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Kongresmanas Bender 
šo žmones’ paremti jo 
H. R. 29 d i 
“polį taksų” 
jose. Atstovų 
jau priėmė.

pra- 
biliu 

ė 1 panaikinimo 
pietinėse valsti- 

Rūmai bilių 
Jis mano, kad 

Senatas irgi priimtų, jeigu jis 
būtų laiku iškeltas. 1 
raginti senatorius, kad jie šio 
biliaus svarstymui nelauktų 
kongreso sesijos pabaigos.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams.
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

TRUMANO VALDŽIA ATMETA STA
LINO SUTIKIMĄ TAIKIAI DERĖTIS

Reikia j Pasak* Trumano Valdžios, Negalima Esą Tik su Sovietais 
Tartis Klausimais, Kurie Paliečia ir Daug Kitą Saliu

Washington. — Amerikos klausimais, kaip: Nevaržo- 
ir valstybės departmentas at- 

Lietuviu žinias, tai jau viskas nietė premjero Stalino suti-
Kas liečia Gabaliauską

pabaigta: Karas bus, ir bol
ševikai po vienerių metų karą 
prakiš. Tada visur pakils 
kartuves, į kurias bus suvaryti 
visi bolševikų vadai. O nuo 
kartuvių jie visi bus pasiųsti 
tiesiai peklon! (Liet. ž , geg. 
14 d.)

Tai matote, ko ištroškę lie
tuviški klebonai ir j u pastum
dėliai. Tik dar palieka rim
tai paabejoti, ar šitie jų troš
kimai išsipildys, tai yra, ar bus 
karas, ir ar po karo visur kle- 
rikališkos kartuvės viešpataus. 
Galimas daiktas, kad žmonija 
laiku susipras ir prie karo ne-

• Id asile is.

Lietuvių žinias paėmė re
daguoti kunigas Mikalauskas. 
Ir tuojau jis pradėjo darbą su 
aiškinimu “pirmojo grieko.”

Buvę va šitaip: Vieną gra
žią dieną Adomas pasijutęs 
nuogu nuogutėliu. Jo nelai
mei. Dievas jį sutikęs ir tuo
jau užklausęs, kas atsitiko su 
jo drabužiais. Silpnadvasis 
Adomas pradėjęs teisintis. 
“Moteriškė, kurią man davei 
už draugę, map davė vaisiaus 
ir aš ji suvalgiau.”

Tai tikro bailio pasiteisi
namas. visa bėdą suveikiant 
ant moteriškės.

Dievas, žinoma, tuojau pa
ėmęs nagan moteriškę, tai yra, 
Jieva. Jieva irgi padarė klai
dą. Vietoje apkaltinti Ado
mą. kad jos vaisių jis sudoro
jo, ji apskundė žaltį. Gi 
“žaltys mane suviliojo, ir 
paklausiau.”

Tai ot kaip buvo ’su pir
muoju grieku. Taip ant bal
to juodu parašyta kunigo Mi
kalausko redaguojamose Lie
tuvių žiniose geg. 14 d.

kimų eiti į taikias derybas 
su Jungtinėmis Valstijomis 
pagal pasiūlymus, kuriuos 
Henry Wallace davė savo 
atvirame laiške Stalinui.

Valstybės departmentas 
sako, Stalino pareikšta vil
tis, kad galima būtų susi
tarti, yra “padrąsinantis” 
dalykas; bet Amerika, esą, 
negali priimti derybų to
kiais pagrindais, kuriuos 
Stalinas siūlo.

Trumano valdžia išve- 
džioja, kad siūlomi dery
boms klausimai paliečia ne 
tik Jungtines Valstijas ir 
Sovietų Sąjungų,’ bet ’ir 
“daugelį kitų kraštų.” To
dėl Amerika negalinti tik 
dviese su Sovietais* tartis.

Stalinas sutiko derėtis su 
Jungtinėmis Valstijomis to
kiais Wallace’o pažymėtais

ma prekyba tarp tųdviejų 
šalių, greita taikos sutartis 
su Vokietija ir Japonija, 
talkininkų kariuomenės iš
traukimas iš Chinijos ir 
Korėjos; nesikišimas į šve

itimų kraštų reikalus; ato
minių ginklų uždraudimas, 
ginklavimosi mažinimas ir

N. Y. Valstijos Gydytojų 
Draugija Reikalauja Lygybės 
Negram Daktaram

•&
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O išvada štai kokia: Vi
sam tame biznyje žaltys ’iš
eina .tikruoju didvyriu. Tik 
pagalvokite, kas būtų atsitikę, 
jeigu žaltys nebūtų pasimai
šęs! Jieva nebūti! susipratus 
savo vaisių Adomui pasiūlyti, 

• Adomas nebūtu jos vaisiaus 
suvalgęs, nebūti! buvę pirmojo 
grieko ir nebūtų buvę žmoni
jos. Aišku, jog nebūtų buvę 
nė kunigo Mikalausko su Lie
tuvių žiniomis!

Kuo pateisinti tūlu katali
kų gynimą Mundt-Nixon bi- 
liaus? Ogi tik tuomi, kad jie 
yra fašistinės propagandos su
kurstyti. Jų neapykanta ko-, 
nrunistams juos visiškai apa
kino. Jie* nemato, kad toks 

' įstatymas galėtų būti K u 
Klūks Klano ir prieš juo^ pa
naudotas.

New York o miesto majoras 
O’Dwyer teisingai kreipia ka- 
Yalikų dėmesį į šįf didelį f ak-

Dewey ir Stasseno debatai 
apie komunizmą išėjo puodo 
su katilu vanojimasis. 'Pasi
barę ir pasiginčinę abudu už- 
gyrė Mundt Bilių. Vadinas, 
pamatinio skirtumo tarpe jų 
nebeliko.

Baigiami naikinti pirmieji 
ir tikrieji amerikiečiai indijo- 
nai kas ketveri metai susilau-

(Tųsa 5 puslapyj)
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JUNGT. TAUTŲ TARYBA ATIDĖLIOJA 
MŪŠIŲ STABDYMĄ PALESTINOJE
Andrius Gromyko Sako: Jūs Bergždžiai Laiką Gaišinate, 
Statydami Klausimus apie Jau Žinomą Arabų Įsiveržimą
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IŠIRO MINKŠTŲJŲ KA
SYKLŲ DERYBOS SU 
MAINIERIŲ UNIJA

Washington. — Iškriko 
derybos tarp • Mainierių U- 
nijos pirmininko John Le- 
wiso ir minkštųjų angliaka- 
syklų kompanijų dėl naujos 
Sutarties. Gręsia šių mai
nierių streikas, pradedant 
birželio 30 d. Bet federalis 
apskrities teisėjas Goldsbo- 
rough ketino pratęsti in- 
džionkšina ,kuris uždraustų 
jiems streikuoti. Mainieriai 
reikalauja pakelt algų ir 
palaikyt sveikatos - gerovės 
ir senatvės pensijų fondų 
samdytojų lėšomis.- 
šauksmai^ nustelb
tas SIŪLYMAS ATMEST 
MUNDTO BILIŲ

Washington. —Kongreso 
atstovų rūmas antradienį 
šauksmais, be formalio bal
savimo, atmetė siūlymus, 
raginančius be sprendimo 
palikti Mundto .prieškomu- 
nistinį bilių arba pataisyti.

________________ x

32,000 ŽMONIŲ KLAUSĖ
SI WALLACE’O

San Francisco. — Į Hen
rio Wallace’o prakalbas Gil
more Stadiume sugūžėjo 
daugiau kaip 32,000 klauso- 
vų. Sudėta $60,000 prezi
dentinei Wallace’o kampa
nijai.

Chinijos Komunistai 
Užėmė Svarbų Uostą v

. . >
------------ ----------- » ■

Nanking, Chinija.— Chi
nų komunistų kariuomenė 
užėmė Lachokow miestų, di
delį *Han upės uostą Hupeh 
provincijoje, kaip pranešė 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
komanda. Kitas pirmiau ko
munistų Užimtas svarbus 
miestas vidurinėje Chinijo- 
je yra Loyang.

Komunistai taipgi atgrie
bė Sučang ir Linfen miestus 
su geležinkelių . stotimis., 
Tautininkai pranęša, kad 
jie atkariavę*nuo komunis
tų FangČengų. .

New York. — Šios valsti
jos Gydytojų Draugijos su- 
žiavimas vienbalsiai priėmė 
rezoliucija, kad visi drau
gijos skyriai lygiomis teisė
mis priimtų negrus dakta
rus į narius. Suvažiavimas 
davė pasiūlymų visos Ame
rikos Gydytojų Draugijai 
taip pataisyti jos konstitu

cijų, kad būtų uždrausta 
atmest negrų daktarų priė
mimų lygiomis su baltai
siais.

Streikuos General Motors 
Darbininkai nuo Geg. 28 d.

> ...... t--.
Detroit. — General Mo-% 

tors automobilių korporaci
jos darbininkai, CIO unijis- 
tai. milžiniška dauguma 
balsų nusitarė streikuoti, 
pradedant geg. 28 d.,-ir a- 
pie tai pranešė valdžiai 10 
dienų iš anksto.

Valstijos generalis pro
kuroras grūmoja traukti 
teisman Chryslerio auto, 
streiko vadus, kad. jie pa
skelbė streikų, apeidami 
vaistijinį Bonine-Tripp įsta
tymų.

Profesorius Gauss prieš 
Neamerikinį Komitetą

Princeton, N. J. — Prių- 
cetono Universiteto deka
nas, profesorius Christian 
Gauss įspėjo, kad kongre
so Neamerikinės Veiklos 
Komitetas sparčiai naikina 
pilietines amerikiečių tei
ses. Pasikalbėjime su New 
Yorko Daily Workerio 
reporteriu prof. Gauss kar
tu pasmerkė ]\iundto bilių. 
Jisai sakė: “Tas bilius grę- 
sia panaikint žodžio laisvę 
ir fašistiniais būdais sten
giasi atimti mažumoms tei
ses.”

Byla Aukščiausiame Teis
me prieš Tafto-Hartley’o 

Priesaikas
Washington. — CIO Ma- 

rininkų Unija kreipėsi į 
Aukščiausių Teismų, kad 
panaikintų prieškomunisti- 
nes priesaikas, kurių reika
lauja Tafto-Hartley’o įsta
tymas.

London,
Ii j os dficierių tarnauja ara
biškojo Transjordano armi
jai kare prieš Izraeliaus 
valstybę Palestinoje.

Bent 40 Ang-
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I * * L I

Japonijos policija daužo korėjiečius, kurie išdrįso 
protestuoti prieš uždarymą korėjiečių mokyklų Japo
nijoje. Ilgai buvę japonų valdomi, korėjiečiai norėjo 

atsteigti savo mokyklas ir savo kalbą.

ARABAI PRANEŠA, KAD JIE JAU UŽĖMĘ 
JERUZALĘ; ŽYDAI UŽGINČIJA .

Kairo, Egiptas, geg. 19.— 
Arabu komanda skelbė, kad 
Transjordano Arabų Legio
nas užėmęs visų Jeruzalės 
miestų; sakė, jog žydai pa
sidavę. ' X,

I

(Žydai užginčijo ta skel
bimų ir pranešė, kad naujai 
atsiųsti žydų milicijos jun
giniai kontr-atakuoja ara
bus Jeruzalėje.)

Pirmiau arabai visomis 
pusėmis apsupo Jeruzalės 
senmiestį, kuriame gyveno 
100,000 žydų; bet žydų’ko- 
vūnai apsupo arabus, ap-, 
gulusius senmiestį; tačiaus 
arabai platesniu lanku ap
supo visa miestų.

Antradienio žinia sakė, Galilėjos ežero.

jog Transjordano Arabų 
Legionas, komanduojamas 
anglų generolo Johno Glubo 
Pašos, sustatė patrankas 
aplink Jeruzalę ir ėmė pilti 
ugnį į žydų pozicijas.

Tek Avly. —{ Egipto la
kūnai penktų dienų paeiliui 
bombardavo Tel Avivą, 
svarbiausių žydų miestų; 
užmušė 41 asmenį ir sužei
dė 60.

Žydai įsiveržė į arabų už
imtų’ Ramie, 11 mylių nuo 
Tel Avivo. Diena pirmiau 
žydai atėmė iš arabų Acre 
miestų ir uostų. *

Irako arabai praneša, kad 
jie užėmę žydų kolonijų 
Kaukab el Hawa, netoli

Lenkija Pripažino
Izraeliaus Valstybę

Anglai Dar Ginkluos 
Arabus prieš Žydus

Varšava. — Lenkijos vai-' 
džia pripažino Izraeliaus 
valstybę Palestinoje.

Pirmiau Izraeliu pripaži
no Juhgtiriės Valstijos, So
vietų Sąjunga, Guatemala 
ir Uruguay’us.

(Izraeliaus vyriausybė 
pareiškė džiaugsmų, kad ja 
pripažino toki galingi kraš
tai, kaip Jungtinės Valsti
jos ir Sovietų Sąjunga.)

London. — Anglų užsie
nio. reikalų ministerijos at
stovas pareiškė, kad Angli
ja ir toliau, “pagal sutar
tis”, ginkluos Trans jordanų 
ir kitus arabiškus kraštus, 
rems juos piniginiai ir leis 
Anglijos oficieriams.lavinti 
ir ^komanduoti arabų ka
riuomenę. Anglija,.girdi, tik

ABEJOJAMA, AR SAUG. 
TARYBA STABDYS 
ARABŲ-ŽYDŲ KARĄ

Lake Success, N. Y. — 
Trečiadienį buvo abejoja
ma, ar Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba lieps arabam ir 
žydam sustabdyti mūšius 
Palestinoje, kaip siūlė Ame
rikos valdžia. Lemiama, kad 
tas siūlymas bus taip su
plonintas, jog primins tik 
“moralinę pareigų” -žydams 
ir arabams pertraukt ikaro 
veiksmus. Pranešama, kad 
anglai su savo šalininkais 
sudarysiu Saugumo Tary
boje palankių arabam dau
gumų prieš žydų valstybę.

ORAS.— Būsiu šilčiau.

x*ww®

Tušti Klausimai •
Jie reikalavo pirma pa- . 

siųst Amerikos statomus 
klausimus arabiškiems kra
štams ir Palestinos žydų 
vyriausybei: Ar reguliarė 
arabiškų šalių kariuomenė 
įsiveržė į Palestina, ar sa
vanoriai? Kuriose vietose 
jie kovoja? Ar svetimšaliai 
arabai turi teisę kištis Pa
lestinon? ir t.t.

Sovietų delegatas Gromy*; 
ko pareiškė: “Jūs tiktai lai
kų žudote tokiais klausi
mais ir plepėjimais.” Jis nu
rodė, kad Egipto valdžia ir 
Transjordano karalius Ab
dullah jau oficialiai prane
šė Jungtinėms Tautoms, jog 
Palestinon įsiveržė egiptė- 
nų ir Transjordano armi
jos.

Vienas amerikinių klausi
mų buvo: Ar arabų kraštai 
susitarė išvien veikti prieš 
Palestinos žydus? Saugumo 
Taryba dauguma balsų at- 

trečiųjų partijų, bet niekas metė šį klausimų. Amerikos 
jų neklausė.

Lake Success, N. Y. —So
vietų atstovas Andrius Gro
myko ragino tuo jaus bal
suoti Amerikos pasiūlymų- 
— įsakyt arbams ir žydams 
sustabdyti karo veikmus 
Palestinoje. Anglai, fraricū- 
zai ir jų šalininkai delsė, 
stumdami tolyn amerikinį 
pasiūlymų.

Valdiniu Darbininkų Unijos 
Suvažiavimas Pasmerkė 
Raudonųjų Kandžiotojus

Atlantic City, N. J.— Su
važiavimas Jungtinės Val
dinių Darbininkų Unijos 
faktinai vienbalsiai užgyrė 
pažangia savo centro vadų 
politikų. Prieš centro vadų 
raportų balsavo tiktai tiys 
delegatai, kurie sakėsi at
stovauja “Unijos Budavoji- 
mo Komitetų.” šie trys siū
lė pasirašyt priesaikas prieš 
komunistus ir pasmerkt ■

Kodėl Jankių Saržentas . 
Apsigyvena Sovietuose

Maskva. — Amerikonas 
saržentas James McMillin 
savo laiške Izviestijose, So
vietų vyriausybės laikrašty
je, rųšo:

“Aš pasitraukiau iš tar
nybos Jungtinių Valstijų 
ambasadoje ir apsigyvenu 
Sovietų Sąjungoje todėl, 
kad aš protestuoju prieš 
valdančius dabar Amerika 
kapitalistus, kurie veda 
priešsovietinę politikų.”

(Amerikos spauda, pasa
kojo, kad McMillinų “suvy- 
liojus” viena rusė.)

Japonijos Geležinkeliečiai 
Streikuoja dėl Algų

Tokio, Japonija. — Su
streikavo vienai dienai ir 
nakčiai privačių geležinke
lių darbininkai sostinės 
Tokio srityje; 50,000 strei- 
kierių sustabdė 20 geležin
kelių veikimų. Bus paskelb
ti dar trys 24 valandų strei-

tuomet sulaikytų paramų, a- , kai prieš privačias geležin- 
rabiskiem kraštam, jeigu |<epu ĮinĮjas kitose Japoni- 
Jungt. Tautos nuspręstų, jos apygardose.
kadrine kraštai neteisėtai7 ........
kariauja prieš'žydų valsty
bę' Palestinoj.

' ___________ ___ «___

KONGRESMANAI Už 
MUNDTO BILIŲ

‘ Washington. — Beinant 
Laisvei spaudon, praneša-: 
ma, jog kongresmanai—At- 
stoyų Rūmas užgirs Mund
to bilių prieš Komunistų 
Partijų ir kt. progresyvių 
organizacijas.

rabiškiem kraštam,

Anglija moka Transjor
dano armijai bent $8,000, 
00Q per metus.

- -Y.
/

Amerikos valdžia 
ar praleist ginklus 
nos žydam.

ft

svarsto, 
Palesti-

t

Pamatinis geležinkeliečių 
reikalavimas yra pakelti al
ga.-

Komunistai Artėja prie 
Peipingo Didmiesčio

Peiping, Chinija.— Chinų 
komunistai užėmė pozicijas 
tik už trijų mylių nuo svar
biausios Pepingo lėktuvų 
aikštės. Tautininkų val
džia paskelbė, karo stovį 

» Peipingo priemiesčiuose, 
prie kurių komunistai artė
ja. ' .

Cyprus Sala. — Anglai 
sulaikė du laivus su keliau
jančiais Palestinon žydais.
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[atstovas Warren Aus tinas 
nedarė spaudimo, kad tas 

i klausimas būtų įteiktas ara
biškiem kraštam ir kad jie 
duotų atsakymų.

Pats Austinas dalinai pa
gelbėjo, tiems, kurie sten
giasi atidėti - Amerikos re
zoliucijų, reikalaujan č i ų 
liept sustabdyt Palestinoje 
mūšius iš žydų ir arabų pu
sės. Austinas sutiko imti šių 
rezoliucija svarstyti' tik po 
to, kai bus suformuluoti 
klausimai Aukštajam Ara
bų Komitetui Palestinoje ir 
Izraeliaus valstybei.
Anglija, Chinija ir Franci- 
ja Laukia Arabų Laimėjimo 

prieš žydus
Arabiškos Syrijos delega

tas Faris El Khoury užpro
testavo prieš patį Izraeliaus 
valstybės vardų. Esą, arabų 
kraštai nepripažįsta tos 
valstybės. O kad Amerika 
faktinai pripažino Izrae
liaus valstybę, tai EI Ųhou- 
ry pavadino “besmegeniška, 
klaida” iš Amerikos pusės.

Anglijos ir Chinijos dele
gatai sakė, kad jų valdžios 
nepripažins Izraeliaus vals
tybės šiuo laiku. Jie ir 
Franci jos atstovas visaip 
manevravo, tolyn stumdami 
amerikinį siūlymų dėl mū
šių šustabdytno. Supranta
ma, jie nori duoti laiko įsi
veržėliams arabams užimti 
Izraeliaus valstybę pirma, 
negu Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba įsakys sustab
dyti karo žygius Palestino
je.

General Motors Elektrinin 
kai Rengiasi Streikuoti

Detroit/— General Mo
tors elektrininkai, CIO uni
jos nariai, planuoja strei
kuoti kartu su ^os. korpora
cijos automobilių darbinin
kais.
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Viena. — Pranešama, jog 
Sovietų kariuomenė daro 
manevrus sovietinėje Aust- , | 
rijos dalyje.
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Jų Debatai
Praėjusį trečiadienį Portlando mieste, Oregono vals

tijoje, republikonų partija buvo suruošusi dviem repu
blikonų lyderiams debatus. Debatavo New Yorko valsti
jos; gubernatorius Dewey su buvusiu Minnesotos valsti
jos gubernatorium Stassenu. Nors jiedu debatavo Port
lando mieste, tačiau jų kalbas galėjo girdėti visa Ame
rika, nes jos buvo transliuotos iš arti 1000 radijo stočių!

Ką gi jiedu iš tikrųjų debatavo? Dėl ko ginčijosi?
„ Formaliai jiedu debatavo klausimą: “Nelegalizuoti 

Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją, ar ne?”
Bet esminiai šiedu republikonų partijos tūzai — abu 

siekiasi būti kandidatais Jungtinių Valstijų prezidento 
vietai republikonų sąraše, — lenktyniavo savo sumany
muose, kaip geriau pasitarnauti monopolistiniam kapi
talui, Wall strytui, kuris iš tikrųjų yra vyriausias repu
blikonų partijos bosas.

Debatai įvyko dėl to, kad Stassenas, nuduodąs libe
ralą demagogas, važinėjo po Jungtines Valstijas ir vis 

.rėkė: “Padaryti komunistų partiją nelegale.” Stassenas, 
kaip matome, “pasivogė” nemažai iš Dewey balsų Wis
consin© ir Nebraskos valstijose; Stassenas buvo Dewey’- 
ui kaip adata pašonėj. Dėl to pastarasis jį iššaukė į “de
batus,” — tarytum naujas Lincolnas atsirado ir atsisto
jo prieš Dcuglasą!...

Tiek Stassenas, tiek Dewey — abu yra aršūs komu
nizmo priešai; abu yra stambiojo kapitalo, Wall stryto, 
ištikimi berneliai; abiems rūpi ne liaudies reikalai, bet 
turčių reikalai. Na, ir kaip toki gali spręsti komunisti
nio judėjimo vietą visuomenėje! Kaip jiedu gal; įvertin
ti istorines mūsų krašto ir viso pasaulio perspektyvas, 
būdami Wall stryto priklancomybėje. Jiems rūpi niekas 
daugiau, kaip tik darbuotis, idant monopolistinio kapi
talo viešpatavimas būtų ilgiau palaikytas, kad jis negau
tų pergreit galo, kad jis peranksti nenusisuktų sprando.

Stassenas pasmerkė komunizmą, Dewey tą patį pa
darė.

^Stassenas nekenčia Tarybų Sąjungos, Dewey — taip 
pat. •

Stassenas nori išsaugoti kapitalo viešpatavimą, De
wey — taip pat..

Nesutiko jiedu tik viename taktikos klausime: Stas
senas mano, jog Amerika privalo padaryti Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partiją nelegale. Taip, anot jo, bus 
išgelbėta “demokratija”! '

Dewey atsako: jeigu Komunistų Partiją padarysime 
nelegale, tai ji augs, tvirtės kur kas lab; »>i, negu legalė. 
Jis paėinė pavyzdžių iš praeities: iš* euristinės Rusijos, 
iš fašistinės Italijos, iš naciškos Vokietijos, iš čechoslo- 
vakijos, Francijos ir kitur. Dewey mano, jog Stasseno 
siūlomas žygis greičiau privestų Amerikos kapitalizmą 
prie sužlugimo. Dewey siūlo griežčiau komunistus pulti, 
pasiremiant esamaisiais įstatymais, tarytum jų šiandien 
nepuola.

Tačiau republikonų lyderiai sutiko vienu klausimu: 
abu užgyrė pragaištingą Mundto bilių, kuris, jei pataptų 
įstatymu, tai iš tikrųjų padarytų Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partiją nelegale organizacija!

(Dewey sutiko su Mundto bilium, prikergdamas: 
“jei jis konstitucinis”.)

Šitokį buvo jųdviejų debatai!
Šitokia buvo “apšvieta,” pateikta klausytojams!
Kitaip į tai, žinoma, žiūri tikrasis liberalas, progre

syvus žmogus, — Henry Ą. Waljaee, buvęs šalies vice
prezidentas. ' . •

Wallace skelbia, jUg Jungtiniu Valstijų KomUhistų 
Partija turi pilną teisę laisvai veikti, kaip veikia repd- 
blikohų ir demokratų partijos!

Kitaip, žinoma, ir būti negali, jei norima palaikyti 
iftūsų konstitucija su Teisių Diliumi.
4 Komunistinis judėjimas Amerikoje nėra atneštas 
/‘iš Maskvos,” kaip skelbia visoki siaurapročiai, kuriais 
debatuotojai patikėjo. Komunistinis• judėjimas. Ameri
koje išaugo iš vietos sąlygų. Ten, kur yra klasės, bus 
klasių kova. Ten, ktir bus klasių kotą, — bus ir klasikės

1 organizacijos bei partijas.
Amerikoje yra klasės, todėl čia turi būti ir klasinės 

organizacijos, partijos. Kotnunistų Partija — socializmo 
partija, kuri siūlo Amerikos darbo žmoriėms so’cialistinę 
išeitį — išeitį iš karų, iš krizių, is didžiulių sunkumų.

Tiesa, Amerikos darbininkų klasė, milžiniška jos 
dauguma, Komunistų Partijai dar nepritaria ir jos pro
gramos dar nepriima. Tad ir kapitalistinei klasei, rodo- 
s'ij nereikėtų šokinėti perdaug, netenka jai striokavoti, 
kadangi L iki dauguma Amerikos žmonių kapitalizmą 
rems, — jis gyvuos. Kapitaližmas galo, sulauks tik tuo
met, kai dauguma žmonių jafti nepritars. *

Nepaisant to, .kažin kokios isterijos pagauta, valdan
čioji Amerikos klasė, atrodo, bijo net savo šešėlio. Dreba 
prieš nedidukę Kofnunistų Partiją ir ruošiasi ją kryžia
vote tik nežino, iš kurio galo, kaip tą pradėtų

Jai atbodo, būk kapitalizmas su Wall strytu yra 
paskirtas amžiams viešpatauti ir kas tik žodį pasako 
priešu tas eretikas ir jį — kalėjiman!"

Caras panašiai manė apie savo “sištėmą.” Mussoli- 
nis. taipgi panašiai galvojo. Ne kitaip galvojo, ir Hitle-

MOŠŲ VARGŠAI 1 
RAŠYTOJAI ESĄ 
“SPĄSTUOSE”

Kunigų Draugui pagai
lo Amerikos rašytojų. Ne 
vienas jų, bet visi 32 pate
kę į bolševikų spąstus!

Atsitikę šitaip. Dvylika 
Maskvos rašytojų’ parašė 
laišką -į Amerikos rašyto
jus. Tame laiške maskvie
čiai paprašė amerikiečius 
pasisakyti, kur jie stpvi: už 
taiką, ar už karą? Draugas 
(geg. 14 d.) sako:

štai atsiliepė į komunistų 
laiška 32 amerikiečiai. Jie 
yra žynius rašytojai, piešė
jai, lošėjai etc., bet ne diplo
matai. Ir pateko į spąstus.

Pirmiausia, ti.e 32 asmenys 
imasi kalbėti visos^Amerikos 
mokslo vyrų vardu, tam ne
turėdami nė kokio įgalioji
mo. Jie atstovauti gali tik sa
ve, tik 32 komunistų garais 
apsvaigusius žmones. Nes jų 
tarpe yra, k. a. A. Bessie, 
kuris yra nubaustas už AtstO-- 
vų Rūmų panieką, kai’ atsi- 

' sakė būdyti apie komunistų 
veiklą Hollywoode.

Antra, bedainuodami Mas
kvos patiektąją dainelę, pa
keliui išniekina J. A. V. pre
zidentą. parlamento narius, 
socialinę Amerikos santvar
ką, krašto vyriausybę.

Todėl jie aiškiai pasirodė, 
kokio lizdo paukščiai yra. 
Gaila šviesuolių, kurie tamsą 
ir atžangą garbina. Tai da
rydami iš šviesuolių virsta 
paprastais komunistais tam
suoliais.

Tai šitaip mūsų rašytojai 
pateko /bėdon.” O pateko 
todėl j kad neprisilaikė kleri
kalų linijos: Jie pasisakė 
prieš 'karą ir už pasaulinę 
taiką.

LIETUVOJE KOVA SU 
PRIEŠIŠKŲ KLASIŲ - 
LIKUČIAIS IR JŲ 
IDEOLOGIJA

Vilniaus Tiesoje (kovo 12 
d.) skaitome įvedamąjį 
straipsnį “Į griežtą 4kovą 
prieš nacionalistinės - kleri
kalinės ide.ologijos skleidė
jus mokyklose.” Laikraštis 
sako:

Mūsų respublikoj tolimes
nis socializmo stiprinimas 
vyksta aštrios klasių kovos 
sąlygomis, kada sutriuškintų 
priešiškų klasių likučiai daro 
beviltiškus mėginimus trik
dyti mūsų socialistinę staty
bą. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, komunistų partijos 
vadovaujami, triuškina šį 
juodą liaudies' priešų darbą, 
kovoja prieš niekšiškus bur
žuazinių nacionalistų likd- 
čitts bei klerikalų mėginimus 
nuodyti mūsų liaudies sąmo
nę. Kova prieš nacionalisti
nę- . klerikalinę įtaką .yra 
klasių kova ideologinėje sri
tyje, ir'bet koks taikstymasis 
su tos įtakos pasireišįįmais 
reiškia taikstymąsi su klasi
niu priešu — pikčiausiu lie
tuvių. tautos priešu.
Dvasininkija yra svar

biausia' priešiškų klasių 
propagandiste. Ji ypatingo 
dėmesio kreipia į Lietuvos 
mokyklas, kad jų’ jaunimą 
pasigauti savo įtakon. Laik
raštis'sako:

Reakcinė dvasininkijos da- 
' lis yra svarbi sutriuškintos 

būržuazijos, buržuazinių-na- 
cionalistinių elementų atra
ma. Klerikalai skverbiasf į 
mokyklas ir ten mėgina terš
ti mūsų moksleivių sąinohę. 
Ir juo mūsų tarybiniąi ir 
partiniai organai mažiau do-

misi ideologiniu darbu mo
kyklose, tuo aktyviau ir įžū
liau ima jose veikti' reakci
nės dvasininkijos agentūra. 
Juk tokių klerikajizmo lizdų, 
kaip Ignalinos gimnazijoje, 
kad ir silpniau pasireiškian
čių. yra ir daugiau, štai, pa
vyzdžiui, dėl apskrities švie
time skyriaus politinio aklu
mo klerikalų lizdelis susidarė 
Telšių gimnazijoje, kur kle
rikalizmo nuodų skleidėjai 
mokytojai Valiušaitis, Joni- 

’kaitė ir Kopkaitė sįstpmatin- 
. gai trikdo tarybinį mokslei

vių auklėjimą,' reikalauja 
kyši t] iš tėvų ir visaip sten
giasi apraizgyti mokinius sii- 
vp fsinątizmo prietarais.

Toliau Tiesa ragina tary
binius žmones stoti kovon 
su ta svetima ideologija ir 
josios pranašais. Sako: 

i

Sū tokiais aritiliaudiškais 
klerikalizmo nuodų skleidi- 
mo darbais negali būti ir ne
turi būti daugiau taikstoma- 
si. Su sąžiningai einančiais 
savo pareigas1 mokytojais,

auklėjančiais moksleivius ta
rybinės ideologijos, tarybinio 
patriotizmo dvasia rįki'a 
nuolht dirbti, kad jie patys 
galėtų duoti ryžtingą atkirtį 
bet kuriems parsiskverbusių 
klerikalų . mėginimams žlug
dyti tarybinį auklėjimo dar
bą. šiame atsakingame dar
be svarbiausias vaidmuo ten
ka partiniams ir tarybiniams 
organams. Jų pareiga — pa
dėti mokytojams įsisavinti 
priešakinę . marksistinę - le
nininę pasaulėžiūrą, padėti 
galutinai nusikratyti Mdui’žu- 
azinės ideologijos liekanomis 
ir sužadinti bei palaikyti jų 
iniciatyvą skleidžiant moks
line materialistinę pasaulė
žiūrą mokinių tarpe.

Ideologinis darbas mokyk
lose turi būti pastatytas taip, 
kad jose būtų užkirstas ke
ltas bet kuriam nationalist!-1 
nūs - klerikalinės ideologijos 
skleidimui, kad pačios mo
kyklos taptų ryžtingos kovos 
židiniais prieš antiliaudišką 
klerikalinių tamsuolių veik1

Korespondentams
Pasibaigus žieminiams parengimams, kada prasideda 

piknikai ir kitokį išvažiavimai į girias ir pajūrius, tai iš 
kolonijų sumažėja korespondencijos.

Šiemet to neturėtų būti. Dau’g yra svarbių įvykių ir jų 
dar daugiau bus, apie kuriuos reikia rašyti, .savo koloni
jos dienraščio skaitytojus supažindinti, ir tas žinias per
duoti kitų kolonijų lietuviams.

Įvykiai lietuvių tarpe. Mūsų dienraštis visados patei
kia daugiausiai žinių apie lietuvių gyvenimą. Prašome 
rašyti ir toliau apię įvairius parengimus, kaip demokra
tinių lietuvių organizacijų, taip ir kitų srovių. Rašyti tei
singai. Prašome rašyti ir apie įvykius, kaip tai mirtį, ne
laimes ir kitus atsitikimus.

Iš industrijos lauko. Prašome aprašyti darbininkų są
lygas prie įvairių darbų, jų santykius su fabrikantais; 
Unijų veiklą; jų vadų elgesį. Visa tai suteikia daug me
džiagos rašyti į dienraštį: Darbininkų streikai, jų rei

kalavimai ir įvairios1 kovos' yra kasdieniniai įvykiai ir 
prašome teikti korespondencijų iš industrinio lauko, kaip 
galima dažniau.

Politiniai dirvonai. Šiemet ypatingai-daug kas yra 
rašyti iš politikos. Šiemet įvyks prezidento, daugelio gu
bernatorių, senatorių, kongresmanų'ir kitokių viršinin
kų rinkimai.

Senosios partijos — demokratų ir republikonų — 
manevruoja ir daug žada. Pirmu kartu mūsų šąlies isto
rijoje taip plačiai piliečiai susidomėjo trečiosios partijos 
reikalais. Henry A. Wallace, Glen Taylor ir kiti trečio
sios pai’tijos kandidatai važinėja ir sako kalbas. Kuriasi 
trečioji partija, organizuojasi miestų komitetai, plečiasi 
veikla už demokratinius ir taiką mylinčius kandidatus.

Iš politikos lauko yra daug kas rašyti. Parašykite 
apie partijų veikimą,'apie kandidatus, jų nuopelnus. In
formuokite savo kolonijoje lietuvius,- taipgi supažindin
kite ir kitas kolonijas apie jūsų mieste veikimą. ,

Prašymas. Prašome visų mūsų korespondentų ir ko
respondenčių rašyti tik ant vienos pusės popierio ir'tik
tai rašalu. Nerašykite tomis “amžinomis” naujomis 
plunksnomis, nes dažnai tokis raštas sunku įskaityfi.

Prašome ypatingos atydos kreipti įrašant vardus ir. 
pavardes žmonių. Geriausiai būtų įrašyti ^spausdinamo
mis raidėmis. Jeigu imamos kokios citatos iš vietos ang
lų spaudos, tai prašome iškarpas kartu prisiųsti, pažy
mint laikraščio vardą ir datą.

Parengimų reikale įrašykite aiškiai svetainių var
dus, gatvių pavadinimus, parkų vardus ir nurodymus, 
kaip pasiekti piknikų- vietas. Parašę apie parengimus, 
patikrinkite, ar yra įrašyta data, valanda, vieta ir tei
singas antrašas. Siunčiant aprašymus apie būsimus pa
rengimus, visada juos siųskite iš anksto, kad redakcija 
gautų laiku. Atsitinka, kad suvėluotų pranešimų negali
me įdėti, neš dienraštis jau nesuspėtų koloniją pasiekti 

'‘pirma parengimo. . 1
Pasitikime, kad visi mūsų korespondentai atkreips 

dėmesio į šį prašymą ir nuoširdžiausiai bendradarbiaus.
Laisvės Redakcija.’

MUZIKOS MOKYKLOJE
ŠIAULIAI. — Vis didesni 

yra šiauliti muzikos mokyklos 
pasiekimai. 1944 m. pradėju
si tuščiomis rankomis, ji įsigi
jo brangius instrumentus, vien 
tik praėjusiais metais išleisda
ma tam tikslui 100 tūkstančių 
rublių.- Mokykla jau spėjo 
išleisti jaunų meno pajėgų, 
šeši ją baigusieji instrumen
talistai dabar dirba. LTSR

ris su savo .klika. ,. ' . ■ —
Bet kur jie šiandien? s
Amerikos liaudis, reikia manyti, šiemet pasirinks 

Wallace’o programą Visokiems mūsų krašto negalavi
mams’ gydyti. Todėl Stasseno ir Dewcy’aus siūlomi vais
tai paliks beverčiais.

Operos Jr Baleto teatro orkes
tre, smuikininkas Eugenijus 
Paulauskas , sėkmingai tęsia 
mokslą Vilniaus konservatori
joje, Julius Juzeliūnas baigia 
Kauno 'konservatorijos kom
pozitorių klasę. Mokyklos dės
tytojai ir mokiniai yra kon
certavę Vilniuje, Kaune, atlikę 
programą per radiją. Vasa
rio "menesi prie mokyklos su
organizuota septynmetė pra
dine muzikos mokykla vai
kams.

Mokslinė studentų draugija 
įsteigta Kauno universitete. Ji 
jungia 32 mokslinius ratelius, 
turinčius daugiau kaip 8,00 
narių. / »• *

I Tragedija Plieno Darbininkų 
Unijos Konvencijoje

Šiomis dienomis Bostone 
Mechanics Salėje įvyko di
džiosios United 'Steel Wor
kers Unijos konvencija. Tai 
buvo tikrai nepaprasta 
konvencija. Šios konvenci
jos neužmirš nei jos daly
viai, nei istorija. Ji parodė 
daug: ji parodė, kaip toli į 
dešinę yra nuvažiavus CIO 
vadovybė, ypatingai prezi
dentas Philip Murray. (Rei
kia nepamiršti, kad Murray 
yra prezidentu ir plieno 
darbininkų unijos).

Ši -konvencija, kaip ir pa
prastai didžiųjų unijų kon
vencijos, daugumoje susidė
jo iš apmokamų viršininkų, 
bei ištikimų unijos vadovy
bės, šiame atsitikime, Phi
lip Murray, pasekėjų. Tik 
vienas kitas buvo eilinis de
legatas, tikras atstovas dar
bininkų iš dirbtuvių.

Vyriausias šioje konven
cijoje klausimas buvo algų 
klausimas. Visi žino, kad 
unijos derybos su plieno 
korporacijomis nedavė jo
kių rezultatų, tai yra, unija 
nelaimėjo jokio algų pakėli
mo.1 Tuo tarpu unija turi 
pasirašiusi dviejų mėtų 
kontraktą ir negali skelbti 
streiko, neužsitraukdama 
pagal Taft-Har.tley įstaty
mą vyriausybės ir teismų 
rūstybės.’ ■ Murray < turėjo 
konvencijai išaiškinti, kodėl 
taip atsitiko, kodėl unija 
savanoriškai rankas susiri
šo ? Tam buvo gerai paruoš
ta dirva. Vadovybės pase
kėjai buvo suorganizuoti 
jos politiką ųžgirti, nors 
čia ir kažin kas. Murray bi
jojo bent kokios kritikos. O 
šiais^ laikais geriausia prie
monė visokiai kritikai už
čiaupti yra anti-komunisti- 
nė isterija ir paskelbimas 
komunistu kiekvieno, kuris 
išdrįsta vadovybę kritikuo
ti. Taip ir buvo daroma nuo 
pat konvencijos pradžios. 
Murray pradėjo, smerkda
mas ir bardamas komunis
tus ir trečiąją partiją, ko
munistus kaltihdahias • už 
visus visos Amerikos ir jo
jo vadovybės nepasiseki
mus. Pakviestieji svečiai 
kalbėtojai taip‘pat plūdo ir 
kaltino komunistus.

Tuo tarpu 1 konvencijoje 
atsirado" vienas žmogus, 
vardu Niek Migas, iš India
na Harbor, Ind., komunis
tas, kuriš, neturėdamas 
progos konvencijoje išreikš
ti savo mintis nuo estrados, 
savo prakalbą parašė, nu- 
mimeograįavo ir išplatino 
tarpe delegatų.

Ką gi Migas pasakė? Jis 
savo lapelyje pasakė, kad 
klaida buvo pernai pasira
šyti dviejų metų kontraktą 
ir susirišti rankas. Jis pa
siūlė reikalauti iš kompa
nijų algų pakėlimo 25 nuo- 
šim. Pagaliau jis ragino 
plieho darbininkų uniją su
sitarti su kitomis unijomis 
ir išvien kovoti už algų pa- , 
kėlimą. . v

Čia kilo audra. Murray 
pasėkėjai pradėjo staugti 
apt Migos.’ Murray, tartum 
d i d e s n iam suku^stymui 
prieš Migą, pašaukė jį ant 
estrados pasiaiškinti, kaip 
drįso jis išleisti lapelį,w pa
pildyti tokią “išdavystę”? 
Migas parodė nepaprastą 
drąsą, atėjo ir bandė kalbė
ti, /aiškintis.” Kai jis pra
dėjo kritikuoti unijos vadų 
politiką, Murray jį sulaikė 
ir paliepė atsisėsti. Paskui 
dar pasmerkė komunistus ir , 
paleido'nubalsuoti, ar kon- . 
vencija sutinka su vadovy- ; 
bes nelaimėj imu algų pake- i

limo? Aišku, kad suagituo
ti ir sukurstyti delegatai 
nubalsavo už vadovybę. Ta
da iš svetainės einant, Mi- 
gas buvo užpultas ir biau- 
riai sumuštas.

Štai kokia ironija: Kai 
konvencija užgyrė vadų 
bergždžias derybas su kor
poracijomis, buvo ,tuojau 
pasiūlyta ir nutarta Philip 
Murray algą pakelti visais 
penkiais tūkstančiais dole
rių, tai yra, nuo 20 iki 25 

| tūkstančių per metus. Pa
našiai nutarta pakelti algas 
ii’ kitiems viršininkams. 
Dar daugiau,. konvencija 
nutarė pakelti narines duo
kles 50 centų per mėnesį!

To dar neužteko. Sukel
toji isterija prieš komunis
tus negalėjo palikti komu-* 
nistus ramybėje. Vadovybė 
pasiūlė, ‘kad konvencija pa
taisytų unijos konstituciją, 
įdedant jon punktą, jog ko
munistams būtų uždrausta 
užimti įr laikyti unijoje vir
šininkų vietas! Praeityje 
Murray priešindavosi to
kiam pataisymui, bet šį sy
kį jam pritarė.

Su komunistais, vadinasi, 
“gražiai apsidirbta,” apsi
dirbta plieno darbininkų 
kaštais. Kaip ilgai plieno 
darbininkai tylės ir toleruos 
šitokią situaciją? Pats Mur
ray pasakė, kad dar šiais 
metais pasibaigs kontrak
tas su visa eile korporacijų, 
ir gal visas šimtas tūkstan
čių plieno darbininkų atsi
durs streiko lauke. Ąr jiems 
bus .lengva kovoti ir laimė
ti? Nebus ‘lengva. Prieš 
juos bus pastatyta Taft- 
Hartley įstatymas ir valsty
bės autoritetas. Jie atmins, 
kad Migas savo lapelyje 
skelbė tiesą. Kur tada dės 
aki£ tie, kurie Migą sumu
šė , už reikalavimą algų pa
kėlimo?
" Philip Murray eina ir vi
są uniją ’veda klaidingu ke
liu. Unijoje teroras prieš 
pažangiai protaujančius na
rius-nedavė nieko gera jo
kiai unijai, neduos ir plieno 
darbininkams. Tai garsiai 
byloja visa Amerikos darbo 
unijų judėjimo istorija.

Karl E. Mundt, Sbuth Dako- 
tos republikonas, kurio pasiū
lytas bjaurus bilius liaudies 
vadų yra vadinamas “kerti
niu akmeniu fašizmui Ameri
koje.” CIQ News ta bilių par
vadino “nacionale baisybe.” 
Bilių aštriai kritikavo Americ
ans for Democratic Action, 
Nacionalė Advokatų Gildija 
ir daugelis kitų žymių orga
nizacijų ir asmenų, tarpe tų 
Henry A. Wallace, kandidatas 
į prezidentą. Visi pripažįsta, 
jog po obalsiu sunaikinti ko
munistų partiją, norima ofici
aliai legalizuoti Amerikoje fa
šizmą, kaip kad padarė Hitle
ris Vokietijoje.

*■!■■■ . ........................ ■■■ I , .................................. ■ ■■ I ■■■■ W
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Maitinimas Saldainiais
Vienoje sueigoje, draugų 

tarpe, Anatole France, pa
pasakojo sekamą istoriją:

— Roden, didysis Roden, 
tik ką užbaigė iš molio Vik- 

■ toro Hugo stovylą. Poetas 
visu didumu stovėjo ant pa- 

• stolio viršūnės. Žemai, prie
pastolio, aplinkui mūzos ir 

, deivės.
I Vieną rytą skulptorius 

nuvedė į savo . darbavietę 
būrį žurnalistų, kurie norė
jo patikrinti naują kūrinį.

Nelaimei, dieną prieš tai 
jis buvo palikęs atdarą lan
gą. Ir kuomet nak
tį siautė a u d r a su 
griausmais, lietus paver
tė skulptūrą į beformę ma- 

• sę. Pastolis užgriuvo ant 
deivių. O Viktoras Hugo

* įklimpo į purvo jūrą.
« Rodenas pravėrė duris, 

įleido pirma savo svečius ir 
staiga pamatė nelaimę. Iš 
desperacijos kuo neišpešė 
savo barzdą. Tačiau jau 
skambėjo choras pagyrų:

— Negirdėta! Stebuklin
ga ! Šis ežeras, purvo, iš ku
rio išlipa Viktoras Hugo, 
koks simbolis! Metr, tai ge- 
nialis tvarinys!

— Jūs surandate? — gy
vai užklausė Rodenas.

— Kaipgi! Metr, tai visų
* geriausias meno kūrinys!...

• ★ ★ ★
< Kaip kada ir mūsų lai

kais pasikartoja panašiai 
juokinga istorija.

Mes žinome, .jog saldūs 
ir nuodingi dūmai tuščių ir 
veidmainingų pagyrų svai
gina galvas kai kurių mūsų 
artistų ir pusartistų. Ir 
žmonės, chroniškai svaigi
nami • smilkalais, pradeda 
atkakliai tikėti į savo ne
klaidingumą ir tyrumą.

Rodenui patarnavo aud
ra. Ji pavertė skulptūrą į 
beformę masę, . sukėlusią 

F kritikų ekstazę.
Bet pasitaiko, kad paišy

tojas, -neatsižvelgdamas į 
stichinę biednystę, pats su
kuria ką tokio panašaus į 
beformę masę. Tačiau jei jo 
vardas yra užrašytas gar

biųjų knygoje, lengvabūdiš
ki apuokai. - bandūristai 
tuojau pina jo garbei naują 
pagyrų “mįslę,” apdainuo
dami visam pasauliui nevy-

* kusi kūrinį.
Yra išgarbintieji, wyra ir 

“kt.” Pastarieji nukenčia 
nuo nekultūriškumo ir ne
taktiškumo • mūsų planetos 
laikraštinių reporterių. Pa
vyzdžiui, kokiame nors pa
rengime dalyvauja ir-išsto
ja penki meno ir literatū
ros darbuotojai. Keturi 'jų 
pagarsėję, o vienas ne. Ap
rašyme laikraštyje skamba: 

. “Išstojo su kalbomis seka
mi (seka vardai pagarsėju-

• w šių) ir kt.”
Bet, priešingai reporte

riams, kritikai kreipia mak
simumą rimto dėmesio “kt.” 
(kitiems) ir minimumą — 

’ pagarsėjusiems. Apie juos 
arba visai nutyli, arba rašo 
straipsniūs*parengmho - pro
gos charakterio.

> . Pas pačius gabiausius ir 
talęntingiausius a r t i s t us 
pasitaiko nepasisekimai ir 
trūkumai. Net neginkluotai 
akiai matosi, jog ir saulėje, 
yra dėmės. Bet saulei nieko 
neatsitiks nuo to, jei mes 

A* ‘kritiškai atsiliepsime apie 
tuos trūkumus.

O betgi kai kurie kritikai 
ir artimi saulės draugai 
(juos vadina švyturiais) 
pašnabždomis kalba apie 
dėmes, apkalba ir pašiepia, 
o į akis garsiai'gieda:

— Metr! Tai — genia- 
liška!

; ' /- Poetas, paišytojas arba 
I * dramaturgas gauna už sa

vo naują gražų kūrinį lau

reato vardą. Visi'mes tuo- 
mi džiaugiamės. .Širdingai 
jį sveikiname.

Bet tie sveikinimai nepri
valo pavirsti į priesaiką įsi
mylėjusio paikšo, kuris pa
žada išlaikyti ištikimybę iki 
grabo ir atleisti' laureatui 
visus jo būsiančius paklydi
mus ir griekus. Juk gali pa
sitaikyti (ir ko gyvenime 
nėra!), kad tas daug ger
biamas draugas, pakniubęs 
per savąjį laureatinį vaini
ką, pasirodys su kokiu nors 
nevykusiu ir nedakeptu'pa
daru.

Tai gali atsitikti.. Ir atsi
tinka. Bet ir vėl, pavyzdžiu 
praeitų sezonų, smilksta 
svaiginantis dūmas:

. —Metr! Tai — puiku !
Pasireiškia tas pats džen- 

tlemoniškas parinkimas žo
džių paslėpimui saulės dė
mių.

Jei, sakysime, žymus li
teratas, pirmiau rašęs gy
vus, įdomius raštus, parašo 
netikusią apysaką, recenzi
joje bus pasakyta:

“Talentingas autorius su
gebėjo pergalėti įprastą pa
prastumą savosios plunks
nos, ir naujoji maniera jo 
rašto įrodo, kad jis dar ne
atsisakė nuo kūrybinių ieš
kinių.”

Jei autoritetingas paišy
tojas, nepaisantis savojo 
autoriteto, išstatytų paro
doje blankų ir menkavertį 
peizažą, tai aprašyme apie 
parodą galima surasti seka
mas eilutes:

“Talentingas paišytojas, 
neieškantis spindesio spal
vose, sugebėjo keliais bruo
žais perduoti jausmą savo
jo judraus sutapimo su 
gamta ir linksmą pajautą 
linkui pasaulio.”

Jei didžiai pagarsėjęs 
dramaturgas ■ padovanojo 
mums netikusią pjesę, tai 
kritikai prabėgomis pažy
mės, kad talentingajam au-q 
toriui pavyko ką ten tokio 
“pakelti,” “pastatyti” ir “iš
rišti,” o paskui jis visą sa
vo likusį sarkazmą suvers 
ant teatro, kuris arba “ne- 
danešė” arba “pernešė.”

Pasitaiko pas mus ir to
kie brangintojai meno, ku
rie kišeniųje nešiojasi sąra
šą artistų, ieškančių kasdie
ninių pagyrų. Paimsime, 
pavyzdžiui, tokią sritį, kaip 
paišyba ir grafika. Čia ma
tosi neginčijami pasiseki
mai. Bet pasitaiko, kad kai 
kuris iš užsitarnavusių ir 
žymiųjų staįga savo nauja
me kūrinyje pasirodo že
miau aiTkštumos. Ir štai, 
įsivaizduokite sau apie tai, 
pasirodytų straipsnis “So
vietų mene.” Nuo to visi ki
ti artistai būtų buvę nuste
binti. Taip, tas būtų buvę 
pilnu pi i trenkimu MOSSC.

> Mes ne sykį girdėjome iš 
tikrųjų artistų lūpų karčius 
nusiskundimus apie kritiką, 
kuri privalėtų jiems pagel
bėti, bet vietoj to šeria 
saldžiais saldainiais.

Apie tuos saldainius savo 
laiku rasė I. Repinas kriti
kui V. Stasovui.

Stasovas laikraštiniame 
straipsnyje girdamas svei
kino vieną naują Repino 
kūrinį, kuriuo pats paišyto
jas ne visai buvo patenkin
tas.

Repinas Stasovui pasakė:*
— Žinote, man net skau

du, kad tai Jūs? Jūs žinote, 
kaip aš Jums tikiu ir bran
ginu Jūsų tiesą! Ir štai pa
maniau: Gal būt jis pradė
jo senti ir nori visiems, už
kandžiui dalinti po saldai
nį? Gal būt ir mane prade
date sąldumėliu maitinti? 
Susimildamas, meskite tą

Dalton Trumbo (dešinėje) ir jo advokatas Robert 
A. Kenny pasikalba ant teismabučio laiptu Wa
shingtone. Jiedu laukia Trombo stojimo prieš 
teisėjus. Trumbo yra vienas iš Hollywood© de
šimties rašytoju ir direktorių, kaltinamų paneigi
me Neamerikinių Veiksmų Komiteto už atsisaky
mą atlikti tam komitetui išpažinti iš savo politi
nių pažvalgų. Tie pirmūnai *žino, jog einant mu
su konstituciją yra garantuota laisvė visų pažiū

roms. Jie atsisakė “spaviedotis.” -
, I

Lietuvių Veikėjy Pasitarimas III Partijos 
ir Rinkimines Kampanijos Reikalais

Šių metų gegužės 30 dieną yra šaukiamas New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, Connecticut ir Massachusetts 
valstijų lietuvių veikėjų pasitarimas dėl trečiosios parti
jos kūrimo ir Wallace’o prezidentu išrinkimo..

Pasitarimas įvyks Brooklyne, Laisves salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Prasidės 10 v. ryto ir tęsis apie tris valandas. • ■
Gegužės 30 dieną, kaip visiems žinoma, nemažai lietu

vių suvažiuos Brooklynan dalyvauti Kultūrinio Lietuvių 
Centro atidaryme. Ta proga Nacionalis Lietuvių Wallace 
for President Komitetas šaukia šį pasitarimą. Jis, žino
ma, nebus jokia oficiali konferencija, — tai bus tik pa
sitarimas, neformalus pasitarimas, kad susipažinus su 
tuo, ka$ kuriuose miestuose ir kuriose valstijose yra da
roma lietuviuose trečiajai partijai įkurti.

Susiorganizavęs Lietuvių Komitetas turi pasibrėž^s 
plačią darbų programą, su kuria reikia visiems susipa
žinti ir po to stoti darban jai gyveniman pravesti.

Taigi visi veikėjai ir visuomenininkai-. yra kviečiami 
daylvauti šiame pasitarime.

Prašome būt laiku, kad lygiai 10 v. galėtume pasita
rimą pradėti ir anksti jį baigti, b paskui dalyvauti Kul
tūrinio Lietuviu Centro atidarymo pobūvyje. x

Nacionalis Lietuviu WALLACE for PRESIDENT 
KOMITETAS.

(20-23)

Žinios iš
PLATAUS VARTOJIMO 
GAMINIU CECHAS

'ŠIAULIAI'.1— Plečiama pla
taus vartojimo prekių ir medi
kamentų gamyba Šiaulių mė
sos kombinate. Plataus var
tojimo gaminių ceche anks
čiau buvo pradėta hematoge- 
no. buljono koncentrato gamy
ba. šiuo metu cechas įsisa
vino sduso fermento gamybą. 
Šis fermentas naudojamas mė
sos ir pieno pramonėje.

Be to, Šiaulių mėsos kom
binatas pradėjo gaminti me
dicinos7 preparatus — adiure- 
kriną, pepsiną ir skrandžio 
sultis.

manierą — aš jos neken
čiu ..

Saldainiai — skanus daik
tas. Bet žaisti šiuo skanu
mėliu, — suaugusiems rim
tiems žmonėms nepritinka.

Vertė Barbintas.
★ ★ ★

Vertėjo Pastaba: Rykli
nas, kaip matome, žodžius į 
bovelną nevynioja straips
nyje, tūpusiame laikraštyje 
“Literaturnaja Gazieta” 12- 
24-47. Jis skaudžiai plaką 
tuos, kurie mėgsta recenzi
jose - aprašymuose meni
ninkus “maitinti saldai
niais.” Tokius prilygina 
prie apuokų - bandūristų, 
kurie giria bile ką, jei tik 
pagamintas žymesnio as
mens. Nežinau, kaip Rykli
nas įvertintų mūsų “recen
zentus” lietuvių tarpe,' ku
rie rieškėmis dalina saldai
nius mūsų menininkams ir 
literatams? D.

Lietuvos
Inžinierius- Racionalizatorius

Neseniai vienoje Šiaulių 
statyboje buvo išbandytas in
žinieriaus Algirdo Jurevičiaus 
konstrukcijos skylamušis. Tai 
nesudėtingas prietaisas, nau
dojamas internito lapams prie 
stogo pritvirtinti. Skylamu- 
šio pagalba išvengiama nieka
lo, kuris atsiranda, kalant 
tiesiog' vinimis. Pagreitėja ir 
pats darbas.

Dabai* gaminami dar keli 
tokie pat skylamušiai, • kurie 
bus panaudoti stogų dengimo 
darbuose.

★ ★ ★
Geležinkelio Statyboje

MAŽEIKIAI.— Prasidedant 
statybos sezonui, atnaujinti 
darbai 'prie Akmenės — Kar- 
pėnų geležinkelio statybos. 
Praėjusiais metais buvo už
baigtas 25 kilopietrų pylimas. 
Tuo tikslu buvo nukasta 80 
tūkstančių kubinių metrų že
mės.

žiemos metu prie statomo 
geležinkelio, aptarnaujančio 
busimąjį Akmenės cemento 
fabriką,, buvo suvežta' 25 tūks- 
tančiaft pabėgių ir bėgiai pir
majai, kelio distancijai, šiuo 
metii prasidėjo geležipkelio 
tiesimo darbai.

★ ★ ★
Rūpinamasi Darbininkų 

Buitimi .
Kelmė. — “Lino” linų 

apdirbim,o fabrikas savo 
darbininkams baigia statyti 
mūrinius gyvenamus na
mus iš 4 patogių butų. Na
mai yra greta fabriko gra
žioje vietoje, prie pušyno;

Cvirka Amžinai Gyvens Mūsų 
Tautos Darbuose Bei 

Veiksmuose
rio mirties 1-jų 

Rašo Jonas
Koks greitas laikas tiems, 

kurie gyvena. Štai, rodos, 
nespėjai gerai net pasidai
ryti, o jau praėję metai. 
Praėjo metai nuo giliai su
krečiančio įvykio — di
džiausio šio meto Liet, pro
zininko Petro Cvirkos mir
ties. Praėjo metai, ir mes, 
artimieji Petro Cvirkos 
draugai, vis tartum nenori
me tikėti, kad jo nebėra gy
vo. Taip gerai visi prisime
name jo veidą, jo žodžius, 
jo kalbos garsą, jo užkre-, 
čiantį juoką, jo staigius ir 
laisvus judesius. Visokio 
būdo,' visokių nuotaikų 
žmonių esama Lietuvos ra
šytojų tarpe, bet nėra to
kio rašytojo, kuris . nebūtų 
Petro mylėjęs ir kaip,rašy
toją ir kaip žmogų-draugą. 
Ir mūsų rašytojų šeimoje 
nėra iki šiol antro tokio 
draugo, kuris taip drąsiai ir 
energingai paveiktų pavie
nius rašytojus, nuteiktų 
juos optimistine mintimi, 
nuskaidrintų savo neišseka
mu jumorui

Mane su Petru Cvirka 
sieja labai daug atsiminimų 
ir kažkokia, tartum nenu
trūkstanti, jungtis. Dau
giau kaip trejus metus iš
gyvenau su juo viename 
kambaryje. “žiburėlio” ben
drabutyje ir abudu rašėva 
prie to paties nedidelio sta
liuko. Nenutrūko zmūsų 
draugystė visą laiką nuo 
1927. metų rudenio iki Pet
ro mirties. Ir dabar aš sė
džiu prie Petro stalo Rašy
tojų Sąjungos Valdyboje, 
tęsdamas jo dirbtą rašytojų 
organizacijos vadovavimo 
darbą. Ir labai dažnai, pa
žvelgęs pro langą į Snia- 
deckių gatvę, pamatęs atla
pu paltu, sparčiai einaiičio 
žmogaus pavidalą, kažkur 
pasąmonėje staiga pagalvo
ju: Petras eina!

O Petras štai jau ištisus 
metus guli Rasų kapų bal
tajame smėlyje ir daugiau 
niekuomet mūsų nebeaplan- 
kys. Jo vieną kitą žodį tik 
išgirsime iš mechaninio už
rašo tonfilme, ® jo gyva iš
vaizda užsiliko viename ki
tame kinematografinės juo
stos gabalėlyje. Bet jo min
tys, jo kūriniai gyvena su 
mumis, jie nuolatos ne tik 
į mus rašytojus, bet ir į vi
są mūsų visuomenę kalba 
nepamirštama kalba, neat
gaminamais vaizdais.

Šiame rašinyje aš noriu 
pasidalinti kai kuriomis 
mintimis apie įžymųjį lietu
vių literatūros meisterį ir 
kovotoją už naują Lietuvą 
Petrą Cvirką su jo drau
gais Amerikos lietuvių tar-. 
pe, kurių, jis, be abejo, tu
rėjo nemaža.

Naujoji, tarybinė Lietuva 
nepaprastai aukštai verti
na Petro Cvirkos kūrybą.

Cvirka buvo didelis mū
sų liaudies talentas, Vaiž
gantas pasakytų — deiman
čiukas. Jeigu geresnėmis, o 
ne buržuazinės Lietuvos šą- 
lygomis būtų augęs, bren
dęs ir dirbęs Petras Cvir
ka^ didžiausią savo gyveni
mo dalį, jo darbai būtų bu
vę dar įžymesni. Jo didį 
pasakoriaus' talentą jau1 
buržuaziniais laikais visi 
pripažino (net priešai), bet 
tuo sunkiau jam buvo pasi
reikšti. Trukdytojais buvo 
smetoniškai kariškį spau
dos cenzoriai, o taip pat ir 
sunkios gyvenimo sąlygos,

metinių proga)
(

Šimkus ♦
tiesiog neturėjimas ko pa
valgyti. Buržuazinė spauda, 
per savo agentus, stengėsi 
verbuoti ir Cvirka sau į 
bendradarbius, siūlydama 
jam gerą uždarbį. Bet ši 
meškerė Cvirką tik siutin
davo. Ne kartą jis yra sa-

— Rupūžės! Siūlo pinigų 
glėbį, kad parašyčiau jiems 
(suprask smetoniškai kli
kai) naudingą dalyką. Bet 
šito jie nesulauks, nors man 
ir stipti reikėtų.

Kad tokius pasiūlymus 
tautininkai darinėjo, aš 
pats iš savo patyrimo ži
nau. Pamenu, kaip man dar 
tebedirbant “Lietuvos Ži
nių” redakcijoje tautininkų 
generalinis sekretorius Vin
cas Rastenis siūlė man 2,- 
000 litų per mėnesį, kad aš 
eičiau į tautininkų leidžia
mą savaitinį laikraštį ūki
ninkams. Jie negailėjo iš 
mūsų liaudies prigrobtų pi
nigų, kad tik savo pusėn 
pertemptų aktyvesnį žmo
gų-

Buvo daug tokių mėnesių, 
kai Petras Cvirka tiesiog 
neturėjo kaip gyventi. Jis 
rašė kūrinius, bet negalėjo 
jų spausdinti ir gauti ho
noraro. Tai jam ypač sunku 
buvo 1931 - ,33 metais, kada' 
Cvirkos vardas daugiau bu
vo linksniuojamas dar 
siauruose rateliuose, , kai 
mano turimomis žiniomis, 
net Smetona pasakęs: —Jei 
tas piemuo, kuris pasiraši
nėja Cvirkos slapyvarde ( !) 
imtų protingai rašyti, iš jo 
galėtų išeiti įžymus rašyto
jas. ,

Taip Smetonai ir nepavy
ko Cvirkos paversti sa^o ir 
lietuviškosios buržuazijos 
tarnu. Jis buvo ir pasiliko 
buržuazijos / nepermaldau
jamas priešas, lietuviškos 
miesčionijos išjuokėjas ir 
pagaliau aktyvus kovotojas 
prieš supuvusią tautininkiš- 
kai - krikdemiškai liaudi- 
ninkiškosios Lietuvos san
tvarkos balą. Tai yra vienas 
iš pačių vertingiausių Pet
ro Cvirkos bruožų jo pui
kioje biografijoje. To bruo
žo niekuomet nepamirš Lie
tuvos liaudis, pagaliau išsi
vadavusi iš fašizmo jungo 
ir paėmusi valstybės vairą 
į savo rankas,, susikūrusi 
sau patinkamą santvarką ir 
gyvenimą.

Petras Cvirka, būdamas 
lietuvių liaudies vaidas, nie
kuomet nenutraukęs glau- 
džiausiu, saitu 
s'a v o 
kiai žinojo ne : tik 
liaudis neapkenęia, bet ir 
jos svajones ir troškimus. 
Savo kūrybinio darbo pra
džioje ne visuomet jam pa
vykdavo tvirtai idėjiškai 
pagrįsti tuos teisingus liau
dies jausmus, bet jis juos 
puikiai žinojo-ir stengėsi į- 
vilkti į literatūrinį ^pavida
lą.; !

Pažiūrėkime, pavyzdžiui, 
kaip atsirado jo romanas 
“Frank Kruk”. Prisimenu 
daug pokalbių • vakarais 
“Žiburėlyje”, kai Petrui ki
lo sumanymas rašyti Kru- 
ką. Jis matė, kaip sparčiai 
Lietuvoje auga visokių žu- 
likų tveriamos bendrovės, 
kuriose su savo kapitalais 
dalyvauja ir Pranai Kriu
keliai, grįžę iš amerikoniš- 
km mainų (kasyklų) su ne
dideliais kapšiukais dole

s u 
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rių. Visų pirm jis ištyrė 
kai kurių Amerikos lietuvių 
bruožą, kurie grįžę į tėviš
kę su nedideliais pinigais, 
sukrautais sunkiu darbu, 
nori pasidaryti savininkais, 
būti ponais, tegul, girdi, do
leris dolerį uždirba. Bet tie 
Amerikos lietuviai, grįžę 
į savo tėviškę, x dažniausia 
būdavo labai sumaniai ap
gaunami lietuviškos augan
čios ir nepaprastai rajos 
buržuazijos. Tokiu būdu a- 
merikoniškas lietuvis, sva
jojęs Lietuvoje būti ponu 
ir bajoru, dažnai būdavo 
privedamas prie bankroto. 
ir tiesiog nukelnėjamas.

Šias mintis Cvirka ir pa
siryžo pavaizduoti .savo ro
mane. Tam tikslui jis tiria 
labai gausius Amerikos lie
tuvių laikraščius, pasisavino \ 
tų laikraščių kalbą, ypač 

‘skelbimų gražbylystę..
Nors ne visur Cvirkai pa

vyko visiškai teisingai pa
vaizduoti visas smulkme
nas, ypač gyvenimo Ameri- • 
koje, nors anuo metu kai 
kurie (žinoma, dešinieji) 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai ir peikė “Frank Kruk”, 
bet štai praėjo jau 14. metų 
nuo romano pasirodymo 
spaudoje, ir dabar, jau au
toriui gyvam nebesant, mes 
matome, kaip teisingi buvo 
pagrindiniai “Frank Kruk” 
bruožai ir mintys. Petras 
Cvirka įamžino lietuvių li
teratūroje tuos paprastus, 
vargingus lietuvius, kurie 
tampa kapitalistinės maši- /' 
nos nežymiu sraigteliu, nuo 
varguomenės atitrūksta, o 
prie buržuazijos, kad ir la
bai trokšdami, nepritampa 
ir pagaliau būna kapitalisti
nės mašinos sutraiškomi. 
Toks buvo Frank Kruk ir 
daugelio į jį panašių lietu
vių likimas buržuazinėje' 
santvarkoje.

Petras Cvirka ganai ilgai 
konstruavo “Frank Kruk” 
fabulą, daug kartų ją per- . 
dirbinėjo.

Žymus •• literatūros kūri
nys yra Cvirkos romanas 
“Žemė maitintoja.” . Šiame • 
romAne, kuriam medžiagą 
autorius ėmėsi iš savo vals
čiaus gyvenimo, atsispindė- t 
jo visa Lietuva. Jame pa
vaizduoti mūsų kaimo vys
tymosi pagrindinės gąirės, 
buržuazinės Lietuvos sąly
gose.

Šį- romaną rašydamas 
Petras Cvirka prieš akis 
turėjo dešimtis jam asme
niškai gerai pažįstamų Ta
ručių (svarbiausias romano 
herojus), kurie griebėsi 
ginklo tam, kad, kaip jiems 
buvo žadėta, sau geresnį 
gyvenimą susikurti Bet il
gainiui, kai jie tą ginklą 
padėjo, jie pamatė, kaip 
baisiai jie apgauti pe kieno 
nors kito, o savų, lietuvių. 
Ir tada Tarutis, Knėjęs jokių 
mokslu, visai teisingai pri
eina išvadą; jog lietuvis —■ 
tai dar ne viskas. Jarmala 
lietuvis, bet jis Taručio 
priešas dėl to, kad jis suėdė 
jo gyvenimą bekraudamas 
sau turtus. Daugelis tūks
tančių tokių TaručiiL buvo 
sužlugdyti ir sunaikinti, 
kad išaugtų ir išbujotų ke
lios dešimtys Jarmolų. Ir 
štai Taručio galvoje gema 
mintys, kurios identiškos 
socializmo mintims, kurios 
anuo metu buvo šimtų tūk
stančių Lietuvos paprastų 
darbo valstiečių mintimis. 
Smetoniškieji karo cenzoT 
riai skaudžiai, piaustė ir 
darkė Cvirkos mintis “Že
mėje maitintojoje”. Ir tik 
vėliau, kai nugarmėjo į ne
sugrąžinamą praeitį lietu
viškos ponijos 
kai Lietuvoje susikūrė ta
rybinė santvarka,

(Tąsa 5 pus.”)
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Ir .štai tie ka- 
atgal į savo te
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Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.
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RONKONKOMA
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RENGIA LIETUVIŲ BROLIŲ PAŠALPINĖ 
DRAUGIJA, ELIZABETH, N> J*

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

į piknikus iš toliau.
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1113 Mt. Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 •

mininko pageidavimo. Užten
ka senatoriui Lengdonui arba

, Įžanga 50c (sti taksais)

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GERŲ GĖRIMŲ 
' BUS GERA MUZIKA •

I
II •
I 
0

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

\

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

■ ■ 1 

! Linden, N. J. Linden, N. J

DIDELIS PIKNIKAS

MATTHEW P. BALLAS
’ * (BIELIAUSfcAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
’ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N» Y.
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NEWARK, N. J.
Didelis judžių Parodymas 

Rengia IWO Newarko Taryba 

“DRĄSUSIS MR. PENIN”
Tai puiki prieš diskrimina

ciją filmą "su D E B O R A II 
KERR. Taipgi bus rinktinių 
trumpesnių rusiškų paveikslų.

Kalbės Vito Magli, Nąt’l 
Secy, Garibaldi Soc. '
ŠEŠTADIENI, GEG. 22 MAY 

53 Broome St.—8ž30 v. v.
' Įžanga 75c.

Po filmft parodymo, rengė
jai nemokamai pavaišins už
kandžiais.

'—J . ■  ------------T” ’

. — Sekmadienį, —

Gegužes 23 May^ 1948
Lithuanian Liberty Park

348 Mitchell Ave., Pradžia 1 vai. dieną

Uja ♦**♦♦♦*<***»»»»♦♦»»♦»**♦♦»♦*»♦*»♦*♦***♦***♦♦♦♦****<■»'»
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Istorine Apysaka
(Tąsa) „ ‘

Prieš trejetą metų Grandelis vedė gra
žutę kreolę; jos vardas buvo Mari, bet 
visi ją vadino Muša. Jis Visur būdavo su 
žmona; apie juos sakydavę: “neišskiria
mieji.” Ateidavo Muša ir pas Montinji. 
Nedalyvaudama bendram pokalby, ji iš
siblaškiusi žiūrinėdavo senus albumus. 
Žozefinos širdis pajuto joje varžovę f Mu
ša dažnokai pažvelgdavo į kabineto du
ris, ir, pamačius Liusjeną, jos veidas pa
sikeisdavo. •

Politinę Breteilio kampaniją subsidi
javo Montinji, žmogus kieto būdo, o vei
do — panašaus į buldogo snukį. Žožefi- 
na ne be reikalo svajojo apie tą valandą, 
kada galės palikti tėvų narrtus; ištisomis 
valandomis Montinji grauždavo ją tai už 
Morano knygą, tai už lūpų dažus. Tai 
buvo' bukaprotis patrakėlis. Jis tikėjo, 
kad Breteilis sutramdys darbininkus. 
Praėjusių metų dividendais Montinji ne
galėjo skųstis; bet jis laikė save paže
mintu : “Keturiasdešimt valandų . .. 
Šunsnukiai. Argi aš skaičiuoju, kiek va
landų aš dirbu? O juk aš rizikuoju, galiu 
turėti nuostolių. Jie težino tik viena: al
gą. .Dykaduoniai!” Jam darbininkai bu
vo nė priešininkai, kaip Deseriui, o bai
sūs vabzdžiai, norį viską suėsti. Jis ga
lėtų amžinai kalbėti apie jų tinginystę 
ir gobšumą.

Taip buvo ir tą vakarą: jis niekam ne
davė praverti burnos, šimtąjį Tartą pa
sakojo apie darbininkų įžūlumą, kurie 
pareikalavę atskiros patalpos prausyk
loms.

— Pamatysite, greitai jie panorės vo
nių. Tik pamanykite — kai vokiečiai dir
ba ištisą parą, mūsų darbininkai važi
nėja į jūros maudykles.

Iš apmaudo jis ėmė kosėti. Tūo pasi
naudojo Breteilis: reikėjo pasitarti ne' 
apie prausyklas, bet apie gresiantį mūšį 
parlamente. Norėdamas užtikrinti Diu- 
karto paramą, Breteilis, kaip ir Montinji, 
rėmėsi vokiečių pavojum:

— Aš manau, kad gegužės mėnesy vo
kiečiai pradės • spausti Čechoslovakiją. 
Ligi to laiko mes privalome sukurti tik- 

^rai nacionalinę vyriausybę. Aš asmeniš
kai nieko prieš Tessa*neturiu, žinoma, 
jeigu jis atsisakys .komunistų balsų.

Liusjenas susiraukė: jis seniai įtarė, 
kad Breteilis susirūpinęs ne sąmokslu, 
bet parlamentinėmis intrigomis; vis dėl
to* jis. nelaukė, kad jo tėvuką padarys 
tėvynės gelbėtoju. Na, ir vertėjo gi au
šinti burną!'. .. Ir nurijęs žiovulį, Lius
jenas pagalvojo, kad nors greičiau jie 
baigtų —- jis norėjo pasikalbėti su Mu- 

‘ ša.
Grandelis palaikė Breteilį:
— Tessa —'mažiausia blogybė. Tiktai 

reikia jį atskirti nuo Fuže gaujos. Va
kar man sakė, kad Fuže'perdavęs Tessa 

. tą suklastotąjį dokumentą. Aš, supran
tama, tuojau kreipiausi į Tessa: “Malo
nėk pasakyti, kuo mane, kaltina?” Jis 
buvo malonių maloniausias, tačiau pa- * 
aiškinti atsisakė. O planas aiškus: su
kelti komisijoj triukšmą. Klasikinė di
versija: kad išgelbėtų Bliumą, jie išvilks 
aikštėn eilinę “sensaciją.”

Diukanas pasipiktino:
■ — Aš nemaniau, kad Puže gabus to
kiai niekšybei. Jis padarė man sąžinin
go žmogaus įspūdį," Verdeno kareivis... 
Ir štai juodina Apolitinį priešą! Tačiau 
jūs, Grandeli, juos sugėdinsite. Su jūsų 
oratoiišku talentu...

— Pikta, kad aš turiu laukti. Aš net 
negaliu tinkamai pasiruošti: aš nežinau 
to suklastoto dokumento turinio.

Breteilis paaiškino: '
—• Aš taip pat mėginau išsiaiškinti 

SU Tessa, bet jis išsisukinėja: lošia 
abiem kortom. O mudu su juo seni bi
čiuliai. Iš tikrųjų už pergalę rinkimuo
se jis skolingas man, be to, jis ne už' 
skatiką netiki toms insinuacijoms. Ko 
jūs norite, žmogus suvaržytas partinės 
disciplinos, bijo užrūstinti masonus, Eri- 
jo...»

Liysjenas neramiai šyptelėjo ir staiga 
tarė: ’

— Tėvas — sąžiningas žmogus, bet 
mazgotė.

Deputatai įniko skaičiuoti balsus. Apie 
septyniasdešimt radikalų balsuos prieš 
Bliumą. Vyriausybės dauguma tirpsta, 
bet ji tirpsta truputį per lėtai. O laukti

negalime: po mėnesio Vokietija pasiju
dins;

—* Išgelbės senatoriai. Kajo prisiekė 
nunerti Bliumui kailį.'

Diukanas bambtelėjo:
— Kajo — lapė ir pralaimėjimo šali

ninkas;
Apsvarstė busimosios vyriausybės 

programą. Pirmoji sąlyga:. Tessa atplėš
ti nuo komunistų. Sudetų klausimu lai
kytis tvirtos politikos, bet nepertempti 
stygos, pamėginti rasti kompromisą, 
priimtiną abiem pusėm. Nelaukiant pri
pažinti generolą Franką. Lavalį pasiųs
ti. į Romą: reikia, kol nevėlu, susitarti 
su Musoliniu. Kontroliuoti spaudą. Kre
dituoti aviacijos pramonę (to reikalavo 
Diukanas). šešių dešimtų valandų dar
bo savaitė.

Breteilis atkreipė Montinji dėmesį:
— Užimant įmones, vartoti ginklų jė-

Čia Montinji nebesusivaldė:
— Dujomis! Išimtinai dujomis! Kaip 

graužikus! Pridėkite — pagreitinti lai
vų' statybą. Mirties bausmė už teroristi
nius aktus. Mes dar surasime niekšą, 
kuris metė bombą į “Sąjungą.” Tokį per 
maža nugiljotinuoti!...

Breteilis pažiūrėjo į buką Montinji 
veidą: iš to kvailio visko galima laukti! 
Ir apsimesdamas' turįs skubių reikalų, 
Breteilis atsisveikino.

Likusieji perėjo į svetainę. Žozefina 
ieškojo akimis Liusjeno, bet jis net ne
pažiūrėjo į ją. Jis atsisėdo šalia Mūšos 
ir pradėjo salioninį pokalbį apie naują 
Žirondu pjesės “Trojos karo nebus” pa
statymą.

— Pavadinimas vykęs: eina, kad nusi
ramintų ...

Muša šnibžtelėjo:
— Ketvirtadienį. Jo nebus. Aš tau pa

ti atidarysiu...
Diukanas karščiuodamasis . įrodinėjo 

Grandeliui, kad esą laikas pereiti prie 
aktyvios politikos: \

—Su Italija ar prieš ją, vistiek. Svar
bu ne sudėtai, bet čekų Mažino linija . ..

— Aišku. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad ‘Sudetai — vokiečiai. O Hitleris pa
reiškė, jog Vakaruose jis neturįs jokių 
pretenzijų ...

Diukanas jaudinosi; jis kažką rėkavo; 
žodžių nebuvo galima suprasti; atrodė, 
kad jis kramto gumą. Grandelis nusišyp
sojo: '

— Jus absoliutiškai teisus.
Priemenėje Liusjeną prisivijo Žozefi

na. Nežiūrėdama į jį, berte pabėrė žo
džius:

— Liusjenai, jeigu jums kas nors at
sitiktų, nepamirškite: dėl jūsų 
rengusi viskam.

Jis susigraudino, bet suyaldė
— Ačiū. Čia šalta, jūs persisaldysite.
Jos akyse pasirodė ašaros. • ,
— Kaip 'aš jūsų neapkenčiu! .. .
Gatvėje pūtė žvarbus rytų vėjas, ir 

Liusjenas pasistatė palto apikaklę. Jam 
viskas.buvo šlykštu: ir Breteilis, ir kvai-" 
las Žozefinos švelnumas, ir Muša.

Vienoje “tėvyniečių” būstinėje Bretei
lis susirado metro kontrolierių Obri. Tas 
išsigimėlis, buvo įširdęs ir neturėjo jokio 
artimo žmogaus.

— Klausyk,- Obri, reikia pašalinti išn 
daviką.

'Obri apsidžiaugė: jis seniai laukė pro
gos parodyti savo drąsą. Tik vieną kartą 
jam -buvo duotas uždavinys, ir taš pats 
menkas menkutėlis: Vagramo aveniu jis 
sumušė mergaitę, pardavinėjusią “L’Hu- 
manite.”

— Klausau, viršininke.
* — Reikia pašalinti latniką Grine. Ir 
be triukšmo. Paskui tu pakiši štai tą...

Breteilis ištraukė iš piniginės komu
nistų partijos bilietą^

Obri išvepleno:
— Viskas bus»atlikta, viršininke.
Parėjęs namo, Breteilis neskaitė laiš

kų, neatsakinėjo į žmonos klausimus. 
Vos judindamas plonas lūpaSj jis meldės 
^i. Gailėjosi Grine. Bet ką gi padarysi, ' 
naujas skyriusv rašomas švariame pusią-, 
pyje. Paims toks Grine ir po trijų prko- 
nų viską išplepės. Aįšku^ jis sąžiningas 
žmogus, bet kvailas. “Aš — latnikas../’ 
Tokiems rojus atviras. ’*0 kas laukia 
Breteilį? Jis daug ką apsiėmė, iš jo daug 
bus reikalaujama. Ir dar kartą atkalbė
jęs maldą už mirusius, Breteilis tarė 
žmonai:

(Bus daugiau)

Vilniaus Teatre Vei
kalas Apie Ameriką

kai 
jos 
tampa tuo pačiu plantatorium, 
kaip ir jos tėvas. Jeigu Sta- 
hulis, vaidinąs Lengdoną, toj 
Ii gražu ne visur sugebėjo vie
nodai parodyti šį ryškų plan- 
tatoriaus veidą, tai G. Jacke
vičiūtė su visu ryškumu ir įti
kinamumu parodo mums tokią 
Alisą. Jackevičiūtė suranda 
spalvas ir priemones parodyti 
šios gudrios ir klastingos mo
ters būdui. Ji sukuria valin
gą ir stiprų charakterį, kuris 
nesustoja prieš jokias kliūtis. 
Tai bene stipriausiai sukurtas 
vaidmuo pjesėje.

“Pjesė ryškiai parodo mums 
Ameriką, kuri su visu aišku
mu apsinuogina Breto suėmi
mo scenoje. Išgarsintosios 
amerikoniškos demokratijos 
laisvės, tariamoji visų lygybė 
prieš įstatymus, tariamoji 
aukščiausioji valstybine val
džia — visa tai šlamštas, jei 
tik senatoriai' lengdonai pa
norės. Tam, kad bet kurį ne
grą, Jungtinių Amerikos Vals
tybių pilietį, suimtų ir nuteis
tų, pakanka “didžiosios de
mokratijos” šalyje vieno vie- 

neįprato nintelio dalyko — baltojo šei-

Vilniaus Tiesa rašo apie 
suvaidinimą Lietuvos sostinėje 
amerikiečių parašytos apie 
Ameriką pjesės “Deep Are 
the Roots” (“Gilios Yra Šak
nys”). Vaidinimas ir veika
las palikęs vilniečiams gilaus 
Įspūdžio ir pagilinę jų supra
timą apie tikrąją Ameriką.

Tarp kitko, Tiesos reporte- 
. ris A. Jankūnas sako: >

“Sugrįžo namo ir amerikie
čiai kariai. Kai . juos siuntė į 
kautynes, juos tikino, kad jie 
turi kovoti už denlokratiją, už 
laisvę, už geresnę savo pačių 
ir savosios Amerikos ateitį, 
kad jie turi išnaikinti fašiz
mą, sėjantį rasinę neapykan
tą, diskriminaciją, įvedantį 
kiekVienamp krašte naują ver
giją. Ir jie kovėsi — įvairių 
tautų žmonės. Kovos lauke 
kulka vienodai nukaudavo ir 
negrą, ir baltveidį jankį, ir in
dą, ir kanadietį. Kare jie 
daug ką naujo pamatė — jų 
akyse griuvo fašistinė, valsty
be, susikūrė naujos demokra
tinės respublikos, išaugo de
mokratinis judėjimas buržua
ziniuose. kraštuose, ir atrodė- 
fa ši z m as, o kartu, su juo ir ra
sine diskriminacija, — palai
doti. Negrai, kovoję ameri- 
kiečių eilėse, pamatė, kad 
laisvė iškovojama tik su gin
klu rankoje, 
riai sugrįžo 
vyne.'

“Apie tai,
ko, pasakoja du amerikiečiai 
—Gou ir D’Juss savo pjesėje 
“Giliosios šaknys,” kurią pa
statė Lietuvos TSR Valstybi
nis Dramos Teatras. Po karo 
grįžta namo į vieną Jungtinių 
Amerikos Valstybių pietų 
valstiją amerikiečių kariuome
nės karininkas negras Bretas, 
keletą kartų apdovanotas už 
pasižymėjimą kautynėse. Bre
to motina, sena .negrė Bella 
Čarlz, tarnauja pas vieną' iš 
vAlstijds aristokratų — sena
torių Lengdoną. Į šiuos na
mus, kuriuose' negras Bretas 
iŠ pat mažens išaugo su dviem 
senatoriaus Lengdono dukteri
mis, jis ir atvyksta dabar. 
Lengdonų šeima, kuri karo 
savo krašte nepergyveno ir 
kuriąi, kaip ir kiekvienai pa
siturinčiai amerikiečių šeimai, 
karas—laimihgasy biznis, eili
nės peštynės, “senajame pa
saulyje,” normalus reiškinys, 
suteikiąs progą išreikšti savo 
“patriotiškus” jausmus ir iš
gerti stiklą viski “už šauniuo
sius vaikinus.” Šiai šeimai 
Bretas tik senasis paklusnus 
negras. Negras privalo tar
nauti savo- baltiesiems civili
zuotiems dvikojams. ‘ Bet Bre
tas nebe tas negras, kokį 
Lengdonai buvo įpratę maty
ti. Karas’ atvėrė jam akis. 
Konfliktą, kylantį tarp senato
riaus šeimos ir “jų” .negro, 
ir stengėsi perduoti Lietuvos 
Dramos teatro režisierius 
LTSR nusipelnęs artistas J. 
_________ ------------------ --------

Rudzinskas ir visas teatro ko
lektyvas naujai pastatytame 
veikale. Kolektyvas ėmėsi 
atidengti esmę tų santykių, 
kurie susidarė tarp viešpatau
jančios dabartinėje Ameriko
je klasės ir šlykščiai išnaudo
jamų hęgrų, parodyti, kas 
slypi dangstomoje demokra
tiniais šūkiais karalystėje.

“Senatorius Lengdonas, dar 
seno tipo eksploatatorius, te- 
bežiūrįs į negrus maždaug 
taip, kaip jo tėvai ir protė
viai, p lantatoriai-vergval tižiai. 
Negras, jo giliu Įsitikinimu, 
žemesnės rasės žmogus, kurio 
vienintelis gyvenimo tikslas— 
su' gyvulišku atsidavimu tar
nauti savo šeimininkams. Se
natorius su šėtonišku atkaklu
mu ir gudrumu kovoja prieš 
kiekvieną galimybę negrui 
lengviau atsidusti. Vos tik 
Bretas grįsta, sęnatorius pir
miausiai zsu nėrimu stengiasi 
įsitikinti, ar negras
fronte į baltuosius žiūrėti, 
kaip į sau lygius, ar jis dar 
vis toks pat paklusnus, kaip 
anksčiau. Ir jis instinktyviai 
pajunta, kad “jo” negras pa
sikeitė kare ir kad jį teks iš 
naujo įstatyti į “vėžes” arba 
likviduoti, šitame reikale jo 
talkininkas yra jo vyresnioji 
duktė Alisa. Alisa tai tas 
pats lengdoniško kraujo iš
naudotojas ir rasistas, tik 
daug gudresnis ir moderniš- 
kesnis, negu senasis 
riUs. Pjesės autoriai 
parodė naujų bruožų, 
dytų pasikeitusiomis
mo sąlygomis. Senatorius — 
kohservatyvus žemvaldys, vei
kiąs senais, nuo amžių įpras
tais. metodais. Jis nenori ir 
žinoti, kad negrui galima su
teikti mokslą — negrai turi 
būti laikomis akloje paklus
nybėje, o jo įsitikinimu, net 
ir tas mokslas, kurį jam, Ere
tui, gali suteikti, ištvirkins ne
grą. Lengdonas — iki gyvo 
kaulo reakcionierius. Tuo 
tarpu Alisa, iš esmės nė per 
plauką nesiskirdama nuo sa
vo tėvo-eksploatatoriaus, vei
kia visiškai skirtingais meto
dais. Ji nešykšti liberalinių 
frazių, ji dedasi pažangia, bet

Kviečiame elizabethiečius ii*'iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką. •

Rengėjai*
v 1

jo dukteriaj, Alisai pakelti te
lefono ragelį ir iššaukti šeri
fą, ir negro Breto likimas iš
spręstas. Tai nieko nereiškia, 
kad Bretas 
riuomenes 
veteranas,
tynėse^ • jokio nusikaltimo ne 
įvykdęs “laisvas” Amerikos 
pilietis. Jo nusikaltimas — 
juoda oda. Bretas, ne senasis 
Lengdono tarnas,' bet dabar 
jau kovotojas už savo teises, 
giliai sukrėstas senatoriaus 
niekšiškumo, pasipriešina še- . 
rifui. Bet tokioje laisvoje de
mokratinėje šalyje, kaip Ame
rikoje, tai vieni niekai: šerifo 
argumentas — su juo atvyku
sių padaužų kumščiai ir pisto
letai. Negrui areštuoti, su
mušti ar net nužudyti jokių 
ypatingų orderių-leidimų ne
reikia, net jei tai karininkas.

“Bretą sukūręs aktorius St. 
Jukna sugebėjo parodyti ne
grą, kuris pajuto visos ame
rikoniškos “demokratijos” 
veidmainiškumą, šlykštumą, 
karę išpruso ir ryškiau su
prato, kad už savo tautos, už 
negrų išvadavimą verta kovo
ti. įvykiai jam kaip tik pa
deda greičiau išeiti į teisingą 
kelią. Ir nors autorius nebe-

(Tąsa 5-me pusti
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CVIRKA AMŽINAI GWENS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

galėjo atspausdinti savo į- 
žymųjį romaną nesužalotą.

Nežiūrint to, kad Cvirka 
parašę keletą romanų, jo 

’mėgiamiausias žanras buvo 
trumpas apsakymas — no
velė. Čia jis buvo nepalygi
namas meistras. Jo “Kas
dieninės istorijos” ir “Ą- 
žuolo šaknys” su nepapras
tu meistriškumu atidengia 
mūsų gyvenimo atskirus 
narvelius ir juos parodo 
taip reljefiškai, kaip iki 
Cvirkos sugebėjo parodyti 
tik Žemaitė. Nuostabus pa
žinimas kaimo buities, ne
palyginamas mokėjim a s 
liaudiškos kalbos, didelis 
pasakojimo talentas — visa 
tai drauge suėmus ir pada
rė Cvirkos noveles bran
giausiu mūsų literatūros 
turtu.

Praėjusio karo metu Pet
ro Cvirkos literatūrinė kū
ryba nebuvo labai gausi, bet
0--------------------------------------------------------------------------- _ 0

PHILADELPHIA, PA.
So. Boston, Mass.

ALDLD 10 kuopa organizuoja busų ekskursi
ją į Brooklyną ant Atidarymo Amerikos Lietu
vių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužės 30— 
May 30th.

Šiuomi pranešame, kad bųsas yra pasamdytas 
ir išvažiuos 10 valandą ryto, nuo svetainės 735 
Fairmount Ave.

Kurie norite dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymo iškilmėje, prašo
me tuojau įsigyti buso bilietus.

Bus gražus apsivažinėjimas, linksmoje kom
panijoje ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais ir kitais Kultūriniame Centre. 
Dėl bilietų prašome kreiptis į buso organizavi
mo Komisiją:

A. Galkus, 1127 Green St., K. Budzinskas ir 
Siaulinkiene. • V

Q>------------------------ ~ --------------------- --------—---------- ----r-a

F. W. Skalius
(SHALINSKAS)

Funeral Home I 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

August Gustas 
BELT’AIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTII'AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(k^mp. *68th St.) K
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite • ’ |
SHoreroad 8-9330 .

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral tiotne, 
. ' . , INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį

* EVergreen 7-4774

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

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

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

tai, ką jis sukūrė, turėjo 
didelę reikšmę. Ypatingai 
reikia atžymėti jo nedidelę 
pasakų knygutę “Sidabrinė 
kulka.” Tai ištikrųjų buvo 
sidabrinė kulka, kuri priešą 

vokiškus okupantus1 
smeigė aštria satyra ir mū
sų kariai nesiskyrė su šia 
knygute. •

Visa eilė jo apsakymų pa
siekė dešimtis milijonų 
skaitytojų, nes/jie buvo iš
versti į daugelį kalbų. Pav. 
žįnau, kad jo novelė “Lakš
tingala” buvo išversta į 40 
kalbų ir dabar yra įtraukta 
į eilės tarybinių tautų chre
stomatijas viduriniosioms 
mokykloms.

Dabar žymi dalis Petro 
! Cvirkos raštų yra jau iš
versta į rusų kalbą ir išleis
ta didžiuliais tiražais. To-

I kiu būdu Petras Cvirka by
loja šimtams milijonų tary- 
i binių skaitytojų, o per rusų 
' kalbą drauge išeina ir į pa

mūsų ' rašytojų ir lietuvių 
tautos širdyje. Jo svajonė 
juo toliau, tuo labiau'mū
sų gyvenime pildosi. Jis gy
vena mūsų krašto naujuose 
darbuose ir žygiuose, ir jis 
gyvens visiems laikams.

Matthew 
BŪYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYĖTTE ST., 
Newark 5, N. J.

* Tel. MArket 2-517Ž

VILNIAUS TEATRE
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

parodo, kaip Bretas pradeda 
šią kovą, mes jaučiame, kaip 
tat teisingai St. Jukna 'įkūni
jo scenoje, kad Bretas supra
to, kur glūdi visos pikto šak
nys ir imsis tas giliąsias šak
nis atkirsti.

Pjesės autoriai, lyg ir pa
juokdami vadinamąjį kai ku
rių šiaurinių amerikiečių pr'o- 
gresyvumą, parodė vieną iš 
tokių “demokratų” — rašyto
ją Merriką. Tai jankis, ku
ris mėgsta pasigirti savo de
mokratiškumu, nesibijo pa
spausti ranką negrui, nors ir 
tai pietinėse valstijose — ne
leistina. Jis žodžiais užjau
čia “vargšui negrui,”' bet kai 
šerifas ir jo vyrukai begėdiš
kai primuša Bretą, progresy
vus amerikietis net neprotes
tuoja. Jis tik prieš ekscesus
— neleidžia šerifui pavartoti 
pistoletą. K. Inčiūra, vaidinęs 
Merriką, atrodo, Merriko 
vaidmens nesuprato. Jo Mer- 
rikas — blankus, be aiškaus 
charakterio žmogelis, kuris 
scenoje kai kada nežino, ką 

-ir daryti. Reikia pažymėki,
kad ir-aktorė G. Jakavičiūtė 
(Alisos jaunesnioji sesuo Ne
vi) neįsigyveno į savo vaid-* 
menį. Jei pjesės pradžioje ir 
atrodo, kad jos sukurta Nevi
— gyva, išpaikusi turtingo 
amerikiečio duktė, kuri slap
tai įsimylėjo negrą, tai pjesės 
pabaigoje, kai kartu su Breto 
sprendžiamąs ir jos likimas— 
G. Jakavičiūtė nebesugebėjo 
įtikinamai perteikti vykstantį 
pasikeitimą Nevi sieloje ir iki 
pat galo nuosekliai išbaigti ro
lę. Nuoširdžiai ir įtikinamai 
sukurta tarnaitės negrės Go- 
naj rolė—L. Binkytės ir Breto 
motinos Bellos—N. /Vosyliūtės. 
Abi aktorės, viena jaunosios 
kaitos, antra—senosios, giliai 
įsijautė į savo vaidmenis.

“Režisierius.-J. Rudzinskas 
ir visas kolektyvas padarė la
bai didelį ir'naudingą d arba, 
pastatę pas mus šią pjesę. 
Pjesė, iki panagių demaskuo
janti dolerinės demdkratij'os 
esmę, ryškiai ' atvaizduojanti 
rasinę diskriminaciją Ameri
koje — labai aktuali. Ji mo^ 
ko suprasti ir,neapkęsti ato
minės dolerinės- demokratijos 
su jos' rasine diskriminacija, 
ir ji moko mylėti ir branginti 
mūsų, didžiąją Tėvynė—tautų 
draugystės ir brolybės socia
lizmo $alį.”
• • •J® tj®

"J. J. Kaškiaučius, -M. D.|
• • * y
J J 530 Summer Avenue, T 
” Newark 4, N. J. ?
• • HUmboldt >7964 , |

saulinę areną.
Mes, Tarybų Lietuvos ra

šytojai, Petrą Cvirką laiko
me socialistinio realizmo 
lietuvių literatūroje pradi
ninku. Jau “Žemėje maitin
tojoje” mes matome socia
listines Taručio ir jo žmo
nos Monikos svajones. Viso
je eilėje vėlesnių apsaky
mų, ypač Lietuvoje susikū
rus tarybinei santvarkai, 
jis pirmas ima vaizduoti 
naująjį gyvenimą. Gražiu 
pavyzdžiu Cvirka palieka 
savo nedidelę novelių kny
gutę “Brolybės sėkla”, ku
rioje atsispindi naujas mū
sų krašto gyvenimas. Tai 
tarytum jo testamentas mū
sų rašytojams eiti Toliau 
jo pramintu keliu. Prieš pat 
mirtį jis buvo pradėjęs ra
šyti naują romaną “Upė 
negrįžta” apie lietuviško 
kaimo gyvenimą po karo, 
bet šio kūrinio liko tik 30 
puslapių.

Jau metai Lietuvos rašy
tojai ir lietuvių tauta gyve
na be Cvirkos. Bet jo min
tys, jo kūryba giliai gyvena

“Kongresas puikiausia mums pasitarnavo ši sezoną.” 
-------- ------------------------------ ---------- —________________L----------

Moterų kuopa buvo suren
gus labai gerą vakarienę 8 d.. 
gegužės, proga paminint Moti
nų Dieną. . Gerai pavyko, nes 
svečių buvo ir iš kitų kolonijų.

Kitas dalykas labai svarbus, 
kad So. Bostone atsigaivino 
choras. Visi pritaria chorui 
ir kas kiek gali aukoja ir re
mia, kad tik jis gyvuotų ir 
mums dainuotų. Teko patirti, 
kad choro veiklai Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 318 
W. Broadway buvo suaukuota 
$100.

Linkiu chorui gyvuoti ir gra
žiai dainuoti. F. S.

Iš Gražaus Koncerto

Gegužės 16 d. įvyko kon
certas, kurį surengė Lietuvių 
Meno Sąjungbs 2-ra Apskritis. 
Programa atidaryta su Ame
rikos himnu. •

Montello Li uosy bes Choras 
vadovybėj Edw. J. Sugar da
vė puikią programą atvaidin
dami čigonų gyvenimą ir su
dainuodami “Priekalo” dainą. 
Buvo visas choras . pasipuošęs 
čigonų kostiumais. Choras di
delis, dainavo tikrai puikiai, 
padarė malonaus įspūdžio.

Liuosybės Choras per du 
išstojimu puikiai pasirodė.

Viešnia Konstancija Menke- 
liūnaitė per du. išstojimu dai
navo stipriai ir maloniai, ne
žiūrint ir to, kad ji yra smar
kiai susižeidus, su parišta ran
ka, bet dainas išpildė žavin
gai.

Duetistai: Sabaliauskas su 
Čeponyte, Beatrice Petrick su 
Pauline Kundrot-Montello ii’ 
Kyziūtė su Čeponyte visi buvo 
skambūs-malonūs.

Worcesterio Aido Merginų 
Grupė vąd. N. Čeponytės, 
Norwood Vyrų Grupė vad. S. 
Pauros dainavo jausmingai- 
gražiai.

Cambridge. Lietuvių Piliečių 
Kliubo Choras vad. A. Tata- 
roniūtės uždarė programą su
dainuodami tj3s\malonias dai
neles. Pro’grama baigta su 
Lietuvos himnu.

Programos perstatytoj a bu
vo Mary M. Sukackas iš Wor
cester, atliko nuosekliai. Gry
bas padarė pranešimai apie 
Laisvės pikniką Maynard, 
Mass., kuris atsibus liepos 4 
d. pakviesdamas kolonijų veb 
kejus ir veikėjas darbuotis 
platinant tikietus.

Šio koncerto surengime dab- 
giausiai pasidarbavo Stasys 
Paura ir M. Sukaskienė. Ačiū 
už žavingą programos išpildy
mą ! Reporteris.
—:—:—  *———,------- -—

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Progresyvių Bal
suotojų Klubo susirinkimas 
įvyks geg. 21 d., 7:30 v. v. 
Visi nariai malonėkite da
lyvauti. J. Kižys, rast.

' (119-120)

Bridgeport, Conn.
Matykite Tarybines Filmas
Sekmadienį, 23 d. gegužės, 

Union Hali, 600 Gallitt St., 
bus rodoma dvi tarybinės la
bai įdomios filmos “Jąunoji 
Ukraina” ir “Lvovo Kliošto- 
rius.” Pradžia lygiai 7 vai. 
vakare. -Bilieto kaina 60 c.

Filmų rodymą ruošia 1WO 
p a ša 1 p i n ė s organizacijos 
ukrainų kuopa. Kas matys 
šias filmas, tas daug naujo 
sužinos apie turtingąją Ukrai
ną ir bendrai darbo žmonių 
santvarką. N. N.

Worcester. Mass.
Iš LLD; 11 Kp. Susirinkimo

Gegužės 9 d. priimta du 
nauji nariai, po vieną' įrašė 
draugai A. Pilkauskas • ir S. 
Janulis. Janulis jau įrašė šia
me vajuje 18 naujų narių. O 
tris įrašė kiti draugai, tai mū
sų kuopa jau turim 21 naują, 
žinau, kad LLD 7-tos Apskri
ties ribose ir kitos kuopos 
gražiai įrašė naujų narių. O 
vajus dar eis iki liepos pirmai 
dienai.

Atrodo, kad Worcesteriui 
gali tekti pirma dovana, o 
„Chicaga jei gaus trečią do- 
'vaną šiame vajuje, tai jie 
gražiai pasirodys.

Buvo gražių raportų.’ 'štai 
naujai pradėjęs eiti Laisvės 
agento pareigas d. D. G. Ju- 
sius jau renka prenumeratas^ 
Renka parašus uždėjimui 
Wallace ant. baloto. Šį dar
bą dirba ir kiti draugai, bet 
apie tai kitą kartą plačiau bus 
parašyta.

šiame susirinkime dalyvavo 
Laisvės- redaktorius d. R. Mi- 
zara. • čia visi kalbėjom-dis- 
kusavom praeities trūkumus 
mūsų spaudos reikalais, kurie 
daug nuoskaudą yra padarę 
iki šiai dienai. Kadangi, šis 
pokalbis buvo draugiškas, su
kaupus visų mintis krūvon pa-, 
sirodė, kad draugai dirbs ir 
bendradarbiaus savo dienraš
čiui.

Dabar prašau visų nepra-z 
leisti 23 d. gegužės, nes Olym
pia Parke įvyks LLD 11 kp. 
piknikas. Čia rasit užtenka
mai pavalgyti ir atsigerti. 
Pietus galėsit gauti nuo pir
mos vai. dieną iki 6 vai. va
karo. . Worcesterio ir apylin
kės lietuviai atvažiuokit ir 
praleiskit dieną su mumis 
gražiame Olympia Parke.

. J. M. L.t

■DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868 -
Valandos: ji^f^kare i 
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kia nepaprastų svečių. Juos 
aplanko didžiųjų partijų kan- 
.didatai ir su jais paveikslus 
nusitraukia, šiomis dienomis 
juos jau aplankė Dewey ir 
Stassen. Indijonai Dewey ap
krikštijo “Eagle Sun.” Stasse- 
nui nesurado tinkamo vardo.

★ ★ ★
Po dviejų tūkstančių metų 

klaidžiojimo ir persekiojimo 
žydai susilaukė savo valstybės 
arba šalies. Jie pasiėmė dalį 
Palestinos ir paskelbė Izraelio 
žeme. Niekas jiems tos lai
mės pavydėti neturi teisės. Jų 
pusėje istorija ir tiesa.

Izraelio pirmoji vyriausybė 
susideda iš visų partijų žmo
nių. Tai protinga pradžia. 
Gerai, kad Palestinos žydai 
atmeta visokį baubizmą, kad 
naująjį gyvenimą pradeda to
lerancija ir demokratizmu.

Tai dar vienas amerikietis 
pasirinko Sovietų žemę gyve
nimui. Amerikos ambasados 
tarnautojas karininkas Mc
Millin pareiškė, kad jis Arry?- 
rikon nebegrįš. Jam geriau 
patinkanti' socialistinė san
tvarka.

Ar iš to bus daromas poli
tinis kapralas? Vargiai. Ko
mercinė spauda tik pašiepia, 
girdi, McMillin savo tėvynę

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licehsed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

/ Tel. EVergreen 8-9770
Ah - A _ A -J

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite kietus pas

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

' PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ GEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Partrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.
'Kiekvieną Šeštadienį įvyksta puota, pasi vaišinimas beiuiarS. Pra

šome užeitį pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę Išnuomuojame del puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 

žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėlimais aptarnaujame žemom kainodi.

--------- ----- ~ — Į > ............■

lituanicA square

RESTAURANT 
•> *■

Stevėn AugiišŲnė & Frank Sanko.
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

.282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96Į2. \

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne 

pare kiekvieną šeštadienį

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

HELP WANTED—MALE • 
REIKALINGI VYRAI 

dailYdės 
Patyrę

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

LIONS HEAD LAKE 
, paterson-hamburg-turnpike 

(Tarpe Paterson & Pompton Lakes, N. J.)
_____________________________________ (128)* 

BARZDASKUTYS
Galintis instruktuoti. Su Kvalifikaci

jomis, 3 metų patyrimas, vienų metų high 
school, žemiau 50 n.etų amžiaus. Alga $60, 
40 valandų savaitė. Proga pakilimams.

ROBERTS BARBER SCHOOL 
33 SENECA STREET. Buffalo. N. Y. 

Telefonas MA. 4017
i i—A -•.............................

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES 
Seksi nų darbas prie sijonų 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
RAN LEY FASHIONS

i 54 Knickerbocker ave. 
BROOKLYN

Canarsle Line tn Morgan Ave. Station 
Telefonas EVERGREEN 8-4488 

, , (lg»

NAMŲ DARBI NINKE-MOTERIS. BftU 
kaij>o vienai iš Šeimos. Pagelbėti prie vil
kučio. Lengvas namų darbas. Guolis ant 
vietos. Kick-tiek kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761. (121)
■■■■ Ii nuliu................... ii.i i iįiii i !■■■■——i—

čechoslovakija taipgi pri
pažino Izraeliaus valstybę.

išmainė ant gražuolės. Pasi
maišius nepaprasto grožio ru
sė bolševike ir vargšo kari
ninko minkšta širdis sutirpu
si! Ji nedasileidžia tos min
ties, kad yra tokių ir ameri
kiečių, kuriems socializmas 
geriau patinka už kapitaliz
mą.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- ; 
kalui • esant ir ■ 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn; 

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

Tel. GLenmorb 5-6191

Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patrovų

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ke tv , Čeg., 20, i §48



NwYorko^/^/aZiniot
Dr. Baltrušaitienė 
Atvyks į Centro 
Atidarymo Iškilmes

Dr. J. T. Baltrušaitiene 
iš Pittsburgh, Pa.

Daktarė Johanna T. Baltru
šaitienė su savo anūke atvyks 
j atidarymo Lietuviu Kultūri
nio Centro iškilmes, kurios 
įvyks gale šio mėnesio.

Dr. Baltrušaitienė yra cen
tro stambi šėrininkė ir didelė 
patrijotė tos svarbios lietuvių 
įstaigos, kaip kad jinai visuo
met buvo ir tebėra didelė 
patrijotė viso lietuviško liau
dies judėjimo, nors pati yra 
kilusi iš ankstybiausių Lietu
vos išeivių Amerikon. Ne 
pripuolama, kad jinai ir savo 
anūkę atsiveža supažindinti su 
lietuvių įstaiga, ir jos veikė
jais.

Atidarymo iškilmėse, kaip1 
matosi iš šio pranešimo ir ki
tų laiškų,- turėsime daug gar- • 
bingų svečių iš tolimų miestų, i 
Tad ruoškimės tinkamai juos j 
pasitikti patys ten dalyvauda- i 
mi su visa Šeima ir draugais.!

Centro atidarymo iškilmės 
įvyks gegužes (May) 29.-tą ir 
30-tą. Pirmą vakarą bus ba- 
lius-šokiai, o sekmadienį, 30- 
tą, po pietų šaunus koncer-1 
tas, o vakare vėl balius.

ATIDARYMAS!

Sekmadienį-Geguzes-May 30-tą
KONCERTAS nuo 3 P. M. šokiai nuo 8 iki vidurnakčio.

Koncertui įžanga $1.50, vien tik šokiams $1.00,*' 
taksai įskaityti.

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Amerikos Lietuviu Kultūrinio Centro Oficialis 
Atidarymas įvyks Dekoracijų Dienos Šventėje

Gegužės-]'lay 29 ir .TO
LIBERTY AUDITORIUM

(Tai naujame nuosavame name)
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Šeštadienj—Gegužes-May 29-tą
ŠOKIAI nuo 8 P. M. iki vidurnakčio’. Įžanga t$l.00, 

taksai įskaityti.

MAJORAS O’DWYER PAKARTOJO 
NUOMONĘ PRIEŠ MUNDT BILIŲ

Now Yorko majoras Willi
am O’Dwyer^jau seniau buvo 
pareiškęs, jog Mundt bilius 
yra žalingas, yra nedemokra
tinis. Kad jis neatitinka Ame
rikos geriausioms tradicijoms. 
Kad yra priešiškas žmonių 
gerovei.

Pasirodo, reakcininkams 
Catholic War Veterans lyde
riams, pretenduojantiems at
stovauti visus katalikus vete
ranus (kurie jų neįgalino at
stovauti ir, tikriausia, neįga
lintų Amerikoje steigti fašiz
mą), nepatiko majoro prieš- 
fašistinis nusistatymas. Jie 
ragino majorą pakeisti nusi
statymą. pasisakyti už fašisti
nį Mundt bilių.

Majoras nesutiko ir tą savo 
nesutikimą paskelbė atsaky
mo laiške: paduotame ir spau
dai. Laiške nacionaliam Ca
tholic War Veterans vice-ko- 
marrdieriui Anthony II. For
bes majoras, greta kitko, ra
šė, daleisdamas, ka^ ir vete
ranai to biliaus nenori:

“Manęs neįtikina,” rašė ma
joras, “kad jie norėtų už
drausti teisę man turėti savo 
pažiūrą klausiniu visuomeniš
ko įstatymo, net jeigu ta pa
žiūra nesutinka su jų pažiū
romis.”

Majoras toliau sakė, jog jis 
į Mundt bilių atsineša “kaipo 
pilietis, kuriam giliai apeina 
Amerikos demokratija, sti
priai įsitikinęs, kad bilius yra 
naikinantis mūsų pamatinę 
teisę diskusuoti ir kritikuoti, 
laisvai ir atvirai, visus politi
nius klausimus ir visas politi
nes jstaigas — teisę, kuri yra 
taip aiškiai surišta su mūsų 
laisvėmis, be ko sektų tiktai 
anarchija ir despotizmas.”

įspėjo Katalikus
Tuo klausimu majoras per

spėjo katalikus nepasiduoti

tT
t
Į 

piktai propagandai, sakyda
mas :

“Mano mieli katalikai ka
ro veteranai! Mes, labiau už 
kitus žmones, turime atsiminti 
pamokas mūsų gautas iš kurs
tymų prieš mažumas. Kaipo 
katalikai, mes privalome ne
užmiršti mūsų nuoskaudas, 
kurias nukentėjome nuo 
Know - Nothing Party, Ku 
Klux Klano.”

Majoras priminė, jog kata
likai lygiai galėtų nukentėti 
nuo Mundt biliaus ten, kur jie

Majoras William O’Dwyer

yra mažumoje. Net prieš Al 
Smith buvo užsukta panaši’ 
pikta kurstytojiška propagan
da ir gali būti pakartota prieš 
bile ką. Majoras sa.vo laiške 
Įspėja:

“Galima pramatyti padėti, 
kur Kr. Klukseris administra
torius kokioje nors susiedijoje, 
nusistačiusioje prieš katalikų 
mažumą, gali paskelbti katali. 
kų organizaciją priešiška 
(subversive), neištikima ar 
pasidavusia užrubežinei domi- 
nacijai. Tas gali atrodyti ne
galimu, tačiau pasiūlytasis bi
lius atidaro tam duris, atidaro 
plačiai kaip tik tokioms fan
tastiškoms galimybėms?’

Majoras savo atvirame laiš
ką Katalikų Karo Veteranų 
viršenybei priminė ir daugiau 
tokių faktų, kur norėjusiai 
mušti skirtingų pažiūrų žmo
nes grupei pačiai atiteko ki
tas lazdos galas. Jis primi
nė nacių Vokietiją, kur po 
tuo pačiu obalsiu (kovos pries 
komunizmą) buvo išleisti visai 
panašūs mūsiškiam Mundt bi- 
liui įstatymai ir kad po komu
nistų spirgėjo laužuose ir ka
talikų knygos, taipgi patys 
katalikai.

Išdėstęs daugelį faktų, ma
joras savo laišką baigia:

“Čia išdėstytosios priežastys 
anaiptol .nėra vienatinės dėl 
kurių aš esu nepakeičiamai 
nusistatęs prieš ta bilių ir 
prieš visokius tokios rūšies 
Įstatymus.” ?

Vienas Vagis Nušautas, 
Kitas Sužeistas 
Už Kelis Dolerius

Užsiųsta policija ant besi- 
laužiančios į ęėpą grupės va
gių vieną mirtinai pašovė, ki
tą pavojingai sužeidė,. keturis 
kitus areštavo.> O viso turto 
toje ^augiojoje šėpoje būta 
tik $5.

.įsilaužimas ir abi ava įvyko 
apie 2 valandą antradienio 
ryto, Atlantic Terminai, Ine., 
raštinėje, 362 Maspeth Avė., 
Greenpointėje. Visi suimtie
ji yra jau suaugę vyrai,

SERGA
Sunkiai serga John Balei- 

ka, Laisvėj skaitytojas. Jis 
būna namie, 557 Hemlock St., 
Brooklyne. Mylėtų matyti sa
vo draugus ir pažįstamus at
lankant.

Draugui Baleikai linkime 
greitai pasveikti.

Hearsto Spauda 
Ragina Savo Pasekėjus 
Remti Mundt Bilių

Hearsto spauda nusigando, 
kad vis dįdėjantieji masių 
protestai gali nedaleisti Mundt 
biliaus pravesti šioje kongre
so sesijoje. Tad ši spauda, 
kuri visuomet rašo, būk strei- 
kieriai užpuola policiją, buk 
streikuoją tik raudonieji pa
gal prisakymą iš Maskvos, ta 
pati Hearsto spauda šiomis 
dienomis atsišaukė į savo 
skaitytojus reikalauti kongres- 
manų, kad jie balsuotų už tą 
fašizmo Ibgalizavimo bilių.

Tas rodo, kad to biliaus 
priešams, fašizmo priešams 
tenka dvigubai daugiau dirbti.

PADĖKA
Pereito šeštadienio vakarą, 

Liet. Am.’ Piliečių Klubo sa
lėje, Eva Andrušaitienė, 
brooklynietė, minėjo savo 
gimtadienį, kuris buvo gegu
žės 17 d. Ji sukvietė gražų 
būrį svečių — draugų-pažįsta- 
mų ir puikiai pavaišino visus 
su skaniais valgiais ir Įvai
riais gėrimais.

Andrušaitienei buvo links
ma, kad ta pačia proga jos 
sūnus taipgi minėjo savo gim
tadieni.

Svečiai linkėjo Evai laimės 
ir kad sulauktų daug daugiau 
linksmų gimtadienių.

šia proga Andrušaitienė dė
koja visiems, kurie , dalyvavo 
pokilyje ir suteikė jai dova
nų, gėlių ir sveikinimo korte
lių, kaip tai: Maspetho Liet. 
Piliečių Klubo moterims-na- 
rėms; Stanley & Mary Miliū
nams; Vaičikauskienei ir duk
terim ; Billy' Welton (Atletų 
Klubo manager) ; Juozui ir 
Onai Zakarauskams; Jonui ir 
Onai Antanavičiams ir Anta
navičienės broliui Juozui; 
Mrs. Vasiliauskienei; Stanley 
ir Tessie Rutelioniams, Mrs. 
šivas, sūnui, žentui’ir Charles 
Bajoraičiui ir Jurgiui žaba- 
rauskui.

Taipgi dėkoja Tamašaus
kienei, kuri puikiai vedė va
karą ir Mrs. Vaičikauskienei, 
kuri pagelbėjo priruošti vai- 

» • 1 \

gins ir kitką.
Celebrante atsiprašo, jeigu 

ne visus paminėjo, bet visvien 
yra labai nuoširdžiai dėkinga 
visiems už suteiktas dovanas.

I Egzaminuojant Afeis, 
i Rašome Receptus i
i Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

' Peter Kapiskas . •

! • ■'

'■ .-.' V,a ...

Matykite Veikalą Savo 
Kultūriniame Centre!

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog kitataučiai kaimynai, žy
mių teatrininkų grupė, pasi- 
nuomojo naująjį Liet. Kultū
ros Centrą, jo auditoriją, pa
statymui veikalo “Two Men 
and a Woman.” Pasinuomojo 
dviem vakarams.

Pirmas pastatymas Įvyks 
jau šio ketvirtadienio vakarą 
(šiandien, ketverge, 20-tą). 
Tą pati veikalą pakartos 
penktadienį, 21-mą. Abiem 
vakarams vienoda Įžanga—po 
$1.20. Ir veikalas tas pats, 
tik pasirenki patogesnį sau 
vakarą. Abiemis pradžia ly
giai <8:30, durys atdaros anks
čiau. Iš anksto tikietų gauki
te pas Gasiūną ar Yermalą 
tenai arba Laisvės raštinėje.

Vaidinimas bus angliškai.
Mums yra kelios priežastys, 

ten dalyvauti, taipgi iš anks
to Įsigyti tikietus. Kokios tos 
priežastys ?

Ši yra pirma proga pama
tyti mūsų naujų kaimynų 
veiksnį, juos pažinti. Jų yra 
pirmoji žymi pramoga mūsų 
centre. Jie mūsų auditori
jos pirmieji kitataučiai teatra
liški nuomininkai. Matydami 
iš mūsų kooperacijos, jie ga-- 
Ii tapti ir nuolatiniais nuomi
ninkais. O tokie mūsų audi
torijai pageidaujami labiau
sia. Auditorijai teatrai svei
kiau už šokius ir bankietus.

Greta to, visiems Įdomu, 
kaip pastatomi kitataučių mė
gėjų veikalai, nors, tiesa, šie 
jau nėra eiliniai mėgėjai, bet, 
gailina sakyti, Broadwa.y .eks
pertai.

Autorius ir statytojas D. F. 
Mendola yra rašęs ir vadova
vęs pastatymą daugelio susie
ji jos teatrališkų aktų.

Režisierius John Regan da
lyvauja teatre virš 50 metų, 
pradėjęs vaiku akte Rip Van 
Winkle, paskiausia vaidinęs 
The French Touch ant Broad
way.

Siųskite Siuntinius j »
LIETUVA

Ir j visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. Y.

CQRTLAN!-T 7-3962 ’
■ (122)

I
 GYDYTOJAS*

S. S. Lockett, Mi D. I 
223 South 4th Street < 

BROOKLYN, N. Y. '

Valandos: 51“^ dienom

»į 6—8 vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0203 >

■... . ....... ................................................................................................. 1______ _______________________ __..._____

ra------------------- ------------------------------ n

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir vįrtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ra----------—------------------------ ra

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL t
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD ‘
ĘEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

' Aktorius Richard Reid 
dviemis sezonais vaidino vasa
rinėse trupėse ir ant’ Broad
way. Aktorė Laurel Keating 
jau eilė metų dalyvauja tea
tre Kalifornijoje ir čionai, 
taipgi keliaujančiose trupėse 
daugelyje veikalų, be kitų, 
Stage Door. Ir dalyvauja ra
dio programose. Aktorius Win 
Barnes, gimęs teatre, visuo
met dalyvauja vaidyboje ju- 
džiuose ir scenoje New Yorke 
ir keliaujančiose trupėse. Yra 
šio karto veteranas ir šiame 
veikale vaidins veterano ro
lėje.'

Primintina, jog apie lietuvių 
kooperaciją-dalyvavimą šiuose 
jų vakaruose rengėjai žiiTos 
tiktai iš to, kiek mes tikietų 
būsime pardavę iš anksto. Jie 
mukų visų asmeniškai nepažįs
ta. Tad nusipirkimu tikietų
iš anksto parodykime jiems, 
jog mes su * jais kooperuoja
me.

Ten nuvykęs nebūsite vie
nas. jau desėtkai lietuvių yra 
Įsigiję tikietus iš anksto, ta
čiau tikietų dar turime.

. ‘ • T. M.

Kas nors telefonavo Mont
gomery-Ward & Co. krautu
vei, Jamaica, kad krautu
vė būsianti išeksploduota. 
Pribuvo policija, išieškojo vi
sur, bet bombų nerado.

JŪSŲ AKYS

. yra 
./ŪSŲ BUITIS

t

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz b. s. a. <>.
X OPTOMETRISTAS

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

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

Man’s BULOVĄ...richly styled

>4

4«4-4«4»4«4«4«4‘4mJ4«4«4«4«4«4»4«4’4‘4*4‘4«4«4‘4‘4*4»4’4*4*4«4-4’4»4‘4»4«4*4«4‘4«4«4«4‘4»4*4*4-4«4«4«4>41

Lady’s BULOVĄ .

ROBERT UPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Ne*w is' the titne to choose the perfect gift 
... a Parker “51** pen and matching penciL 

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

•17-50

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontinlal 
žiedai.

6 pusi,—Laisvė (Liberty, Li t h. Daily )—Ketv., Geg., 20, 1948
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“Pono Amerikono” 
Aktoriams

Visi komedijos “Pono Ame
rikono” aktoriai prašomi bū
ti repeticijose penktadienį, ge
gužės 21 d., Laisvės salėje, ly
giai 7 :30 v. v.

Atsiminkime, jog sekmadie
nį, gegužės 23 dieną, ši kome
dija bus statoma Great Necke.

Vienas Jų.

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakarą, gegu
žės 20-ta, 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne.^ Prašome 
visas dalyvauti. Kviečiame ir 
ne nares. Valdyba.

Iš priežasties intertype mašinos 
sugedimo—nevisi pranešimai galėjo 
šiame numeryje tilpt. Įdėsime ryt 
dienos laidoj. “Ų.” Adm.

PEIST LANE i 
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST., ■!
j Cor. Uewes St.

Brooklyn, N. Y. ‘

j Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-1
I dikiam reikmenys, įvairūs daik

teliai, ligonių kambariui reikme-J 
nys už grieštai žemas kainas. Į

RECEPTU SPECIALISTAI. J

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

Į Tel. EVergreen 7-6238 j




