklausė jį, 
pasiūlė papirosą ir, mandagiai šypsoda
masis, pasakė: “Juo greičiau laimės 
Frankas, juo'geriau.”

Mišo kalbėjo Pjerui:
— Pamėgink pakalbėti su Deseriu. 

Juk tai komercinis reikalas. Gali pavyk
ti. >

Munjesas išėjo su Pjeru. Jis pasako
jo :

— Eina su revolveriais, su pištalie- 
taiš, su peiliukais. Juokinga ir baisu

žiūrėti! Valstiečiai turi prieštvanines 
muškietas. O viskas gali išsispręsti per 
dvi savaites: jie greitai eina pirmyn. 
Anieji turi “Savojas,” “Junkersus.” O 
mes — ■ dešimtį pašto lėktuvų. Pradūrė- 
me skyles, kad būtų galima bombas mes
ti. Seni kaliošai!... Muša juos, kaip nie
ką. Aš čia sakiau: “jeigu mes žūsime, ir 
jums galas.” Tačiau jie nesupranta...

Aplinkui dar tebeaidėjo: • “Lėktuvų 
Ispanijai!” Šypsodamasis Munjesas ta
rė :

— Tie duotų ... Tik^ lėktuvai ne jų 
rankose. &

Kitą rytą Pjeras nuvyko pas Deserį; 
tas tučtuojau priėmė jį. Pjeras nutarė 
kalbėti tiesiai:

• — Strėiko metu mes buvom atsidūrę 
priešingose barikadų-pusėse. Dabar rei
kalas neliečia jūsų įmonių ... Ispaniją 
valdo ne komunistai, o Chiralis, Asanja 
— jūsų vienminčiai. Jiems reikalingi 
bombonešiai. Jie prašo jus parduoti 
jiems'už grynus pinigus dvidešimt “A 
68.”

Deseris šyptelėjo:
— Labiausiai man patinka “už gry

nus pinigus!” Jūs įsitikinęs, kad Deserį 
galima sugundyti pinigais. .Beje, Meže 
vakar man pasakojo, kad ispanai buvę 
pas jį. Jis man išdidžiai pareiškė: “Aš 
juos išbariau — aš neišduosiu savo kla
sės.” Nieko neprikiši: žmogus sampro
tauja, kaip jūs — marksistiškai.

— Aš atėjau ne pas Meže. Meže —

(Bus daugiau)

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

now' a New Yorker, has continued his com
posing here. His latest composition afe 2 
poems set to music. The poems he selected 
from a» number sent to him by Dagilis of 
Scranton, Pa. The. first “Vasaroj,” is a light 
air suitable for a chorus or duet. The other 
“Ruduo” is a rich operatic-like song for a 
soloist.

Versatile composers like Frank Balwood 
should be encouraged and helped to produce 
to their fullest capabilities. I feel that the 
LMS should offer some stipulation for com- 
pensantion to make it possible for composers 
like Balwood and others to take the time to 
produce for us. We have been crying for new 
material, particularly operettas, Can’t we find 
the means to sponsor such works?

HOLLYWOOD: George Bernard Shaw, at 
91, still has a healthy respect for the value 
of a dollar. Recently- an .independent Holly
wood producer wrote to Shaw requesting per
mission to make one of his plays into a movie.

“Of course you understand,” the letter said, 
“that we cannot afford to pay you very much 
for the rights to your play, as we are only a 
young company.”

“That’s perfectly alright,” was Shaw’s an-, 
swer.” I can wait for you to grow up.”

NEW YORK: The Dramatists’ Guild in New 
York will contribute to the legal fund for 
those movie writers who were fired for re
fusing to tell whether they were communists.

WASHINGTON: The Supreme Court nixed 
the>appeal of Cecil B. De Mille that it review 
his 3 year long losing battle with the Amer
ican Federation of Radio Artists. One more 
step is left to De Mille, a 'request that the 
high court reconsider. If that should be 
denied, De Mille would have reached the .end 
in his fight. Very rarely does the Supreme 
Court reverse itself on a request of this kind.

De Mille refused to pay a .$1 assessment 
levied by the AFRA in its fight against the 
California Constitution Amendment outlaw
ing the union shop. De Mille claimed he was 
favoring the law and was therefore being 
unjustly pressured. He was dropped from 
AFRA, which automatically forced him -out 
of his spot as producer of “Lux Radio Thea
ter.”

He took the case to the Supreme Court of 
iCalifornia and lost. Then he brought it to 
Washington, where the court was asked to 
review the constitutional issues. But the court 
said no review was necessary and that the 
California Tribunal had ruled properly.
• BUDAPEST, Hungary: “Tobacco Road,” 
drama by Erskine Caldwell,' made its debut in - 
Budapest to a very calm audience. The critics 
were almost unanimo-us in the thumbs-down 
verdiet. Reviewers blamed the author for the. 
misery of the Lesters and in not drawing 
any conclusions' for their hopeless life.

It was noted that Rhe acting was excellent. 
Agi Meszaros, as Eddie May, did so well that 
she recieved a legit Oscar. The direction was 
good and the set brilliant. The play’s success 
is unlikely.

Mildred Steiisler.

“I Am an American Day”-1948 Metais
Per paskutinius aštuonis 

metus “L Am An American 
Day” yra švenčiama geg. 
men. pagal prezidento pro
klamaciją. Šiais metais “I 
Am An American Day” bus 
švenčiama geg. 16 d. Šioje 
iškilmingoje šventėje visa 
tąuta pagerbs dvi grupes 
piliečių— sveturgimius, ku
rie yra įvairių tautų, rasių 
ir tikybų, kurie neseniai' 
tapo naturalizuoti, ir jau
nus vietinius amerikiečius, 
kurie pasiekė balšavimo 
metų. .

Pagerbadama savo nau
jausius piliečius, “I Am An 
American Day” pasidarė vi
sai tautai šventė. Daugelis 
iš dalyvautoji! nežinos, kad 
šios šventės ap vaikščioji
mas prasidėjo anksčiau ne
gu 1940 metų.

Kada vyrai ir moterys, 
atvykdami iš įvairių šalių 
prieš immigracijos suvar
žymus, norėjo tapti pilie
čiais, procedūra būdavo la
bai komplikuota. Natūrali
zacijos įstaigos buvo perpil
dytos aplikantais, buvo lyg 
malūnai, kurie dideliais bū
riais gamino Amerikos pi
liečius.

Prieš šimtų metų grupė 
Amerikos tautiečių (valdi
ninkai ir teisėjai) nutarė, 
kad visa natūralizacijos 
procedūra tūrėtų būti daug 
įspūdingesnė.

Ir vis daugiau teisėjų 
pradėjo tinkamiau priimti 
naujus piliečius. Daug ap
linkybių rėmė šiuos teisėjus 
šiose pastangose. ° Miestų 
apšvietos ir fraternalės or
ganizacijos, kaip ir asme
nys, prisidėjo prie vietinių 
ap vaikščiojimų, pavadintų 
Citizenship Day, New Citi
zens Day, Citizenship Re
cognition Day, ir t.t. Jau 
tokias dienas pradėjo švęs
ti 1915 m. Tas viskas vedė 
prie Kongresinės rezoliuci
jos, kuri buvo užgirta ge
gužės 3 d., 1940 m. ir pada
rė pilietybės gavimą reikš
mingu kasmetiniu įvykiu.

Todėl 1948 m. “I am An 
American Day”* yra puiki 
proga atsiminti žodžius tei
sėjo Charles EL Wyzanski, 
Jr., iš United States Dis
trict Court in Boston, Mas
sachusetts, 80 naujai natu- 
ralizųotiems amerikiečiams. 
Jis pasakė:

“Skirtumo nedaro, iš ku
rios šalies atvykai, prie ku
rios bažnyčios priklausai, 
nei tavo spalva; žmonės jū
sų kilmės prisidėjo prie A- 
merikos pastatymo. Gal ta
vo kaimynas atvyko iš kito 
krašto ir lanko kitokią baž
nyčią ir gal jo spalva kito
kia. Bet atsimink, kad žmo 
nės jo kilmės irgi prisidėjo 
prie Amerikos pastatymo. 
Ir tavo pirma pareiga, <kai-

po Amerikos piliečio, yra 
suprasti kitus ir būti bičiu
lišku ir tolerantišku. Bet 
turi ir kitų pareigų dabar, 
kada tapai Amerikos pilie
čiu... Tu esi dalis visuome-; 
nėšį kurioje?’ valdžia yra 
žmonių, žmonėms, ir esi da
lis žmonių, kurie dabar val
dys tą šalį... Demokratijoje, 
žmonės kasdieniniuose dar
buose prisideda prie šalies 
moralės. Jūs turite milži
nišką atsakomybę. Kaip se
nas graikas prieš du tūks
tančiu metų'pareiškė: “Lai
mės paslaptis yra laisvė, ir 
laisvės paslaptis yra drą
sa.”

“Kasdieniuose darbuose 
lai atsiranda fas' pasiryži
mas, kuris išlaikys tas lais
ves, kurios yra paslaptis 
mūsų laimės.”

Norwood, Mass
FLIS

Koncertas Gerai Pavyko
Pirmąją gegužės buvo su

rengtas koncertas, kuris gerai 
pavyko. Rengė Norwoodo Vy
rų Grupė. Programos išpildyme 
dalyvavo Liuosybės Choras iš 
Montello, solistės Rožė Merke- 
liūtė ir Ona M-ineikiūtė, duetas 

•— Beatrice Petrick ir Pauli
na Kundrat, taipgi Norwoodo 
Vyrų Grupė. Visi gražiai dai
navo ir publika buvo pasiten
kinusi.

John Wallace iš Bostono pa
sakė atitinkamą kalbą. Rožė 
Merkeliūtė didelę dalį koncer
tinės programos atliko išstoda
ma per du kartus 
solo ir su abiejais 
išpildė solo dalį.

Norwoodo Vyrų 
širdžiai dėkavoja

dainuodama 
chorais, kur

Grupė nuo- 
Liuosybės 

Chorui už dalyvavimą ir pui
kų dainavimą, vadovystėje E. 
J. Sugar, solistėms, duetistėms 
ir piano akompanistams. — 
Onutei Mineikiūtei, Miss Stan
ley ir Mr. Kelley. /

Programos vedėju buvo jam 
nuolis iCh. Blažionis. Jis pir
mu kartu pirmininkavo ir ge
rai tvarką vedė.

Po koncerto buvo šokiai 
Frank ir Edis muzikos.

Tariame ačiū Norwoodo
terims Nellei Grybienei, Olgai 
Zarubienei, M. Kroli, Julei 
Druzienei ir E. Galgauskienei 
už pasidarbavimą prie valgių ir 

darbas davė gra- 
Ačiu Družams uz

prie

mo-

•gėrimų. Jų 
žaus pelno, 
gėles.

Reporteris.

Tel. TRObridge 8880

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-P 

Nedėllomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman S*., arti Cantral Bk*.

CAMBRIDGE, MASS.

LWUVB4
^GERIAUSIA DUONA>

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

i

* \

LOS ANGELES, GAL.
Nusisekė Spaudos Koncertas

Balandžio 25 d. bendro ko
miteto buvo suruoštas didelis 
ir gražus pažmonys-koncertas 
Chicagos dainininkėms • May
flower svetainėje.

Connie Abekienė su Agnes 
Kenstavičiene patiekė mums 
vieną' savo geriausių ir įspū
dingiausių koncertų. Kokių 
dainų, dainelių ir jų melio- 
dingų skambančių balselių 
mes čia prisiklausėme. Net 
tris sykius sudainavo po 4-5 
daineles. Pas tas dainininkes 
hera stokos dainelių. Rodos, 
jos per dieną ‘dainuotų, mums 
nenusibostų klausytis, o joms 
nepritruktų dainų.

Mes, pirmeiviški žmonės, 
negalime įsivaizduoti, kiek tos 
dvi draugės yra mums bran
gios, kiek jos mūsų sielas at
gaivina ir malonių jausmų su
kelia. Didelė garbė jums už 
jūsų pasišventimą ir nenuils
tantį dainavimą.

Prie suminėtų gerbiamų 
viešnių dar dainavo mūsų Los 
Angeles atsižymėjusi Angela 
Adams. Juo toliau Angela 
dainuoja, tuo gražiau. Šiuo 
kartu ji patiekė dainelių su 
žavėjančia šypsą. Publika rei
kalavo daugiau dainų iš drau
gės Adams.

Joe Zdana sudainavo tris

dainas. Susirinkusieji nepalei
do jo, reikalavo daugiau. Zda
na neseniai pradėjo mums 
dainuot. Jis turi stiprų teno
ro balsą. ■ •

Draugas Leon Peters, pasakė 
trumpą prakalbą, kviesdamas 
stoti į pažangias draugijas. 
A. Bernotienė pirmininkavo.

Bendro komiteto nariai dir
bo sušilę, kad patarnavus sve
čiams. Daugiausiai darbavo
si : Talandzevičius, Prūsas, 
Vėgėlienė, abu Peters, Berno
tienė, Pupienė, Levišauskienė, 
Deivienė ir Matulienė. Taipgi 
draugės Sakalienė ir Bušienė 
dirbo prie durų. Atleiskite, 
jei kuriuos praleidau nepažy
mėjęs.

Parengimas - koncertas nu
sisekė visapusiai, nežiūrint, 
kad tą pačią valandą buvo 

•kitas lietuvių parengimas. Čia 
tokių dalykų pirmiau Los An
gelėse neįvykdavo. Bet įsi
kūrus lietuviškai parapijai to 
galima bus tikėtis dažnai. 
Nors jų kunigėlis kas sekma
dienis skelbia Kristaus moks
lą, katrąs mokina “Mylėk ar
timą savo, kaip pats save,” 
bet artimo meilė, matyt, yra 
stumiama šalin.

Nuo koncerto, kuris buvo 
rengiamas pažangiosios spau
dos naudai, liks gražaus pel
no. R—ka.

i Dienraščio Laisves
PIKNIKAI

j Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta
i mūsų didžiosios vasarinės išįdlmė^.

i BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
1 • Clinton Park, Maspeth, L. 1., N. Y.
I ______________ _______ _______________ 2_____________________________________________________________________ ______  < I

I Bostono Apylinke
i MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY
■ I

i Vose Pavilion Park -
| —------------------- ----------- ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- J !

Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

j . į piknikus ūš toliau.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 gusi.—Laisvė (Libertyž Lith. Daily)-* šeštad., Geg. 8, 1948
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Kenosha, Wis.

kū-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

, P.

p ra
LITUANICA SQUARE<

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

ir

/

kitą 
kaip

8 laiškus, 
už Laisvės, 
dienomis ne 
pažvelgti į

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. Užpuolikas
James E

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS. SEKMADIENIAIS

redaktorius 
ir šaukia: 

motina Lie-

dar
Sa-

trečios partijos 
kongresą nuo 
kurio pavardės.

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

459 GRAND STREET 
•(Skersai nuo Republic Teatro)

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArįcet 2-5172

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine,.Liquor

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

Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

’ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. .

’ Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
Naujai 

giai gali 
prakilniuose namuose, be ekstra išlaidų.

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

F. W. Shalins
(SHAL1NSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

. Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

VALYMUI MOTERIS
Gera aląa. Iki 5 valandų, 5 diena# j 

savaitę. Kreipkitės tarpe 3 ir 5 vai. CROWN 
OFFICE CLEANING, 381—4th Ave., Room 
F.23. N. Y. C. c

(110)

NOTICE is hereby given that fiicensc No. 
HL 363 has been issued to the' undersigned 
to sell Wine and liquor nt i'ctail under Sec
tion 107 of »he Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Montague St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to he consumed 
off Hie promises.

LEBIS TJOTEL CORP, 
dba Hotel Bosaert

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PHILADELPHIA, PA
Pasidairius po PhiladeljJhijos susidėjusių 

• Padangę 1 “ —
Ankstybas nedėlios rytas. 

Skubu rašyti 6 apskrities kuo
poms laiškus, nes .apskrities 
piknikas įvyksta nedėlioj, 23 d. 
gegužės, su paraginimu, kad 
kuopos pasidarbuotų ■ ir pada
rytų pikniką visais atžvilgiais 

’pasekmingu. Pikniko pasek- 
mingumas nepaeina nuo vieno 
ar kelių asmenų, bet 
kalas visų narių, visų

Parašęs 
griebiausi 
prastomis 
yra laiko 
Pranešimuose matau, kad įvyks
ta ALDLD 141 kuopos susirin
kimas pas draugus Tureikius. 
'Tuč tuojau sėdu į automobilį 
ir už pusvalandžio jau susirin
kimo vietoj. Nepadariau klai
dos nuvykdamas ten, nes ma
no tikslas, dėlei kurio vykau 
ten, pilnai buvo atsiektas, nes 
iš nedidelės^kuopos 7 draugės 
ir draugai apsiėmė dirbti ap
skrities piknike. Vilnies para
mai su pasveikinimu jų suva
žiavimo draugai paskyrė $5 iš 
iždo, taip pat draugai Turei- 
kiai aukavo $2, drg. Gružauc
kas ir Lesinskas po $1. Šalę to, 
draugai Tureikiai užsimokėjo 
Vilnies prenumeratą už 2 me
tus.

Tą pat dieną, įvyko 10 kuo
pos vakarienė. Dėlei tam tikrų

čia rei- 
kuopų.
tuojau 

nes pa- 
visados 
Laisvę.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

i aplinkybių, vaka-' 
rienėje nedalyvavo daug publi
kos, galėjo būti daugiau, bet 
pasekmės buvo geros. Po vaka
rienei, tiesiog pasakiau publi
kai, kad mums reikalinga gaub
ti pinigų pasveikinti Vilnies su
važiavimą. Be jokių išsisukinė
jimų, be jokių ceremonijų šie 
draugai ir draugės aukavo:

Po $5: draugai Bekampiai ir 
draugai Pietai.

Drg. M. Ramanauskienė $3.
Po $2: A. Pranaitis ir Myk. 

Trakimas.
Po $1,: Shapranauskas, A, 

Galkus, R. Merkis, A. Merkie
nė, V. Ferguson, O. Atgalai- 
ničihė, Walant, Urbienė, Bu- 
džinskas, E. Mulokiūtė, J. Lie
pa, V. Ivanauskas, A. Paukštie
nė, Vasiliauskas, Jieva Rawly- 
navičienė, Gotch, šeškus, Vait
kus, Teresė Baranauskienė.

Rainys 75c.
Pd 50c: Frances P.ukienė, Ži

linskas, II. Prots iš Chesterio, 
Vinelis, Brožis, Walantiene.

Philadelphijos Veikiantysis 
Komitetas pagyrė $10.

Iš viso Vilnies suvažiavimo 
pasveikinimui pasiųsta $59.75. 

Vakarienė buvo pavyzdinga. 
Draugės ir draugai linksminosi 
iki vėlybam vakarui. Nuotaika 
buvo labai graži. Varde vilnie
čių, tariu širdingą ačiū ųž pa
rengimą !

10 kuopos surengtose pra
kalbose, kuriose kalbėjo drau
gai Gasiūnas ir Venckūnas su
rinkta aukų $24.25. Draugė 
Rainienė aukavo $2. Po $1 au
kavo: Walant, -Bekampis, A. 
Gričiūnienė, R. Merkis, K. Bro- 
žis, Urbienė, Puodis, Stankū
nas, Pranaitis, Adomaitis, Kur- 
lanskas ir Martin.

Po 50c^ A. Pauliukaitienė,
•J® •J* •J®

i J. J. Kaškiaučius, M. D.l 
g 530 Summer Avenue, T 
? Newark 4, N. J. T
t • HUmboldt 2-7964 f

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 x ' '
* SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai* Pritaikymai , 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,'
inct

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 '

išdekoruota šermenų koplyčia, ku.r šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

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

Bekampienė, Kavalchuk, Ma 
taitis, E. Molokiūtę, A. Ne 
vinskas, A. Rupeikienė, J 
Gružauckas,* Pauliukaitis, Tra
kimas, Žilinskas, Pilėnas.

Walantiene 55c.
Po 25c: GAlkus, šeškus, Vi- 

nelis, Lukoševičius.

ALDLD 6 apskrities pikni
kas įvyksta nedėlioj, 23 d. ge
gužės, Crescent Picnic Grounds, 
56 Cornelia, Gloucester Heights, 

JST. J. Ta pati vieta, kur įvyks
ta Laisvės piknikai. Tai bus 
pirmutinis piknikas šio sezono. 
Bus daug svečių iš apylinkės 
miestų, čia susitiksite ir pasi- 
matysite su daugeliu savo drau
gų ir pažįstamų, su kuriais ne- 
simatėte per daugelį metų. Ti
kimasi turėti draugų net iš 
Eastono, įaip pat Reading’o ir 
Trenton’o. Apie baltimoriečius, 
tai nėra nei kalbos, jie bus pas 
mumis, kaip visados. Jie gud
rūs, jie būtinai atvažiuos, 'jei 
ne busti, tai nors keletas auto
mobilių. Viena .— tai atvažiuo
dami jie parems apskritį, o ki
ta — tai atvažiavę turės pro
gos mumis suorganizuoti ant 
jų rengiamo Laisvės naudai 
pikniko.

Piknike nestokuos nieko, bus 
užkandžių ir visokios rūšies 
gėrimų. Taip pat gera muzika, 
kas duos, progą visiems links
mai laiką praleisti. Tai-bus vie
nas iš geriausių ir linksmiausių 
piknikų.' Todėl, visi jauni ir se
ni ant pikniko!

Katiliškis.

Suimti Trys Jauni Vagiliai

Vaikiščias, 13 metų amžiaus, 
areštuotas su vogtu automobi- 
lium iš Racine. Patrolmanas 
Paul Konrad t turėjo 20 my
lių vytis ir du sykiu savo re
volveri ištuštinti kol, jauną 
vagilių privertė sustoti ir su
ėmė.

Suimtasis išdavė kitus du 
savo .draugus, kurių vienas 
yrp. 12 metų, antras 14-kos. 
3ziso jie buvo pavogę 6 auto
mobilius bėgyje 10-ties dienų. 
Visi automobiliai yra atgauti. 
Tie vaikiščiai išlikę iš moky
klos pasiimdavo karą ir važi
nėdavo juom, kol gasoliną iš
vainodavo.

Juos teis jaunamečių žmo
nių teismas.

Suimtas Moterų
Policija suėmė 

Phillips, 25 metų amžiaus,* 
1621—43rd St., kuris prisipa
žino sumušęs ir išžaginęs 31 
motų amžiaus našlę ir 4 vai
kų motiną vasario 7-tą dieną. 
Taipgi bandęs tą pat padaryt 
su kitom dviem moterim, vie
ną atakavo kovo mėnesį, 
užpereitą sekmadienį, 
policija aiškina.

Phillips sakęs policijai,
sižengimus daręs dėl savo šei
myninio netvarkumo. Jis ne
gyvena su savo žmona, kuri 
ieško persiskyrimo nuo jo. Jo 
moteries priežiūroje yra jų du 
vaikai.

Policija pradėjo išklausinė
ti buso keliauninkus, kurie 
važiavo balandžio 25 d., tuo 
laiku, kada įvyko užpuolimas 
ant trečios moteries prie 14th 
ir Washington Rd. Viena mo
teris suteikė žinių ir policija 
areštavo Phillips’ą^

Phillips yra , mašinistas 
dirbo Nash Motors Co.

Rep.

London. — Iškriko ketu
rių didžiųjų talkininkų už
sieninių ministrų pavaduo
tojų konferencija dėl taikos 
sutarties su Austrija.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 471 has been issued to the undersigned 
to sell 'vine and liqutfr at retail/under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1.HW at 2788A Nostrand Ave., I Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 'be consumed 
off the prbnjises. ,

• CHARLES J. INDLICATO 
dba Charles V/iues & Liųuurt-

CHICAGOS ŽINIOS
10,000 Dalyvavo Chicagos 
Gegužinėj Demonstracijoj

Chicagbs darbininkija pir
mu kartu nuo 1940 metų iš
siliejo Chicagos gatvėmis pa
reikšti savo solidarumą su 
viso pasaulio darbininkais mi
nint tarptautinę darbininkų 
šventę Pirmąją Gegužės.

Susirormavę erdviam Union 
Park^tijijų benų vedini pa- 

Parko j Monroe ir 
St.; Canal iki Ran- 
pastaruoju atmarša- 
i Union Park, kur 

reikšmingas

traukė iš 
iki Canal 
dolph ir 
vo atgal
buvo atlaikytas 
mitingas.
Pagerbė Žuvusius Herojus 
Gegužės Pirmos Steigėjus

Su Amerikos Himnu atida
rytas mitingas. Po sudainavi- 
mri himno atsistojimu ir gal
vų nulenkimu pagerbti 1886 
metų Amerikos darbininkų 
klasės herojai, kurie paauka
vo savo gyvastis Chicagos ka
pitalo godišiams, kaip ir šių 
dienų, kurie nori darbininkų 
unijas sunaikinti ir grąžinti 
viduramžinę vergiją.

Mitinge kalbėjo visa eilė 
unijų atstovų. Pirmiausia nuo 
Ūkio Padargų unijos atstovas 
Burns. Jis žymėjo, kad Chi- 
cagos darbininkai demons
truos ir kovos už Keturias 
Laisves tol, kol laimės.

Pirmininkas Gegužinės Ko
miteto Abe Feinglass, pabrie- 
žė, kad Chicagos darbininkai 
su viso pasaulio darbininkais 
maršavo ir demonstravo už 
tuos pačius reikalus: taikos 
išlaikymą ir teises dėl savo or
ganizacijų. • ,

Toliau jis kalbėjo: “Praė
jus trims metams nuo sumu
šimo fašizmo, — II Pasaulinio 
Karo, šiandien mes esame ar
čiaus trečiojo, kaip kada nors 
pirma!”

“Mūsų darbas su visos Ame
rikos liaudim dėl Trečiosios 
Partijos, darbas dėl taikos iš
laikymo !”

^Baigęs kalbątFeinglass nuo 
Kailių ir Skūro's darbininkų 
unijos įteikė stakjardų strei- 
kieriams $885 auką. Aukos 
buvo surinktos laike maršuo- 
tės gegužinės parado, 

z

Reikšmingą Kalbą- 
Pasakė Herbert March

Herbert March UPWA-C1O 
direktorius priminė, kaip 62 
metai atgal šioj pačioj vietoj 
Union Park buvo z surengtas 
Pirmos Gegužinės protesto mi
tingas prieš tų laikų policijos 
terorą, atkreiptą prieš strei
kuojančius stakjardų ir Ūkio 
Padargų dąrbininkus, kurie 
rhikalavo 8 vai. darbo dienos. 

. Senos organizacijos, Darbo 
Ricierių, vadovystėje čionai, 
Chicagos darbininkai protes
tavo prieš policijos brutališ- 

’kumą, nes tų dienų streikieiHai 
policijos buvo terorizuojami ir 
šaudomi.

Minėtam mitinge, žymėjo 
Mąrch, provokatorius metė 
bombą, kuri užmušė kelis po- 
licistus ir darbininkus. Už tą 
provokaciją keturi Darbo Ri- 
cierių unijos vadai buvo pa
karti. ir kiti nubausti.

Tokioj žiaurioj kovoj prieš 
išnaudotojus gimė Gegužės 
Pirma JChicagoje, kurią 1890 
metais viso pasaulio darbinin
kai priėmė už savo tarptau
tinę šventę.

Šiandien darbininkai turi 
kovoti už tuos pačius dalykus, 
kaip ir 1886 metais. Ir ne
žiūrint, kaip išnaudotojai ne
sistengs trempti darbo* žmonių 
teises, darbininkija kovos ir 
lainiės.

Be to, Herbert March (nu
rodė, kaip Chicagos meras 
Kennelly ir policijos komisio- 
nieriųs Prendergast kooperuo
ja su m&sos įmonių godišiais. 
Apie trys tūkstančiai policijos 
sutraukta prie streiko palies
tų pakaunių. ,

Aštunta savaitė streikas std- 
vi savo vietoj ir darbininkai 
laikosi kaip vienas. Streikie- 
riams reikalinga parama. Ir 
Herbert March paprašius au
kų streikieriams iškilo jūra 
dolerinių, kurios žaliavo virš 
susirinkusių gegužinės mitin
ge Union Park.

Dar kalbėjo nuo IWO Lou
ise .Thompson ir nuo, Civil 
Rights Congress 1— Ted Ear
ly.

Lietuvių kolumnoj buvo apie 
keletas šimtų. Bet jų gražus 
skaičius maršavo ūkio Padar
gų kolumnoj, stakjardų ko
lumnoj ir dar kitose unijų 
grupėse'.

šimtai iškaišų matėsi su 
obalsiais: Už Taiką, Civilių 
Teisių į Grąžinimą Amerikos 
žmonėms, ' Kainų Kontrolę, 
Prieš Verstiną Militarizavimą 
ir Taft-JIartley Vergijos 'Įsta
tymą.

Didelę ir skaitlingą kolum- 
ną sudarė Komunistų Partijos 
nariai, ypač jaunimo, studen
tų 'matėsi daug. Rep.

K

KRISLAJ
(Tąsa nuo l-mo~43UsL) 

buvo pasikvietęs Roselando 
Aido Choras. Buvo gražus 
koncertas. Lietuvių Auditori
ja buvo,'iki lubų užpildyta lie
tuviais. Jie klausėsi dairių ir 
džiaugėsi šiltu, draugišku po
būviu.

O tas tik parodo, kad visuo
se darbuose mums reikia kie
to ryžto ir didelės drąsos. 
Niekada nereikia bijotis di
delių, drąsių žygių. ' Lietu
viams tas patinka. Didelis 
dąrbas juos patraukia ir su
žavi.

Smarkiai išgarsėjo žymusis 
Lietuvos muzikas - kompozito
rius Tallat-Kelpša. Jo sukur
toji kantata &pie Staliną 
Maskvoje laimėjo premiją.

/Pas baisiai nepatinka 
Brooklyno “Amerikai.” c J i iš
plūsta kompozitorių ir tuos, 
kurie skiria už žymiausius 
rinius premijas.

Ta proga “Amerika” 
kartą su žeme sumaišo ii' 
lom'ėją . Nėrį, Liudą C
Venclovą ir visus gyvus ir mi
rusius žymius Lietuvos sūnus 
ir dukras".

Tos gazietos 
prisimena motiną 
“Šiandieną mūsų 
tu va skęsta kraujuose ir aša
rose. Jos vaikams užginta ją 
mylėti.” Bet tai gryniausias 
melas. T^ip. negražiai gali 
meluoti tik toks žmogus, ku
ris Lietuvos niekados^ nemylė
jo ir nemylės.'

Kas apie savo motiną bjau
riai meluoja, jos nemyli ir ne
gali mylėti.

Hillside, N. J.
7

Progresyvių piliečių grupė 
čia turėjo prakalbas, paminė
jimui F. D. Roosevelto mirties, 
kurios įvyko balandžio 15 d. 
Prakalbos atsibuvo mažoj un- 
garų svetainėj; žmonių buvo 
apie šimtas.

Kalbėtojais buvo: Davis iš 
Elizabetho ir 
kandidatas į 
Union County, 
nenugirdau.

Abu geri kalbėtojai, ypatin
gai kandidatas į kongresą. 
Puikiai aiškino iš istorijos, — 
Jeffersono ir Adamso laikų, 
kaip Adamsas buvo tas, kas 
šiandien yra Trumanas ir kaip 
Jeffersonas buvo tas, kas šian
dien yra Henry Wallace. Kaip 
Jeffersonas išgelbėjo demokra
tiją nuo žlugimo, taip kaip 
Wallace šiandien pasiryžęs iš
gelbėti demokratiją, kuri yra 
labai dideliame pavojuje.

Aukų trečios partijos veik
lai surinkta 355 ęlol.

V. W. Zelin: ‘

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas* įvyks 
geg. 10 d., 8 v. v., 155 Hungerford 
St. Yra daugelis narių, kurie dar 
nemokėjo už duokles 1948 m..Malo
nėkite užsimokėti šiame susirinkime. 
Turime 4r kitų svarbių reikalų ap
tarti. — F. R. • (109-110)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 10 d. geg., 7:30 v. v., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos, narės dalyvauti ir naujų atsi
veskite. Turime daug svarbių rei- 
.kalų aptarti. — A. W. (108-109)

KARTOJASI MŪŠIAI 
TARP ARABŲ IR ŽYDU

V

HELP WANTED—MALE !
REIKALINGI VYRAI

Jeruzalė. — Žydų milicija 
Hagana atėmė iš arabų 
svarbų miestelį Safadą, 
tarp Lebano sienos ir Gali
lėjos ežero, šiaurinėje Pa
lestinoje. Keliose vietose 
per dienų užmuštą 30 arabų 
ir 11 žydų.

Arabai bombardavo šv. 
Simono vienuolyną Jeruza
lės priemiestyje Katamone, 
nežiūrint, kad anglų ko
manda buvo aštriai įsakius 
arabam ir žydam sustabdy
ti kovą Jeruzalėje. Arabai 
taipgi apšaudė Žydų Agen
tūros centrą mieste. Tą 
priemiestį žydai paėmė pra
eitą savaitę.

Anglų kariuomenė užėmė 
žydų Hadassah ligoninę, 
Žydų Universitetą ir kitus 
žymesnius jų pastatus Jeru
zalėje.

SOVIETAI REMIA JUGO
SLAVIJOS REIKALAVI
MUS Iš AUSTRIJOS

London. — Sovietų at
stovas N. Koktomov ketu
rių didžiųjų talkininkų už
sieninių ministrų konferen
cijoj rėmė Jugoslavijos rei
kalavimą, kad Austrija su
mokėtų $150,000,000 karinių 
atpildų ir kad būtų Jugo
slavijai prijungta slaviškoji 
pietinė Karinthija, kurios 
gyventojai nenori Austri
jos. Amerikonai, anglai ir 
Prancūzai priešinosi Jugo
slavijos reikalavimam.

Progresyviai Unijistai Lai
mėjo Rinkimus Clevelande

Cleveland, Ohio. — CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos skyriai šiame mieste 
išrinko progresyvius kandi
datus viršininkais visų tų 
skyrių bendrosios tarybos.

KIEMUI VYRAI
Trailer Draiverjai

TROKŲ DRAIVERTAI 
Patyrę prie lumber yard darbo.

' Puikiausios progps.
KREIPKITĖS

KRAMER LUMBER & SUPPLY CO.
62 CENTRAL AVE., CLIFTON. N. J.

____________________ _ _________________ <H1)

FARMŲ DARBININKAI .
Gyvenimas kitur. Turi būt galinčiais 

melsti karves it' vairuoti traktorių. Aukšta 
alga. $50, į ravaitę patyrusioms farmų 
darbininkams. Nuolatinis darbas.

SOMERSET FARMS DAIRY 
Middlebush, N. J.

TEL. MILLSTONE 8-0119-W-l

Help wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

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 5-6191

į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptas

■ Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadienį Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, - vestuvių. 
Žemos kainos už viską.
• Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

282 UNION AVĖ.

RESTAURANT
Steven Augustine & Ęrank Sanko

SAVININKAI

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

GREEN STAR BAR & GRILL

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Geg. 8, 1948



Wallace ir Taylor Kalbės 
Gardene Šį Antradienį

• Visi, kam tik galima bent 
kur iš namų išeiti, ruošiasi at
einančio antradienio vakarą, 
gegužės 11-tą, nuvykti į di-

HENRY A. WALLACE

jį areštavo ir nuteisė Alaba- 
moje už ėjimą per vienas du
ris su negrais. Jų abiejų kal
bos bus transliuojamos per 
radio CBS televizijos ryšiais. 
Wallace girdėsime nuo 10:30 
iki 11 valandos.

Mitingas salėje prasidės nuo 
7 :30. Kviečia visus atvykti. 
Prašo pasidarbuoti užkviętime 
visų kitų žmonių, kurių nepa
sieks komiteto tiesioginiai 
kvietimai.

Konferencijos

džiulį Madison Square Garde
na. Ten kalbės abu vyriau
sieji trečios partijos kandida-

GLENN H. TAYLOR

Viso miesto organizacijų 
konferencija prieš Mundt bi
lių įvyks šį šeštadienį, gegu
žės 8-tą, 1-5 vai., Central 
Needle Trades High School 
Auditorijoje, 225 W. 24th St., 
New Yorke.

Williamsburgo ir Ridge-1 
woodo organizacijos susirinks' 
į konferenciją už Wallace į 
Prezidentą sekmadienio po
piečio 1 vai., 402 Keap St., 
virš Republic Teatro, Brook
lyne.

8 BE/-. ■

tai: Henry A. Wallace
Glenn H. Taylor, kandidatai į 
prezidentą ir vice-prezidentą.

Wallace kalbės apie- tą 
žiąurų Mundt bilių. Tayloras 
papasakos, kaip reakcininkai

ir

Marcantonio Kalbės 
Gardeno Mitinge

Visiems Mylintiems Motiną 
Ir Naudingą Užsiėmimą

Moterų Apšvietos Klubo 
rengiamoji Motinos Dienai mi
nėti pramoga įvyks jau šio 
sekmadienio vakarą, 6-tą vai., 
gegužės 9-tą dieną. Bus Lais
vės Salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. įėjimas nemoka
mas.

Moterų klubas, vienas iš 
d a r b š č i ausiu organizacijų 
Brooklyne, visuomet veikia vi- 
sitomenei naudingą darbą. Jūs 
dar atsimenate mūsų nuovei-

kius karo laiku. O dabar 
mums vyriausia rūpi išlaiky
mas taikos. Tokiai veiklai 
skiriama ir ši pramoga.

Tikimės, trumpo, bet gra
žaus ir reikšmingo muzikinio 
ir kalbų programo. 
me gerų užkandžių, 
pas mus svečiuosna 
parkų 'h* teatrų.

KLUBIETĖMS

Ir turėsi- 
Atvykite 
tiesiai iš

Prigėrė Du Berniukai
/

Apvirtus valčiai netoli kran
to ties Orchard Street, Bronx, 
keturi berniukai suvirto į van
denį. Du spėjo išgelbėti, o du 
kiti, Warren ir Jerry Revell, 
broliukai, .prigėrė. Vaikai 
buvo 12 ir 11 metų amžiaus.

Nelaimės metu vaikai buvo 
atleisti iš parapijinės moky
klos dėl šeštinių šventės. Ne
laimė ištiko vienam berniukų 
staiga atsistojus, ir pakreipus 
valtį.

įvairumui turėsime “grab 
bag.” Jau kelios narės šį tą 
dovanojo tam tikslui. Pasi
žiūrėkite visos į savo gražme- 
ninių ir vartotinių smulkių da
lykėlių sandėlius, gal visos ra
site ką nors dovanotiną. Ir 
prašome atnešti gatavai suvy
niotus, surištus.

KlubietČ.

Apdovanojo
Auditorijos Virtuvę

“Ponas Amerikonas” Gera Komedija
Jonas Kaškaitis.

žės
bor
no

Sekmadienį. 1948 m. gegu- 
mėn 2 d., Brooklyn La- 
Lyceum salėje, įvyko “Po- 
Amerikono” pastatymas.

sklandžią Rojaus Mizaros
komediją statė scenon ’ vietos 
“Aido” choras.

Tai turime naują, komediją. 
Ir gerą, sklandžią komediją. 
Turime kuo pasidžiaugti, iš ko 
pasijuokti. Komedija duoda 
gražaus jumoro, stačiai iš gy
venimo paimto. Yra joje taik
lių išsireiškimų,, gyvenimiškai 
patiektų, natūraliai, be įman
trumų, be dirbtinių priemo
nių.

Komedijos turinys nepainus. 
Ir atvaidint scenoje nesunkus. 
Autorius turėjo galvoj mūsų 
naujokynų teatrinę būklę. Jis 
sukūrė savo veikalą taip, kad 
jis būtų lengvai prieinamas 
kad ir nedidelei lietuvių ko
lonijai. Scenerijų, dekoracijų 
klausimas čia galvosūkio ne
sudaro.

Komediją - gavau perskaityti 
jau/-Senokai, praėjusį rudenį. 

 

Gei\o ji padarė įspūdžio, ir 
jaujruošiaus parašyt jai nors 

 

truriiputę recenziją, *bet nesu
spėjau. Apsidžiaugiau, tuomet 
perskaitęs “Vilny” A. šilėno 
padarytą peržvalgą — ir jau

Kongresmanąs Vito Marc
antonio bus vyriausiu kalbėto
ju Ispanijos kovotojams prieš 
fašizmą paramos masiniame 
mitinge šio mėnesio 17-tos va
karą, Madison Square Gar
dene.

Mitingą rengia ir kviečia vi
sus Joint Anti-Fascist Refugee .nebesiskubinau duoti kritikos 
Komitetas.

Paskubusioji Ispanijos liau
dies vadovė Dolores Ibarruri 
kalbės mitingui telefonu iš 
Paryžiaus. Taipgi dalyvaus 
programą “Hollywoodo de
šimtis.” Tai teisiamieji už at
sisakymą atlikti ausinį kon
gresiniam Thomas - Rankino 
Neamerikinių Veiksmų Komi
tetui.

Tikietų turime ir lietuvių 
organizacijose, tačiau už juos 
turėsime atsiskaityti ne vė
liau 12-tos šio mėnesio. Įsi
gykite pirm tos dienos.

□puolė su/ šilėno.
Amerikonas”—trijų 
komedija. Pirmas 
vyksta Amerikoje, 

Lietuvoj, trečias —
Komedija už-

Pasiruošiant Motery 
Konferencijai pž 
Wallace į Prezidentą

žinome miriadą 
kuriomis susidu- 
kaipo « žmonos, 
uždarbiautojos.

IŠBRAUKITE NIEKŠIŠKĄ

ATMESTI Neamerikinį Mundt Bilių!
NUŠLUOT Fašizmo Niekšvstę Ispanijoj

■ s IŠGIRSKITE

w.

Kongr. V. MARCANTONIO 
HOWARD FAST
DR. EDWARD K. BARSKY
DR. HARRY F. WARD 

MOULTON, Pirmininkas

“Hollywoodo Dešimtį”
O. JOHN ROGGE 
Kongr. LEO ISACSON 
JOHN T. BERNARD

B. Z. GOLDBERG
Vyskupas ARTHUR

ir LA PASIONARIA iš Franci jos Kalbančią Susirinkimui 
Bus paįvairinimu su PAUL DRAPER Priekyje

MADISON 
SQ. GARDEN

PIRMADIENĮ, GEG. 17 
7:30 P, M.

Vidurinės amatų mokyklos' 
mokiniai apsodina ^McLaugh
lin Parko krantą forsythia 
krūmokšniais atminčiai kare 
Žuvusių šios įstaigos auklėti
nių. Forsythia yra oficialis 
Brooklyn© žolynas.

' ' VIVIE>J LEIGH RALPH RICHARDSON”
i Alexander Korda’n kflrinyj t ,
! “ANNA KARENINA” -
‘ Peritato 20th Century Fox • ‘
Į * SCENOJE . . . ASMENINIAI' ♦ J’
i Larry Adler ir Paul Draper , ,
’ROXY 7,h Ave‘ lr 50,h St'*

pastabų, nes mano nuomonė 
esminiai :

“Ponas 
veiksmų 
veiksmas 
antras —
vėl Amerikoj, 
griebia pažįstamų mums bruo
žų iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, taipgi duoda kai ką ir 
iš Lietuvos g‘y’venimo^ gal po
rą metų prieš IF-rąjį pasau
linį karą, dar Smetonos lai
kais.

Jau gerokai panešiotas ab- 
layukas ir “suamerikonėjęs” 
viengungis Džianas Kamblys 
sumanė apsivesti. Tam, jis tu
rėjo savo praktiškų sumeti
mų. Nuvažiuos jis Lietuvon, 
atsiveš sau jauną paklusnią 
pačią — ir galės sau lengvai 
pagyvent, pristatęs “grinorką” 
prie darbo.

Jis pardavė savo • saliūną, 
pasiglemžė gal porą tūkstan
tėlių, o Lietuvoj tai bus krū
va litų. Čia jis gyveno “ant 
burdo” pas simpatiškus žmo
nes ’Klimus. Klimas—jau ki
to tipo žmogus, apsitrynęs

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
PIRMOSIOS GEGUŽĖS MINĖJIMAI 

KARALIŠKŲ VEDYBŲ METINĖ SUKAKTIS
PILIETINIS KARAS KOSTA RIKOJ

KENTUCKY DERBY
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

darbininkas, giliau įleidęs šak
nis į nelengvą darbininko gy
venimą.

Išleist Kamblį į Lietuvą at
eina jo sėbras Maikis, prasi- 
lakęs ir pirmame kare gazų 
pagadintas žmogynas. Kam
blys nešasi dideliu tūzu, gi
riasi turėsiąs puikius laikus 
Lietuvoj. Ir apie Lietuvą jau
triai, jaudinančiai prisimena 
ir Maikis, ir Klimo žmona Ma
rė, ir dar vienas Džiano pa
rapijietis Rugienis. Ir jiems 
norėtųsi pamatyt savo tėviš
kę, aplankyt jaunų

Irena Levanienė padovanojo 
naujojo Lietuvių Kultūrinio 
Centro virtuvei kelis vertingus 
indus ir įrankius. Pati ,♦ per 
daug metų dirbusi organizaci
jų ir Laisvei pramogų gaspa- 
dinystėse, jinai žino, kokia di
delė pagalba darbe, koks tau
pymas spėkų būna turint vir
tuvėje pakankamai indų ir 
įrankių. ' •

Didžiosiomis 3 dienų iškilmė
mis visko reikės labai dau£. 
Tad visi dar turintieji gerų 
virtuvei indų ir įrankių ar sta- 
lavų reikmenų esate prašomi 
dovanoti dabar. Nužiūrėjus 
viską, paskutinėmis dienomis, 
pirm pramogų, komisija turės 
trūkstamus dalykus' supirkti.

X ________ _ -__

dienų 
draugus ir giliai širdin įsmi
gusius vaizdus, bet. . . “smul
kių nėra.” O Džianas jau ir 
piršlį Lietu vęj turi, plačiabur
nį šepetį, kurs parašė ilgą 
laišką ir tik kviečia Džianą 
greičiau važiuot: mergų čia, 
girdi, kaip avelių, o jam pri
pirštoji Pašonių Magdė esanti 
kuo geriausia. Jos tėvai, nu
sigyvenę ūkininkai, tik ir lau
kia Amerikos dolerių, kad jais 
sau ūkį atgriebt ir geriau ja
me įsitvirtėt.

bžianą išleist atkuroijo dar 
viena jo parapijietė Anelka, 
dievaŠninkė, suvargusi mote
raitė. Saviškiams Lietuvon ji 
nieko neįstengia įduot Džia- 
nui parvešt, kaip tik trejetą 
abrozėlių. pašventintų abrozė- 
lių.

Besiruošiant, beluputuojant, 
tonka vienam, kitam karčiai 
atsiliepti apie Ąmerikos gyve
nimą darbo žmogui. Dar nuo 
Huverio laikų įsivyravusi be
darbė, unijų kovos, alkanųjų 
-maršavimas į Vašingtoną ir 
tt. Džianui tai visai n<p gal
voj, jis to nė žinot neno
ri, o nuduoda viską žinąs, 
“senas amerikonas.”

Lietuvon parvažiavęs, Džia
nas demonstruoja savo “okei,” 
“orait,” “ai beču laif,” ir dar 
kokį tuziną suvalkioto žargo- 

Fundija, litukus žarsto, 
Magdė jam 
daimantais

tik automobiliais 
ir ūliosianti sau,

Prašome Talkos
Paruošti naują Lietuvių 

tūrinį Centrą didžiai šventei, 
oficialio atidarymo trijų die
nų iškilmėms, reikia visokios 
talkos. Tad prašome visus 
galinčius prisidėti bent kokiu 
darbu atvykti į centrą šį šeš
tadienį ir sekmadienį, gegužės 
8 ir 9 dienomis.

Turintieji liuoso laiko, tū
lus darbelius gali dirbti ir bi
le kuriomwi.,. dienomis, nes

Kul-

Šaukėjai šios valstijos mo
torų į pasitarimą kampanijai 
išrinkti Wallace’ą\ mūsų šalies 
prezidentu, praėjusį ketvirta
dienį buvo pakvietę spaudos 
atstovus į Wallace for Presi
dent Komiteto raštinę, 39 
Park Avenue, New Yorkoe. '

Spaudos atstovams pasaky
tojo kalboje Mrs. Elinor S. 
Gimbel, Women for Wallace 
Komiteto pirmininkė, greta 
kitko, pareiškė:

“Visi mes 
problemų, su 
ria moterys 
motinos ir
Moterys iš visų šalies kraštų 
—iš mažų miestelių, metYopo- 
liškų miestų, industrinių sri
čių ir farmų susiduria su aš
triais konfliktais, kokius iš
šaukia pokarinis laikotarpis...

“Naujoji partija yra labai 
jautri toms problemoms ir 
Henry Wallace savo progra- 
me pasiūlo aprūpinti vaikus 
su gera priežiūra, teikti me- 
dikališką pagalbą, lygias tei
ses, progas į mokslą, ir soci
al} saugumą...”

Tuos visus pasiūlymus-rei- 
kalavimus Wallace iškels Wo
men for Wallace visos valsti
jos organizacijų ir veikėjų 
konferencijoje. įvyks šį šešta
dieni, gegužes 8-tą, Commo
dore Hotel, 42nd St. ir Lex
ington Avenue, New Yorke.

Konferencijos laikas nuo 1 
iki 5. Registracija $1.

Kviečia organizacijų rinktas 
delegates, valdybas, valdybų 
paskirtas , atstoves, i Taipgi 
kviečia ttėmytojas ir viešnias.

Vaikams nuo 3 iki 10 metų 
suruošta ten pat viešbutyje 
žaismavietė ir pobūvėlis, kad 
moterims nereikėtų liktis na
mie dėl neturėjimo kur pa
likti vaikų arba trukdytis su 
vaiku laike konferencijos se
sijų.

Lietuviai irgi ten turėsime 
delegačių ir atstovių. Būtų 
gerai, kad atvyktų ir būrys 
moterų viešniose'. B—te.

New Yorke areštavo Boyd 
Terrell, 21 metų. Kratoje pas 
jį radę 50 svarų marihuana ir 
revolverį, tad jį sulaikė kvo
timui po $20,000 užstatu.

Įstaiga būna atdara kas popie
tis, .jos restauranas veikia nuo' 
3 valandos iki vėlaus vakaro.

Namo Komisija.

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
I USSR (Apmokėtais Muitais) 

Ir j Visas Pasaulio Dalis.
’ Reikalaukit • Nemokamo Katalogo Šiandien

‘‘Susipažinimo”
NUOLAIDA \

50c
Ant Mūsų 

“Ready-to-Ship” 
Maisto Pundelių
X $1.00

Ant Mūsų 
“Ready-to-Ship" 

Drabužių Pundelių

WORLD TOURISTS inc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y.

RENGĖJAI
BENDRAS PRIEŠFAŠISTLNIŲ PABĖGĖLIŲ KOMITETAS

Tikietai $3.60, 2.40, 1.80, 1.20 ir 50c
Pameluodami Knyirų Krautuvėse arba num. 1501, 192 Ix'xinjrton Ave. Lex. 2-3134
PAREMKITE IŠTREMTUS ISPANUS RESPUBLIKIEČIUS

SKELBKITĖS LAISVĖJE

1 BROOKLYN i
1 LABOR LYCEUM 1

DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-» 

i kietų, ' Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 
I Puikus* steičius su naujausiais I 
į {taisymais. '
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Y Kainos Prieinamos. J
| 949-959 Willoughby Ave. | 
■ Te! STagg 2-3842 ?

—*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Šepetys primoko

no. 
turtuoliu statosi, 
būsianti 'žiedais, 
a p ni austyta, 
važinėsianti 
kaip žuvelė.

Piršlys
Džianą, kad jis perdaug jau 
neįsišoktų, nes jam protas 
minkštas ir jš viso jis tėra 
netašytas strampas.

Magdutei nepatinka negu
drus jaunikis, bet ją tėyai 
pertikriną, kad čia, kaip iš 
dangaus iškritę' pinigai, visa 
ką pataisys. Atsisveikina ji, 
vargšelė, ir su savo kaimiečiu 
vaikinu Algirdu, i susipratusiu 
vaikinu, pasirįžusiu kovot su 
Smetonos režimu ir iškovot 
geresnį gyvenimą.

(Daugiau bus)

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Te!. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitS

Peter Kapzslcas

/TONY’S JL|
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
< ANTANAS LEIMONAS l
š Savininkas J

' 306 UNION AVENUE
? GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

Peter 
KAPISKAS

& GRILL
Degtines, .Vynai ir Alus 

? RHEINGQLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

I GYDYTOJAS į 

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: die"om, |
< (6—8 vakarais 5
į Ir Pagal Pasitarimais. i
Į; Telefonas EVej-green 4-0203 į

O

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

AKYSJŪSŲ

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

akis
akis’

Duokite išegzaminuoti savo 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo

Jerome Hurwitz
7 , OPTOMETRISTAS

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

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

IgERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
.gražus pasirinkimas.

«■—------------ . ■ ■ ... ..... ..........— ■ - —- +—-------------------- ------------------------ - ———

Udft BULOVĄ .

<1 Ji

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

iSdirblmo, 
Longines,

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

Graži 
miSkų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Grueri, Hamil
ton, Bėnrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai. '

Now it the time to choose the perfect gift 
...a Parker M51” pen and matchingpencil." 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

• •

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I I

4hHhM"*‘M’<h|>**«"M>*«**HM**4*«-**************41****

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Geg. 8, 1948




