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1938 metais ChambeiTainas.
1949 metais Bevinas.
Lietuvos Kunigaikščių 

Metraščiai.
Auga Kolektyviniu Ūkių

Skaičius.
Rašo R. M1ZARA

Prieš arti vienuolika metų 
Chambevlainas grįžo Londo
nan — grįžo jis iš Muenche- 
no, kur buvo parduota Hit
leriui čechoslovaki.fa.

Grįžęs# Chamberlainas iš
didžiai sušuko:

— Peace in our time!...

Kitais žodžiais, Anglijos 
ministrų pirmininkas tuomet 
teigė, būk jis parvežęs Hit
lerio užtikrinimą, jog mūsų 
gyvenime karo nebus!

Chamberlnino apgavyste gal 
tikėjo Anglijos valdančioji 
klasė, ja tikėjo socialistų ly
deriai ir jie taikos išdaviką 
vadino “taikos išgelbėtoju.”

Mes, žinoma, tuo netikėjo
me. Mes tuomet sakėme, jog 
Muencheno sutartis yra karo 
sutartis, padaryta karo išva
karėse.

Mes buvome teisingi I

Prieš trejetą dienų Niūjor- 
kan atvyko Anglijos ministrų 
pirmininkas Ernest Bevin, — 
atvyko jis šiaurės Atlanto 
Paktui pasirašyti. ’

Bevinas išdidžiai pareiškė:
—Atlanto Paktas užtikrins 

taiką daugeliui gentkarčių!...
Mes sakome: tai yra netie

sa! šiaurės Atlanto Paktas 
yra ruošimas pasauliniam ka
rui, o ne taikai.

Tai gerai žino Bevinas, bet 
gi jis negali pasakyti to, ką 
žino, — jis sako tai, kas jam 
padėtų apgauti daugiau žmo
nių ,

Bevinas jaučia, jog pačioje 
Anglijoje yra milijonai žmo
nių, griežtai nusistačiusių 
prieš šį paktą ir smerkiančių 
jo pražūtingą politiką.

Kadaise vienoje užsienių 
reikalų ministrų konferenci
joje Molotovas smarkiai kri
tikavo Beviną. '

Pastarasis, įširdęs, pastebėjo 
Molotovui:

—Tamsta turėtumėt žinoti, 
kad aš atstovauju Anglijos 
darbininkų partiją.

Molotovas atsakė:
—Aš tai žinau, bet tamsta 

pamiršai!...

Tiesoje” skaito-

TSR Mokslų A-

Vilniaus 
me :

. • “Lietuvos 
kademijos centrinės bibliote
kos rankraščių skyriuje gauti 
didelės istorinės vertės XI, 
XIX arųžių pergamentai. Ligi 
šiol juos saugojo V. I. Lenino 
vardo bibliotekoje Maskvoje, į 
kurią dokumentai buvo pri
statyti 1915 metais, per pir- 

. mąjį pasaulinį karą.
“Rankraščių tarpe — Lietu

vos kunigaikščių metraščiai, 
susirašinėjimas su kitomis 
valstybėmis. Iš vėlyvesnių 
kų pažymėtina Sapiegų 
mos korespondencija su 
sijos carais.”

lai-v • sei-
Ru-

met-Lietuvos kunigaikščių 
raščiai — ne pavaduojami ^al
tiniai Lietuvos istorijai. -

Kaip matome, šitie didžios 
istorinės vertes dokumentai 
siekia net XI-tąjį amžių.

Tarybų Lietuvos mokslinin- 
kams-istorikams dabar bus 
darbo: teks istorine medžiaga 
tyrinėti ir, ja remiantis, pa
rašyti išsami Lietuvos istorija.

Tokios istorijos labai pa
geidauja kiekvienas, kuriam 
rūpi lietuvių tautos praeitis ir 
laiminga josios ateitis.

Didikai Sapiegai kadaise 
Lietuvoje vaidino svarbią ro
lę.

Vasario mėnesi Vilniuje 
įvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos Vl-tasis suvažiavi
mas.
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Tegyvuoja Dienraš- Churchillas Garbina Atomų 
Bombą kaip “Išganytoją”ftis Laisvė!

Minėkime Dienraščio Laisvės Trisdešimties Metę Sukaktį; 
Paremkime Gražią, Didelę Jos Specialę Laidą

J.

Rugsėjo - September 16 d. šiemet išleisime specialę 
dienraščio Laisvės laidą, 30 metų sukakties atžymeji- 
mui. Iš anksto turime tai laidai pasiruošti. Ji bus žy
miai padidinta, ir <jos išleidimas gerokai kainuos.

Jau dabar rinkime skelbimus specialei laidai. Orga
nizacijos privalo pasveikinti savo dienraštį 30 metų 
sukaktimi.

Ta laida privalo mirgėti pasveikinimais nuo organi
zacijų ir biznių pasiskelbimais. Joje turi atsispindėti 
visuomenės džiaugsmas, kad pajėgėme įsteigti ir per 
30 metų jau išlaikėme progresyvį dienraštį.

Brooklynas pirmas stojo į darbą prisirengimui su
kaktį paminėti. Gegužės 29 d. brdoklyniečiai rengia 
šaunų koncertą, kurio pelnas skiriamas išleidimui spe- 
cialės dienraščio Laisvės laidos, atžymėjimui 30 me
tų sukakties.

Dailininkas Robertas Feiferis pranešė, kad jis pa
dabins Laisvės specialės laidos pirmą puslapį įdomiu 
piešiniu. Dėkui, Robertai! Būk užtikrintas, jog tavo 
iniciatyvą ir talentą visuomenė įvertins ir gerbs tave 
ne tik kaipo dailininką, bet ir kaip progresyvės spau
dos rėmėją ir puošėją.

Šiais metais visur reikia rengti pramogas sustipri
nimui dienraščio Laisvės. Kiekviena kolonija turi pa
sirodyti, jog rūpinasi spaudai parama, kad įvertina 
apšvietą. Nelaukite paskutinių dienų, veikite tuojau!

Panaudokime menininkus parengimams dienraščio 
sukakties minėjimui. Rengkite koncertus ir naudoki
tės teatrinėmis grupėmis. Kur tik galima, reikia pasi
rūpinti teatriniu vaidinimu.-

Galime pasididžiuoti, kad Brooklynas šiuo tarpu yra 
turtingas meno jėgomis, čia yra daug gerų daininin
kų, ypač merginų, čia yra veikiančios net dvi teatri
nės grupės. * , \

Lietuvių Liaudies Teatras, režisieriuojant Jonui 
Juškai, susimokino dramą “GIEDA GAIDELIAI,” pa
rašytą dramaturgo J. Baltušio, išleistą Lietuvoje. Lie
tuvos spauda kartotinai giria šią dramą kaipo realinį 
ir gražiai parašytą veikalą.

LMS 3-čia apskritis, režisieriuojant Jonui Valenčiui, 
susimokino 'dramą “MŪSŲ GYVENIMO ŽAIZDOS.” 
Šią dramą parašė mūsų amerikietis rašytojas Rojus 
Mizara. Jis vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenime įvy
kius “blaivybės” laikais. Žinodami autorių, supranta
me, jog ir šis veikalas yra nepaprastai įdomus.

Kurioms kolonijoms nepertoli, pakvieskite brook- 
lyniečius jums suvaidinti kurį' iš šių veikalų. Prie abie
jų veikalų pastatymo scenoje lėšos mažos. Nereikia 
specialių kostiumų, nereikia daug sceneFijų.

Kup teatrus sunkiau perstatyti, pasinaudokite dai
nininkais; rengkite koncertus atžymėjimui 
raščio 30 metų sukakties.

Visi vienu balsu tarkime: Tegyvuoja
Laisvė! '

Visi darbuokimės, kad jis gyvuotų!

BOSTON. — Buvęs Ang
lijos premjeras Winston 
Churchillas dėkojo Ameri
kai už atominę bombą. Kal
bėdamas Mass. Technologi
jos Instituto suruoštame 
mitinge Bostono sode, 
Churchillas Užreiškė, kad 
jeigu ne atomų bomba, tai 
Sovietai būtų “nušlavę vi
są Europą” ir jau “prieš 
kiek laiko būtų Londoną 
bombardavę.”

Churchillas dribtelėjo ke
letą žodžių, jog “karas nė
ra neišvengiamas.” Kartu 
jis ragino vadinamas vaka
rines “demokratijas” stip
rinti karines jėgas ir įspė
jo, kad gali ateiti laikas 
daryti “smarkius ir. staigius 
(karinius) veiksmus.”

Sveikindamas atominę 
bombą, kaip vakarinės Eu
ropos “išganytoją,” Chur
chillas sykiu garbino kari
nę Šiaurės Atlanto kraštų 
sutartį prieš Sovietus ir 
prieš geruosius jų kaimy-
nus.

Churchillas lygino Sovie
tų vadus Čingis Chanui, 
mongolui užkariautojui 
pirm 500 metų, ir tvirtino, 
kad Hitleris buvęs “geres
nis” už Staliną.

Plūsdamas • Sovietų Są
jungą, Churchillas dekla
mavo ir prieš visų kraštų 
komunistus, apšaukdamas 
juos “penktąja Maskvos ko- 
lumna.”

Jis taip pat ragino užge- 
rint vokiečius.

Iš Komunistų Teismo

savo dien-

dienraštis

Buknys.

Pirmadienį Pasirašys 
Karinę Atlanto Sutartį
• WASHINGTON. — Jun
gtinės Valstijos ir Anglijos, 
Francijos, Italijos ir kelių 
kitų kraštų ližsieniniai mi
nistrai ateinantį pirmadie
nį pasirašys Šiaurės Atlan
to kraštų ’ karinę sutartį 
prieš Sovietų Sąjungą.

Paskui sutartis bus per
duota Senatui tvirtinti.

Tr. Lysenko Sveikina 
Intelektualų Taikos 
Konferencijų Paryžiuj

Romos Valdžia Meluoja, 
Būk Sumažėję Komunistą

ROMA. — Italų komunis
tų vadas Togliatti parodė, 
jog de Gasperio klerikalų 
valdžia melavo, būk šiemet 
Italijos Komunistų Parti
jos barių skaičius “šimtais 
tūkstančių sumažėjęs,” ly
ginti su 1948 metais.

Dabar suregistruota 1,- 
896,634 partijos nariai, tai 
yra, daugiau, negu pernai 
tuo pačiu laiku.

, MASKVA. — Didysis 
Sovietų gamtmokslininkas 
Trofikas Lysenko ir 50 ki
tų sovietinių akademikų 
karštai’ sveikino ruošėjus 
naujos tarptautinės intelek
tualų - mokslininkų konfe- 
rencijds taikai palaikyti. 
Ta konferencija įvyks Pa
ryžiuje šį mėnesį.

1

Sovietų mokslininkai kar
tu pranešė, jog sovietinė 
armija ir darbo žmonės 
taipgi nuoširdžiai sveikina 
tą konferenciją dėl taikos, 
kultūros ir mokslo laimėji
mų išlaikymo.

WASHINGTON. — Ge- 
neralis prokuroras Clark 
prisipažino, kad jis su FBI 
agentais gaudė nužiūrimų 
“neištikimųjų” pasikalbė
jimus per telefoną.

KAIP NUSIMELAVO 
ŠNIPAS BUDENZ

NEW YORK. — Kalti
namųjų komunistų vadų 
advokatai ketvirtadienį 
pradėjo perklausinėti svar
biausią valdžios “svietką,” 
šnipą Louisą Budenzą'; ir 
bandydamas atsakyti į 
klausimus, Budenz tuojau 
nusimelavo nuo koto. • ••

Pirmiau “sviečydamas,” 
jis pasakojo, kad pirm įsto
jimo Į Komunistų' Partiją 
1935 metais neskaitęs jokių 
komunistinių raštų; girdi, 
tik įstojant į partiją, Jack 
Stachel bei kiti komunistų 
vadai davę jąm tūlas mark
sizmo- leninizmo knygas ir 
raginę jas perskaityti..

Bet kai komunistų advo
katas Gladsteinas prispyrė 
klausimais, tai Budenz bu
vo priverstas prisipažinti, 
kad jis pirm įstojimo į Ko
munistų Partiją skaitė Sta- 
lino “Leninizmo Pagrin
dus” ir Lenino “Valstybę 
ir Revoliuciją.” Tačiau, esą, 
jis nieko daugiau iš Lenino 
neskaitęs.

Čia Gladsteinas atvertė 
Budenzo parašytą 1946 m. 
knygą “This is My Story” 
ir perskaitė jo/žodžius, ku
rie sako, jog pirm įstojant 
į Partiją “aš vėl perskai
čiau Lenino raštus nuo pra
džios iki pat pabaigos.”

Pirmiau liudydamas, Bu
denz pasakojo, būk jis pir
mą kartą savo gyvenime 
pamatęs nutarimus Komu
nistų Internacionalo 6-jo 
suvažiavimo, įvykusio 1928 
metais, kuomet Stachelis, 
vienas 'kaltinamųjų, davęs 
jam tų nutarimų knygelę, 
ir tūlas kitas, brošiūras, 
kadą Budenz įstojo į parti
ją

Dabar komunistų advo
katas paskaitė iš paties 
Budenzo knygos sakinius, 
kur jis rašo, kad pilnai iš
studijavo to Komunistų In
ternacionalo suvažiavimo 
nutarimų knygelę pirma, 
negu įstojo į Komunistų 
Partiją 1935 m.

Budenz, pirmiau liudyda
mas, pasakojo, būk Komu
nistų Partijos sekretorius 
Eugene Dennis ir kiti va
dai Chįcagoje darę suokai-

• bį iššaukti sukilimą prieš 
Amerikos valdžią.

Į advokato klausimus, ka
da vadinamas suokalbio su
sirinkimas įvyko ir kurioj 
miesto dalyj jis buvo, Bū- 
denz negalėjo atsakyti* ir 
tiktai mykė, kad tai atsiti
kę kur nors Chicagoj 1939 
ar 1940 metais.

Budenz pradiniai liudijo, 
kad jis 1945 m. sausio mė
nesį nusprendęs grįžti į ka
talikų bažnyčią. Advokatas 
Gladsteinas parodė, jog Bu
denz rašė komunistiniam 
laikraščiui • Daily Worke- 
riui, imdamas iš jo algą dar 
bent 8 mėnesius, iki tų me
tų spalių.

Advokatas, tarp kitko, 
pastebėjo, jog Budenz^ be 
persiskyrimo su ' pirmąja 
pačia, gyveno su kita mote- 
ria nuo 1930 iki 1945 metų, 
ir tik 1945 metais legaliai 
vedė antrąją žmoną.

Burmos Jaunuoliai Prašo 
Paramos Kovai už Laisvę

PRAGA. — Burmos stu
dentai ir kiti jaunuoliai at
sišaukė į Tarptautinę Stu
dentų Sąjungą, prašydami 
paramos kovai už Burmos 
nepriklausomybę ir demok
ratiją. Burmos jaunimas 
veikliai dalyvauja kovoj 
prieš f asistuojančią to kra
što valdžią.

Middletown, Conn.
Mirė Juozas Bučionis

Anksti penktadienio ry
tą, balandžio 1 d., mirė Juo
zas Bučionis. Jis buvo dieh- 
raščio Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas, taipgi New Ha-
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Sovietai Protestuoja 
Prieš Atlanto Bloką

Nurodo, jog Atlanto Sutartis Taikoma Užpuolimo Karui 
Prieš Sovietų Sąjungą ir Laužo Jungtinių Tautą Principus

WASHINGTON, bal. 1—jų, Anglijos ir Francijos 
Sovietų Sąjunga užprotes
tavo prieš šiaurinio Atlan
to kraštų sutartį. Protes
tas tvirtina, kad ta sutar
tis, daroma užpuolimo ka
rui prieš Sovietų Sąjungą, 
laužo Jungtinių Tautų kon
stituciją, mindžioja Jaltos 
ir Potsdamo sutartis ir su
trempia Anglijos ir Fran
cijos padarytas nekariavi- 
mo - draugiškumo sutartis 
su Sovietų Sąjunga.

Sovietų vyriausybė pa
siuntė tokią protesto notą 
Jungtinėms Valstijoms, 
Anglijai, Francijai, Belgi
jai, Kanadai, Holandijai ir 
Luksemburgui — pradi
niams Atlanto santarvės 
nariams - sumanytojams.

Protesto Nota
Sovietų’ ’ Sąjungos protes

tas sako:
— Šiaurės Atlanto sutar

tis tvirtina, būk ji taikoma 
apsigynimui ir būk ji pri
pažįsta Jungtinių Tautų 
principus; bet iš tikrųjų ta 
sutartis nieko bendra netu
ri nei su apsigynimo reika
lais nei su Jungtinių Tautų 
organizacijos principais.

Šiaurės 
dalyvauja 
valstybės, 
Valstijos, 
cija. Tuo
nėra nukreipta 
Jungtines Valstijas, 
prieš Angliją nei 
Franci ją.

Iš didžiųjų valstybių vien 
tik Sovietų Sąjunga ^šalin
ta nuo tos sutarties. Tatai 
galima išaiškinti tiktai fak
tu, jog ši sutartis nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą.

Šiaurės Atlanto sutartis 
taip pat nukreipta prieš 
kraštus,
liaudies demokratijos val
džia, kaip aiškiai parodė 
oficialiai Jungtinių Valsti-

atstovai. .
Bandydami 

šiaurės Atlanto 
darymą, jie nurodinėja, kad 
Sovietų Sąjunga turi apsi
gynimo sutartis su liaudies 
demokratijos šalimis.

Bet tie įtarimai yra be jo
kio pamato.

Visos Sovietų draugišku
mo ir tarpusavio pagalbos 
sutartys su liaudies demo
kratijos kraštais yra dvipu- 

•siškos ir jos nukreiptos tik
tai prieš užpuolifno pakar
tojimą iš vokiečių pusės, o 
šio pavojaus negali užmir
šti nė viena taikinga šalis.

Šiaurės Atlanto sutartis 
yra ne dvipusiška, bet 
daug - pusiška sutartis, ku-*

(Pabaiga 5-tam pusi.)

pateisinti 
sutarties

t

• i

Franc. Komunistai Gavo 
Daugiausiai Balsy

Atlanto sutartyj 
tokios didžiosios 
kaip Jungtinės 
Anglija ir Fran- 
būdu ši sutartis 

nei prieš 
nei 

prieš

- PARYŽIUS. — Franci
jos komunistų laikraštis 
Humanite pranešė, jog re
guliariuose apskričių sei
melių rinkimuose komunis
tai gavo 1,689,764 balsus, 
tai daugiau, negu kuri kita 
pavienė partija. Šiuose rin
kimuose už komunistus bal
savo 154,570 piliečių dau
giau, negu 1945 >m.

Bet papildomuose balsa
vimuose kitą sekmadienį 
visos dešiniosios partijos 
susibūrė prieš komunistus 
ir sudėio balsus vienam bei 
kitam dešiniųjų kandidatui.

&

j

kuriuose veikia

Būsianti Siunčiama 
Jankiy Armija prieš 
Graiku Partizanus

NEW YORK. — Čia gir- 
dėtas Laisvųjų Graikų ra
dijas tvirtino, kad Jungti
nės Valstijos rengiasi siųs
ti savo armiją karui prieš 
Graikijos partizanus.

Graikų Komunistų Parti
jos sekretorius Nikolas 
Zachariades pareiškė, jog 
partizanai, nežiūrint bado

vene priklausė prie LLD ir I ir šalčio, nepaisant Ameri- 
LDS kuopų.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Margaretą, sūnų Al, 
dukterį v Margaretą, brolį 
Joną, seserį ir ąvogerį, gy
venančius South,Peru, Me.

Šią žinią telefonu prane
šė Laisvės raštinei penkta
dienio rytą J. Koncas iš 
New Haveno. Jis tuo laiku 
nežinojo, kur kūnas bus pa
šarvotas.

Išreiškiame velionio naš
lei ir šeimai gilią užuojau-

kos bombų, tęs kovą prieš 
monarcho-fašistų valdžią, 
iki išlaisvins Graikiją.

WASHINGTON. — Am
erikos valstybės sekreto
rius Acheson tarėsi su už
sieniniu Anglijos ministru 
Bevinu stipriau paremt 
Graikijos monarchistus:

' WASHINGTON. — Pre- 
zid. Trumanas ragino Kon
gresą paskirti Marshallo 
planui visus $5,580,000,000 
per metus.

Senatorius Glen Taylor 
Siunčiamas Kalėjiman

BIRMINGHAM, Ala. — 
Teismas atmetė' pažangaus 
demokrato senatoriaus Gle- 
no H. Tayloro apeliaciją; 
patvirtino pirmesnįjį polici
jos teismo sprendimą, kuris 
jį nuteisė 180 dienų kalėti 
ir $50 baudos sumokėti. 
Taip Taylor baudžiamas dėl 
to, kad dalyvavo bendrame 
susirinkime su negrais. 
Vietiniai įstatymai užgina 
baltiesiems eiti į mišrius 
susirinkimus su negrais.

Tayloras duoda apeliaci
ją aukštesniam teismui.

Fašistinis Dilius Jau 
Marylando Įstatymas

ANNAPOLIS, Md. — 
Marylado gubernatorius 
Wm. P. Lane pasirašė vals
tijos seimelio užgirtą fašis
tinį Oberio bilių. Taigi jau 
pagamintas įstatymas, ku
ris reikalauja bausti iki 20 
metų kalėjimo ir $20,000 
žmones už priklausymą Ko
munistų Partijai arba šiaip 
progresyvei organizacijai, 
kurią valstijos valdininkai 
paskelbs “neištikima.”

ORAS. — Giedra, šilčiau. * vi
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Mūsą Nuomos ir Prezidentas
Kongresas praleido nuomoms kontroliuoti įstatymą, o 

prezidentas Trumanas jį pasirašė.
Pasirašydamas, prezidentas Trumanas pasakė, jog 

šis įstatymas esąs nukreiptas prieš godžiuosius namų 
savininkus, jog jis tarnausiąs liaudžiai, — tiems milijo
nams, kurie samdo butus ir moka už juos nuomas.

Įstatymas, atsiminkime, praleistas penkiolikai mėne
sių. Jis baigsis 1950 metais.

Bet ar šis nuomų kontrolės įstatymas tarnaus liau
džiai, tarnaus biednuomenei ir visiems, kurie moka nuo-, 
mas?

Originaliai Buvb manyta pravesti tokį įstatymą, kuris 
kontroliuotų nuomas. Bet vėliau prie jo buvo prikergtas 
“pataisymas.”

“Pataisymas” byloja: kiekviena valstija bei miestas 
turi teisę pakelti savo valstijoje arba mieste butų nuo
mas nuo 10 iki 30 nuošimčių. Jei tik kurios valstijos gu
bernatorius po tokiu įstatymu pasirašys, tai jis ten ir 
bus legalus ir žmonės nuomininkai turės mokėti nuo 10 
iki 30 nuošimčių daugiau, negu moka dabar!

Faktai Tiesiai iš Wallstry to Karalių Lūpų
Pasirodo, jog 1948 įlietai buvo- derlingiausi metai 

Amerikos, kapitalistams. Ju pelnai pasiekė negirdėtas 
aukštiiibas. Tai sužincime iš pačių Wallstry to finansinių 
karalių lūpų. Faktus pateikia j j organas “Wall Strėet 
Journal.” Sužinome, kad, '.abelnai paėmus, tik vienais 
1948 metais, palyginus su 1947 metais, fabrikantų pelnai 
pakilo 23.8 procentais. O paėmus padėtį nuo 1945 mėtų 
iki 1948 metų pabaigos tai per tą Trejeto metų laikotar
pį, kapitalistų pelnai pakilo 134 procentais!

“Wall Street .Journal” pateikia pelnus 376 kompanijų 
bei korporacijų, štai ištisa lentelė.

%
Rise or

Companies 1948 Profits 1947 Profits Deci.
8 Aircraft manufacturing ............ $10,876,391 ,$383,393*

19 Autos and equipment.................. 644,952,564 443,723,761 + 45.3
31 Building materials .................... 228,474,674 192,892,574 + 18.4
13 Chemicals .............. ............... 356,848,271 28$) 647 195 + 23 2
6 Coal .................. ................. 21,350,423 16 069 753 + 32 9
7 Distilling ....... ............ 137,948,905 127 166,102 + 85
6 Drues ............................................. 38,436,246 31,050,854 + 23 8'

13 Electrical and radio ................... 224,619,183 184,707,255 + 21.6
25 Food products, meat packing.. 260,886,753 292.244,211 10.7
19 Iron and steel ............................. 464,245,493 355,926,600 + 30.4
32 Machine and tools ....... ■..... 214.190,878 .158,364,878 + 35.2
13 Mining and metals ....................  . 222,590,680 200,864,643 ■ + 10.8

5 Motion picture ................. ............ 13,595,072 37,828,698 r 64.1
10 Office equipment ..................T..... 83,921,868 73,126,075 + 14:8
18 Petroleum products ................... 729,151,113. 438,835.539 + 66.1
17 Pulp and paper .................... 101,490,496 102.974.642 -14
13 Railway equipment ..................... 55,684,520 4'6,191,908 + 2(f5
22 Retail stores, mail order ......... 175,255,258 164,645,292 + 6.4
H Rubber .............................................. 104,784,179 110,067,649 4.8
12 Sugar ........... v....................... 46,391,471 67.727,311 -31.5
14 Textiles ............................................ 17O;973,182 14.1,779,282 +20.6
14 Tobacco .............................................. 134,189,754 112,943,115 +18.8

Total 328 Industrial i-'lrms ........ .. 4,440,857,374 3,588.403,835 + 23.7
18 Public utilities ............................. 238,216,541 237,729,356 + 0.2
30 Railroads ........ ................................. 565,426,021 411,002,020 + 37.5

Grand Total 376 Companies .... .. $5,244,499,936 $4,237,135,211 + 23.8

Dailės Paroda ir Jauni 
Lietuviai

Klausimas, surištas su veik vienatinė
mūsų kultūrine veikla, yra 
ir jaiinošibs lietuvių — 
amerikonū kartos klausi
mas. Ddžndi mes, atėję į
bet kurį parengimą ar susi
rinkimą, klausiame: “Ko
dėl taip mažai jaunimo?” 
Arba: “Kur mūsų jauni
mas?”

Jei norime, kad jaunimas 
būtų, tai ir kultūrinė veik
la turi būti tokia, kurioje 
jaunimas rastų ką veikti. 
Jaūnamečių mokyklėlės, ku
rios dabar pradeda veikti, 
yra gera priemone jauni
mui auklėti.* Mūsų chorai, 
vaidinimai, festivaliai, kon-

rinka, kur
tapyboš profesijos artistai 
gali parodyti ir parduoti 
savo kūrinius.

Ir mūsų dailės paroda 
gali bent dalinai šiame rei
kale patarnauti. Dailinin
kai, kurie turi • išleidimui 
(pardavimui) kūrinių, bus 
patenkinti, paakstinti toli
mesniam dailės darbui, jei 
jų kūriniai iš dailės paro
dos negrįš namo, bet puoš 
kurios organizacijos salę ar 
privatinį namą. Kaip mato
te, reikalas aiškus.

Mes įvertinsime dailės 
darbus geriausiai, jei tais 
darbais pagražinsime savų 
organizacijų sales, savus 
namus. Kuopos, klubai, or
ganizacijos • galės įsigyti 
meno kūrinių dailės paro
doje. Taip pat ir pavieniai, 
šeimos gali tai padaryti. 
Kiekviena kultūringa įstai
ga, kiekvienas namas turi 
meno kūrinių. Pasiruoški- 
me, kad ši dailės paroda 
būtų graži ne tik B rook ly
no lietuvių Auditorijoj, bet 
kad jos grožis pasiskleistų 

i į namus, į sales, kur vyksta 
mūsų sueigos, mitingai. Ir 

I šis žygis bus geru kviesliu 
' dailininkams į mūsų kultū
ros sdles.

V. Bovinas.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
certai, dailės kūrinių paro
dos, — yra priemonės jau
nimo pasirodymui sueigose, 
salėse.

Ypatingai mes čia nori
me pakalbėti apie ruošiamą! 
LMS ,3 Apskrities Dailės 
Parodą. Sakysime,1 šis klau
simas kaip ir naujas pažan
giųjų lietuvių kultūriniame 
judėjime. Mes, palaikydami 
chorus, ruošdami koncer
tus, patraukiame ii' palai
kome dalį jaunimo. Jauni
mas, praktikuojantis muzi
ką, dainavimo meną, gali 
išstoti, prieš mūsų lietuviš
ką publiką. Šiam iaūnimui 
jau yra kas veikti.

Bet kaip su tais jaunais 
amerikonais lietuviais, ku
rie savo talentus bando 
vaizduojamojo meno srity
je? Ką gali veikti, kaip ga
li išstoti lietuvių tarpe tie 
menininkai, kurie pamėgo 
tapybą, braižybą, skulptū
rą? Kaip gali pasirodyti 
moterys ir vyrai, kurie siū
lais, adatomis, virbalėliais, 
peiliukais ir skaptukais ga
mina grožinius kūrinius?

Ši meno šaka pas mus 
dar neišdirbta. Mes šia sri
tį gerai phadėjonie Chięa- 
gos festivalyje. Bet čia mes 
tui’ime dvi problemas: 1) 
Organizuoti dailininkus, 
padaryti tamprius ryšius 
th r b e dailininkų ir meninės 
mūsų organizacijos —< Lie
tuvių Meno Sąjungos. 2) 
Kad dailės kūrėjai dalyvau
tų mūsų parodose, reikia 
paruošti ii* publiką, žiūro
vus; kurie tinkamai supras
tų ir . įvertintų dailės kūri
nius, mūsų ruošiamas paro
das,

Mbs ruošiame Dailės Pa
rodą, kuri gali patraukti 
vaizduojamojo meno kūrė
jus. Dailės Paroda ne tik 
paveikslų ir gražių rank
darbių parodymas, bet ir 
didelis apšvietos požengis 
jauųįnluį ir senimui.

LMS 3 Apskrities Komi
tetas savo atsišaukime dai
lės parodos reikalu, kelia ; 
obalšį: Ptibškime savo na-1 
mils, safes meno kūriniais! 
Aišku, dailės parodos daly
vių tarpe, bus tų, kurie no
rės ahba šūtikš savo, kūri
nių, ypač vaizduojamo me
no srityje, išleisti švietan. 
Mieste dailės parodos yba

Pranėšijmas apie Kolektyvinių 
Ūkiu Valstiečiu Šuvažiavima

LAZDIJAI, sausio 5 d. — 
Teizų apylinkėje įvyko darbo 
valstiečių susirinkimas', kuria
me Šventežerio valsčiaus par
tinis organizatorius drg. Juo- 
zojinas papasakojo apie Res
publikinį kolektyvinių ūkių 
valstiečių suvažiavimą. Susi
rinkimo metu valstiečiai taip 
pat buvo supažindinti sų su
važiavimo priimtu kreipimusi. 
Po to pranešėjas atsakinėjo 
valstiečiams i įvairius klausi
mus kolektyvinių ūkių staty
bos klausimais'. Darbo vals
tietis A. šeštokas Kvietė vals
tiečius artimiausiu laiku suor
ganizuoti apylinkėje kolekty
vinį ūkį.

★ ★ ★ 
Medžiaga Statyboms

RASEINIAI, sausio 5 d. — 
“Pergales” kolektyvinio ūkio 
valstiečiai šiais metais nuta
rė • pastatyti savo ūkyje eile 
trobesių visuomeniniams rei
kalams . Vietiniai organai iš
skyrė artelei 300 kubinių me
trų statybines medžiagos. Ko
lektyvinio ūkio brigadininko 
Girdžiaus vadovaujama briga
da per tris dienas iškirto visą 
jiems skirtą mišką, be to, jau 
visa statybine medžiaga su
vežta i artelę.

iii
Lietuvių Literatūros

• Mokytojų Pasitarimas
VILNIUS, sausio 4 d.' — 

Švietimo Ministerijoje prasi
dėjo lietuvių literatūros mo
kytojų pasitarimas, ( kuriame 
dalyvauja 140 mokytojų iš vi
sos respublikos.

. Pasitarimo dalyviai išklausė• 1(1 * 
rašytojo B. Praiiskaus paskai
tą apie tarybinę lietuvių lite
ratūrą ir jos kritiką, o taip 
pat. švietimo Ministro pava
duotojo E. Lisausko praneši
mą “Literatūros dėstymas vi

durinėse mokyklose.”
★ ★ ★.

Apylinkės Agitatoriai
JONIŠKIS, sausio 5 d.— 

Didelį agitacinį darbą Žeime
lio valsčiaus Baltausių apylin
kėje atlieka agitatorių grupė, 
vadovaujama J. šlekonio. Gru
pėje dirba klubo-skaityklos 
vedėja BalzaraviČiūtė, valstie
tis Kazakevičius ir kt.

Agitatoriai supažindina 
valstiečius su penkmečio vyk
dymo eiga, su tarptautine pa
dėtimi. Nemaža pokalbių ski
riama reakcinei dvasiškijai ir 
buržuaziniams n ac i o n a 1 i s tams 
d .em a s k u o t i. P ixi p a g u o j a m a
kolektyvinių ūkių santvarka, 
štai, pavyzdžiui. agitatoriai 
šlekonis ir Užkuraitytė orga
nizavo pasikalbėjimus apie 
žemės ūkio artelės įstatus bei 
pirmuosius kolektyvinių ūkių 
pasiekimus Meišėnų kaime.

Kiekvieną savaitę agitato
riai aptaria tolesnius darbo 
planus. St. Laurinaitis.

★ ★ ★
Įmonės Darbuotojas— 
Kandidatas Į-Liaudies Teišėjus

ŠIAULIAI, sausio 5 d. — 
Šiaulių p)ėsos kombinato ko
lektyvas gerai pažįsta ir ger
bia kombinato kadrų skyriaus 
viršininką Leonidą Mikalaus
kienę.’ Dirbdama, šiose atsa
kingose pareigose, ji nusipel
nė kolektyvo pasitikėjimą. 
Darbe su žmonėmis, visuome
ninėje veikloje Mikalauskienė 
užsirekomendavo kaip giliai 
atsidavusi tarybinė patriotė. 
Ji gerai žino liaudies intere
sus. kovoja už juos nuo pat

■ jaunų dienų.
įvertindamas Mikalauskie- 

, nes nuopelnus, kombinato ko
lektyvas bendrame savo susi- 

i rinkime pasiūlė jos kandida- 
: turą i garbingas -liaudies tei- 
Į sėjo pareiga.

St. Dovydaitis.

*Loss.

O kaip su darbininkų algomis? Į šį klausimą lai at
isako valdžios įstaiga — Bureau of Labor Statistics! Iš 
< šio informacijų šaltinio sužinome sekamus įdomius ir 

tinė alga buvo $44.39 savaitėje, o 19^8 metais — $53.10 
Tai yra per šį trijų metų laikotarpį darbininkų algos te
pakilo 20 procentų.

Tačiau dar toli gražu nė visa istorija. Per tą patį 
trijų mėtų laikotarpį darbininkų gyvenimo kaštai pakilo 

j visu vienu trečdaliu. Taigi, 1948. metais Amerikos dar- 
i biriinkų ekonominė būklė buvo 10 procentų prastesnė, 
J negu 1945 metais. ", >

Pelnai kilo, o liaudies ekonominė būklė krito! Tokia 
i šiandien padėtis’

Įstatymas suteikia teisę namų savininkams reikalau- svarbius faktus. 1945 metais Amerikos darbininku vidų
•■»i ! •  _____________ _____ ., ___ T « c ■ ■ ;ti “žmoniškų Įeigų” už išnuomuojamus namus, — gi 

“žmoniškas įeigas” galima visaip suprasti ir visaip iš
aiškinti.

Ar šitoks įstatymas galima vadinti smūgiu namų vieš
pačiams?! Ar šitoks įstatymas galima vadinti nuomuo- 
tojams laime?!

Kodėl prezidentas, pasirašydamas šį įstatymą, juo 
džiaugėsi, mums, žinoma, nesuprantama.

Vienas yra aišku: praėjusiais metais, rinkiminės kam
panijos laiku, prezidentas Trumanas gąsdino balsuoto
jus: jei jūs balsuosite už Dewey, tai jums bus pakeltos 
butu nuomos.

Žmonės balsavo už Trumaną, — tačiau butų nuomos 
jiems visvien tapo pakeltos ir prezidentas tuo didžiuojas! |

Kitais žodžiais,' šis nuomų kontrolės įstatymas — 
stambiųjų namų savininkų laimėjimas. Tik jie gali juo 
džiaugtis.

Žmonės privalo dabar’ kovoti, kad kiekviena valstija 
kuo greičiausiai pravestu įstatymą, tikrai kontroliuo
jantį nuomas, neleidžiantį stambiųjų namų savininkams 
žmones apiplėšti.

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJA

kalbame. Tai Lietu viii 
ratu ros Draugija.

Kas Laimėjo Francūziioie?
Per praėjusius du sekmadienius Prancūzijoje vyko 

apskritinių savivaldybių rinkimas.
Juose dalyvavo de Gaulle partija — fašistinė partija, 

— “vyriausybinės partijos,” socialistų, klerikalų, radi
kalų sudarė Tikimuose bloką, taipgi Francūzijos komu
nistine partija.

Rinkimų pasekmės buvo tokios (kol kas oficialinių 
skaitmenų mes nematėme, todėl vadovaujamės neofleta
linėmis): vidurio partijos arba “vyriausybinės partijos” 
iš viso, sudėjus krūvon, gavo virš 50 nuošimtį visų bal
sų, komunistinė partija arti 24 nuoš. visų paduotų balsų, 
na, ir apie tiek generolo de Gaulle partija.

Tiesa, atstovų į savivaldybes komunistai išrinko ma
žiau, negu degaullistai ir “vyriausybininkai,” bet tai ma
žai tereiškia. Komunistai išrinko atstovų mažiau dėl to, 
kad jie buvo vieni, nesidėjo į jokius blokus, kuomet “vy
riausybininkai” ii- degaullistai kai kur sudarė blokus.

Na, ir- dėl šitų rinkimų pasekmių tūla lietuviškoji 
spauda pradėjo šūkaloti: žiūrėkite, kaip komunistai pra
kišo !

Kokia trumparegystė!
Komunistai Francūzijoje atsilaikė, nepaisant, kad 

prieš juos buvo verčiama kalnai melų ir klastų: verte 
juos “vyriausybininkai,” vertė degaullistai.

Antra, šitie rinkimai lietė daugiausiai sodžius bei 
žus miestelius. Jie nelietė, pav., didžiulio Paryžiaus, 
o komunistai daugiausiai įtakos turi ne sodžiuje, 
miestuose.

Turint tai demesyj, komunistai šiuose apskričių savi
valdybių rinkimuose iš tikrųjų išėjo laimėtojai!

ma- 
Na, 
bet

šiaurės Amerikos lietuviai 
turime labai gerą organizaci
ją, tik labai mažai apie- ją 

Lite-
Mes taip 

apsipratome, kad mums atro
do, jog nėra apie ką ir kal- 

Mažai kas kalbama ir 
metu. Tikrenybėje, 

reiktu daug dažniau

būti, 
vajaus 
mums

i apie ją kalbėti.
Lietuviu Literatūros Drau

gija yra labai svarbi organi
zacija . Jos nariu būti turėtu 
būti skaitoma didelė garbė. Ji 

į yra žiburys šviesos, kuri ^gali 
būti vadinama skaisčiausia 
šviesa. šiandien visur me« 

> girdime labai daug kalbant 
apie kultūrą, apšvietą, civili
zacija. Bet tikroji apšvietą 
šiame kontinente yra belaisvė. 
Tikros šviesos prisibijoma. 
T) a u g i a u p a s ta n g ų y i-a. d e d a m a, 
kad ji nepasiektu žmonių, ne
gu kari jos skleidimui.
tuviu Literatūros Draugija ne 
tik nebijo tikros šviesos, bet 
dar stengiasi dubti ją tiems, 
kurie jos siekia.

Paimkime keletą dalyku, 
kad būtu galima aiškiau su- 

I prasti jos reikšmę. šiandien 
• žmogus yra toli nužengęs, jis 
| turi ga’ingu priemonių 
i įimti i įvairių reiškinių 
į gamtoje, mūsų vishtoję 
i si as šiandien sužinojo 
' paslapčių. Bet ar jis s
i si supažindinti žmonos su tuo 
; žinojimu, išblaškyti iš žmb- 
į gaus visą praeitį, visus btir- 
|tus? Ne. Priešingai, yra deda
mos pastangos išlaikyti jo 
protą sukaustytą taib, kad jis 
gyventų tokioje pat ūkaiioje. 
kaip kad. jis buvo tūkstančius 
metų. Baisiausias aparatas 
pastatytas tam, kad žmogaus 
protas nepasiliuosuotų iš ne
laisvės. f

Arba paimkime tą patį 
marksizmą. Tai mokslas, kū

ris atidengia žmogui visuo
menės vystymosi eigą, Įstaty
mus. Jis nusako žmonijos at
eitį taip, kaip astronomai sau
lės ir mėnulio užtemimus. Bet 
mūsų apįivieta nenori nei gir
dėti apie tokią apšvietą. Nori 
paversti nusižengimu studi
juoti marksizma. Marksiz- 

k ‘ i ■ 1 .

mas revoliucijų nekelia. Jis 
tiktai atidengia tas jėgas, ku
rioj iššaukia revoliucijas. Jis 
tiktai parodo žmonėms, kuria 
kryptimi žmonija eina ir dėl 
kokių priežasčių.

Lietuvių Literatūros Dratigi- 
nėra partija. Ji nesiekia 
:lžios ar pakeitimo

mos. Ji yra apšvietos 
nizacija, kuri rūpinasi 
a pš vi eta. Ji stengiasi 
literatūrą, kurioje nariai gali
rasti tikro mokslo ir kultūros 
žinių, kurias surinko moksli
ninkai ir kultūrininkai per 

ir stebėji-

ja
siste- 
orga- 
tikra 
leisti

Lie-- savo tyrinėjimus

ste bū
ni ūsui 
Mbk- 
d aug

Ragahgaudžiai Veikia
Sakoma, jpg New Orlearis mieste (Louisiana valsti

joje) federalinė grand džiūrė pradedanti sesiją, atkreipi 
tą prieš komunistus. Bus šaukiami numatytieji komu
nistų veikėjai prie džiūrės ir terorizuojami: jei neatsa
kys, to, ko grand džiūrė nori, bus kišami kalėjimam

Panašiai kadaise buvo Kalifornijoje (Los Angeles 
mieste). Ten devyni komunistų veikėjai buvo įkalinti 
tik dėl to, kad jie nesutiko atsakytį į klausimus, kurie 
galėtų įkriminuoti juos arba kurie galėtų Komunistų*

mus.
Taipgi reikia - atmint’,, kad 

ši organizacija nėra kokia 
bažnytinė organizacija, valdo
ma iš aukštai skirtu valdonu. 
Tai demokratine organizacija, 
valdoma demokratiniu keliu 
rinktų viršiiiinkič, kurie savo 
veikimą derina su narių troš
kiniais /Tai kolekTyvas ap
švietos trokštančių žmbiiių ši: - 
sibūrimas:

Niekad žmogui nebuvo to
kio didelio reikalo’ šviestis ■ir 
lildksliutis. Seniau žmogui bu
vo maža dirva mokslui. Jis 
mažai ką težinojo. Ji valde 
visokį prietarai. -Ant kiek
vieno žingsnio jis mate virš- 
gamtišką jėgą. Visur jis ma
tė pavojų, šiandien žmogus 
yra ^atidengęs daug paslapčių, 
ši an d i eą jis gali 
ęsąs rišu gyvių 
Mūsų Lietuvių
Draugija, gali mums padėti 
susipažiiiti su daugeliu tų ati-

didžiuotis 
karaliumi. 

Literatūros

dengtu pąslapčią. Viskas, ko 
hiums reikia, tai stiprinti ją,1 
kaip dariais, taip ir finansi
niai. kad ji galėtų dvigubai 
daugiau darbo atlikti.

Harold J. Laski, Anglijos Darbo Partijos vadas, su 
savą žmona pirm išsėdimo iš laivo Queen Mary, New 
Yorke. Atvykęs čionai sakyti prakalbų, kurioms jį al
kvietė Sidney Hillman’o vardo fundacija,. jis ne visur 
galėjo kalbėti. Kalifornijos Universitetan jo neįsilei
do. Minėtoji fundaciją yra įsteigta Amalgameitų Uni
jos; pagarbai velionies Hillmano, buvusio unijos prezi
dento. Tai nebuvo joks raudonasis, neigi jo palikta 
unija yra raudonoji. Daugelis jos dabartinių viršinin
kų padeda reakcininkams pulti pažangiuosius,' vienok 

tas neapsaugojo jų pačių atkviesta svečia nuo 
reakcijos atakų. ;

2 pusi.—Laisve (Libėrty, LitŪ. Daily)— Šestad. Bal. 2, 1949

Partiją įkriminUoti.
Denveryj, Kolorado valstijoje, buvo tas pats.
Veikiausiai rauddngaudžiai pradės tą patį puolimą 

pravesti ir kitose šalies srityse.
Šis įniršimas, šis legates politinės partijos įžūlūs puo

limas, aišku, turi vieną ir tą patį tikslą: sunaikinti ko
munistinę partiją.

Bet juk tai yra pažeidimas mūsų krašto konstitucijos,

Teisių Biliaus. Tai yra nesiskaitymas su pagrindiniais 
mūsų krašto konstituciniais dėsniais, garantuojančiais 
politinėms partijoms teisę laisvai veikti:

Visuomenė, vyriausiai organizuoti darbininkai, turė
tų prieš šį ragangaudžių “žygį” užprotestuoti. Protes
tai turėtų būti siunčiami Tom Clarkui, teisėtumo sekre
toriui, Washingtonan.

4

Kaip žinia, ji išleidžia po 
vieną ar dvi knygas į ..metus 
ir žurnalą. Kodėl ji negalėtų 
išleisti daugiau knygų ?

Norint pakelti mūsų apšvie
tos darbą, pirmoj vietoj mes 
turime daugiau atydos at
kreipti Į jos budavojimą; jos 
stiprinimą. D tai darbas n.e 
vien vadovų. Tai darbas visų 
narių. Tai , darbas, kuriam- 
nereikia gailėtis jėgų. Teiki
mas apšvietos darbo žmonėms 
yra labai kilnus darbas,

(“Liaūcties Salsas.”)
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Amerikos Meno ir Kultūros Darbininkų
Žodis už Taiką

Rašo ROJUS MIZARA
Šimtai' aktorių, dailininkų, šokėjų, 

rašytojų, kritikų, švietėjų, visomeninin- 
kų ir mokslininkų tarė savo reikšmingą 
žodį prieš karo pavojų, už taikos, — il
gametės ir pastovios pasaulinės taikos 
palaikymą.

/ Tai Įvyko š.'m. kovo 25-26-27 dd., 
New Yorko mieste.

Tai įvyko Carnegie Hall salėje, Wal
dorf Astoria viešbutyj, ir didžiajame 
Madison Sq. Gardene.

Šiton svarbion amerikinių mokslo ir 
kultūros darbininkų konferencijon buvo 
kviesti visų kraštų mokslo ir kultūros 
atstovai, kad su jais bendrai būtų gali
ma spręsti taip svarbų, visą žmoniją lie
čiantį klausimą, kaip taikos palaikymas.

Deja, mūsų valstybės departmentas 
atsisakė įleisti Anglijos, Francūzijos, 
Italijos, Vengrijos, Rumunijos, taipgi 
Centrinės ir Pietų Amerikos kraštų mo- 
kslo ir kultūros atstovus; atsisakė jiems 

vizuoti pasus. Anglijos atstovams mū
sų ambasadorius Londone buvo vizavęs 

* pasus, bet vėliau tai atšaukė, paskelb
damas, būk norį pas mus atvykti kovo
tojai už taiką esą komunistai! Tik vie
nam anglui tesuteikė vizą.

Iš užsienio buvo mokslo ir kultūros at
stovai tik iš Tarybų Sąjungos, Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Jugoslavijos, taipgi iš 
Kiubos. Buvo vienas kitas iš kai kurių 
kraštų, pakliuvęs kaip nors atsitiktinai.

Tačiau, nepaisant viso to, konferenci
ja vyko taip,’ kaip ji buvo nustatyta.

Sprendžiant atstovų kiekiu, taipgi 
sprendžiant pagal dalyvių kalbas, kon
ferencija vyko ir baigėsi didžiuliu pasi- 

f sekimu. Jokios iš valdžios pusės stato
mos kliūtys, jokie iš reakcininkų, kąro 

w troškėjų mostai konferencijai sukliudy
ti neatnešė jiems pageidaujamų pasek
mių.

Šis Amerikos mokslo ir kultūros at
stovų sambūris dar kartą parodė, jog 
mūsi{ krašto šviesuomenė, mūšy, inteli
gentija ir intelektuali  j d nori taikos ir 
'yra pasiryžusi už ją kovoti!

Aš čia nerašysiu apie konferencijos 
eigą neigi jos nutarimus, nes tai /buvo 
apibūdinta pirmesnėse Laisvės laidose.

Čia priminsiu tik tiek, jog visi konfe
rencijos dalyviai buvo labai pasipiktinę 

e. šiuo mūsų valstybės department© neap
galvotu žygiu.

Matau reikalo priminti ir tai; jog, ne
paisant tų barjerų, kurias pastatė mūsų 

» valstybės departmentas, konferencijos 
dalyviai visvien išgirdo daugelio neįsb 
leistų žmonių nuomones.

Anglijos mokslo ir kultūros atstovai, 
kuriems vizos buvo atšauktos, įregistra
vo savo trumpas sveikinimo kalbas į 
plokšteles, kurios buvo atsiųstos lėktu
vu ir kurias konferencijos "dalyviai gir
dėjo !

Žymusis Francijos poetas, Paul Eluard, 
kuriam viza buvo atsakyta, prisiuntė il
goką sambūriui sveikinimą.

“Sveikinu jus — jus, kurie trokšta
te taiką palaikyti, jus, • geriausieji 

• žmonių atstovai,” rašė poetas Eluard 
ir jo žodžiai skambėjo Madison Sq. 
Gardene, tarytum jis pats juos būtų 
skaitęs:

* “Pasaulis šiandien turi pasirinkti 
tarp aušros ii’ siaubo. Mes nesame uto
pistai, bet žinome, jog aklieji atmerks 
savo akis. Daug priklausys ir nuo to, 
ką mes jiems ,duosime ... ' Nedoras, 
piktas visur privalo užleisti kelią ge
ram. Kovokime!...”
Anglijos aktorė — estrados ir ekrano 

aktorė—Patricia Burke—norėjo atvykti, 
buvo įpareigota savo profesijos draugų 
atvykti, bet jai, kaip sakyta, viza buvo 
atšaukta. *

Ką gi Miss Burke norėjo pasakyti?
“Esu tikra, jog man nėra reikalo 

pabrėžti karo žiaurumus, bet aš noriu 
i tik priminti jums karo bereikŠmingvv-

mą. Ką karas kada nors išsprendė? 
• Argi karas padaro pasaulį geresnį, 

laimingesnį ir turtingesnį? ...
“Paskyro žmogaus taikos troškimas, 

tikėjimas tuo, kad žmonija karo neno- 
T’i — tik to neužtenka. Mes, liaudis, 
privalome reikalauti mūsų vyriausy
bių, kad josios darytų didžiausių pas
tangų tarptautiniam susipratimui at- 
steigti...”
Vengrijos mokslo ir kultūros delega

cija, negavusi leidimo konferencijon ^at
vykti, prisiuntė labai įdomų raštą. 'Be 
kitko, jame skaitome: . z

“Mes manome, jog lengvai galima 
nustatyti, kad mūsų kraštas pastaruo
ju laiku patapo taikikliu šmeižiškiau- 
siems ir šlykščiausiems puolimams. 
Gal būt nei jokia kita šalis nebuvo 
taip baisiai ir neteisingai Amerikos 
spaudoje ir per radiją apkaltinta, 
kaip Vengrija.

“Tos pačios pajėgos, kurios neįsilei
do mus į jūsų taikos konferenciją, iš
naudojo kardinolo Mindszenty bylą ir 
teismą tam, kad pasėti pasaulyj juo 
didesnio nesusipratimo, tam, kad pa
didinti skirtumus, ir tam, kad pa
ryškinti nuodingą doktriną būk karas 
esąs būtinas ir neišvengiamas ...

“Nepaisant skirtumų politinėje geo
grafinių ribų struktūroje, jūsų konfe
rencija privalo simbolizuoti tai, jog 
nei viena tauta be pasipriešinimo ne
pasiduos provokacijai karo, grūmo
jančio žmonijos sunaikinimu, ir kad 
geriausi visų pasaulio kraštų intelek
tualai sutvirtins savo pajėgas kovai 
žmonijos išsaugojimui...”

Įdomi telegrama, gauta iš Francūzi
jos. -Ją prisiuntė katalikų kunigas 
Jean Boulier, tarptautinės teisės žino
vas, kuriam mūsų valstybės departmen
tas neleido konferencijon įvažiuoti. .Pa
siskaitykite:

“Kaip katalikų kunigas, kovojąs 
atejistinį materializmą, aš norėjau 
konferencijoje patvirtinti taikaus su
gyvenimo įvairių ideologijų galimybę 
šiame siaurėjančiame pasaulyj. Jung
tinių Valstijų konstitucijos toleranci
jos principo šventumas turėtų būti 
girdimas ir jaučiamas tarptautiniuo
se santykiuose. Siaubingoji atomo 
bombos idėja ir gązdinimas ja privalo 
būti visiškai nugalėtas. Nedavimas 
man teisės pasakyti šitųv tiesų, — ar
gi tai nėra įrodymas siekimosi agresi
jos ir netolerantiškumo, pridengto žo
džių apsiaustų? ... Tegu jūsų kongre-

• sas sutraukia aplink save visus geros 
valios žmones!”
Iš Indijos atėjo telegrama, skelbianti 

tokį įvykį. Vieno Indijos laikraščio, “Pa- 
ričaja,” redaktorius, Goral Halder, ren
gėsi atvykti šion konferencijon ir pada
vė savo vyriausybei prašymą išduoti jam 
pasą. Bet valdžia, vieton duoti jam pasą,* 
pagrobė Hūlderį ir be jokio kaltinimo’ 
įkišo jį kalėjiman.
. Šitoki* ir jiems panašūs nusiskundi
mai, bei kaltinimai pasiekė konferenciją 
tų žmonių, kurie 'troško atvykti šion is- 
torinėn konferencijon.

Nusiskundimų, kaip matome, ... dau
giausiai buvo padaryta mūsų valstybės 
departments Visa tai privertė kai ku
riuos žmones prabilti.

Prabilo vienas žymiausiųjų pasaulio 
rašytojų, Thomas Mann, šiuo, metu gyve
nąs Hollywoode, Kalifornijoje.

Thomas Mann prisiuntė telegramą, 
kurios tūlas dalis čia paduodu:

, “Brangusis Daktare Shapley!
“Noriu patarti jums, kad didžioji 

jūsų konferencijos sesija priimtų re
zoliuciją ir pasiųstų ją valstybės de
partments dėl jo kenkimo taikos kon
ferencijai.

“Tuomet, kai Rytinės Europos de

legatams buvo leista atvykti, tai Ita
lijos, Francūzijos, Britanijos ir Loty
nų Amerikos delegacijoms buvo atsa
kytos vizos ... Nors Mr. Acheson pa
kartotinai pareiškė Amerikos pasibai-' 
sėjimą karu ir mūsų pasiryžimą' tai
kai palaikyti, jis 'diskredituoja tuos, 
kurie trokšta (karštai įsitikinę) padė
ti tiems idealams, kuriuos jis garbina. 
Iš anksto paskelbdamas, jog taikos 
konferencija būsianti komunistinės 
propagandos įrankiu, jis aprūpino 
amunicija visus-taikos priešus...”
Rašytojas Thomas Mann pats negalė

jo dalyvauti konferencijoj, bet jis prisi
dėjo prie jos .sušaukimo.

Matome, kiek daug šviesių protų, ak
tyviai, asmeniškai nedalyvavusių šiame 
sambūryj, surado priemones savo nuo
monėms pasakyti!

Visa tai nuskambės per platųjį pasau
lį, trokštantį pastovios taikos, ramaus, 
pilno kūrybiško gyvenimo.

Po plačių, išsamių diskusijų, ši isto
rinė Amerikos mokslo ir kultūros darbi-, 
ninku konferencija priėmė atitinkamas 
rezoliucijas. Štai vienos rezoliucijos po
ra trumpų paragrafų:

“Kalbos apie karą ir pasiruošimai 
karui stato pavojun mūsų laisvę ir ne
ša prietartis, neapykantą ir prievartą 
į mūsų gatves ir susirinkimų sales.

“Kiekvienas naujas, valdinis veiks
mas, ant greitųjų užkartas mūsų žmo
nėms, kiekviena santarvė ir karinė są
junga, padaryta pagal karinį spaudi
mą, dramatiškai vaizduoja moralinį 
mūsų smukimą ir pabrėžia, kaip grei
tai mes privalome surasti kelią į tai
ką ...

“... Mes nesiliausime veikę, iki tai
ka bus pasiekta .. .”
Gaila, kad šitoje intelektualų taikos 

istorinėje konferencijoje lietuvių kilmės 
amerikiečių tiek mažai tedalyvavo!'...

Konferenciją sveikino šimtai pasaulio 
intelektualų ir visuomenininkų. Sumi- 
nėtini: George Bernard Shaw, Sean 
O’Casey, Martin Anderson-Nexo, Jawa- < 
harlal Nehru (Indijos ministrų pirmi
ninkas) ; Dame Sybil Thorndike, britų 
aktorė; P. MJ'S. Blackett, fizikas, 1948 
metų Nobelio premijos laureatas, taip
gi Arnold Zweig.

Apskaičiuota, jog mažesnėse ir dides
nėse konferencijose iš viso dalyvavo apie 
8,525 asmenys.

Konferencija baigėsi Madison Sq. 
Gardene, kur suvyko 20,000 žmonių, 0 
tūkstančiai netilpo!

I 
Menininkam ir Publi
kai Įdomi Prelekcija

Rytoj, balandžio 3 d., Liet. Kult. Centre.
Kas yra tos, taip vadinamos, “darbo 

dainos”? Koki jų žodžiai, muzika, turi
nys? Kaip seniai darbo liaudis pradėjo 
dainuoti savo vargus, darbą, protestus 
savo dainose, mums bus tinkamai nu- 

, šviesta sekmadienį, balandžio 3 d., Bro
nės Šalinaitės prelekcijoje.

Kaip mes žinome, Bronė Šalinaitė- 
Sukaskienė, kiek laiko atgal, buvo veikli 
LMS sekretorė, ji apščiai parašė savo 
originalės muzikos, davė daug muzikos- 
dainų vertimų, ji sukūrė keletai opere
čių muziką. Taip pat Šalinaitė vadova
vo Aido Chorą, Brooklyne,. per eilę metų. 
Bronė puikiai pasižymėjo dirbdama su 
Newarko lietuvių Sietynu.

Šiuo metu Bronė Sukaskienė augina 
smarkų sūnų. Šeimos sąlygos jai nelei
džia veikti pYie mūsų chorų, bet su mu
zika Bronė nepersiskyrė. Ji savo studijo
je mokytojauja. Daugelis tėvų gėrisi sa-' 
vo dukromis ir sūnais, -xkurie studijuoja 
prie Bronės Šalinaitės. Jos muzikos, mo
kytojavimo rezultatus ir mes, publika, 
jau girdime ir matome. Jurgis Kazake
vičius, dabartinis Aido Choro mokytojas, 
yra vienas iš Šalinaitės studijos pirmųjų 
studentų. Žilinskaite, gabi pianistė ir 
chorvedė, eilę metų, vadovavus Aido 
Chorą, taip pat studijavo muziką prię 
Šalinaitės. Bronė nemažai išauklėjo pia7 
nistų ir akompanistų.

Gal vėliausi Bronės muzikos mokyk
los rezultatai gražiai pasirodo dabar, 
mes juos girdime šiame meninės veik
los sezone. Tai dvi mūsų mylimos solis
tės — Suzana Kazokytė ir Dolores Pe- 
tronytė. Abi solistės yra vaisius Bronės 
Šalinaitės muzikos mokytojavimo.

Bronė ne tik muzikos mokytoja, bet ir 
švietėja. Jai rūpi ne tik muzika, jos 
technika, o ir turinys, socialė muzikos 
vertybė, jos reikšmė. Muzikos reikšmei,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, ]
Lithuanian Daily) 
Šestad. Bal. 2, 1949

jos idėjai skirta ir ši prelekcija. Sueiki
me ją išgirsti laiku, 4 vai. p. p., į Liber

ty Auditoriją. V. B.

Sveikinimo Raštas
Dmitriui Šos ta ko viriu i

»• £

Žinios iš Lietuvos
Naujas Kultūros Židiny^ *

KLAIPEDA, sausio 5 d. — 
čia Įvyko steigiamasis politi
nių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos skyriaus susirin
kimas.

Eilė žymiųjų amerikinio muzikos pa
saulio asmenybių įteikė tarybiniam kom
pozitoriui Dmitriui D. Šostakovičiui to
kį sveikinimo raštą-scroll’ą:

“Mes džiaugiamės sužinoję apie Jū
sų atvykimą į Jungtines Valstijas, ir 
mielai pasitinkame Jus kaip vieną žy
miausiųjų .. kompozitorių pasaulyje. 
Muzika yra tarptautinė kalba ir Jūsų 
vizitas padės simbolizuoti tą ryšį, ku
rį muzika gali sukurti tarp visų tau
tų. Mes sveikiname Jūsų vizitą dar ir 
ta viltimi, kad šios rūšies kultūrinis 
apsikeitimas gali pagilinti susiprati
mą tarp mūsų tautų ir tuo būdu pa
darys pastovios taikos pasilaikymą 
galimu.”

Pasirašo:
Olin Downes 
Clhudio Arrau 
Zlatko Balakovic 
Samuel Barber 
Leonard Bernstein 
Alexander Brailowsky 
Richard Burgin , 
Fritz Busch 
Emil Cooper 
Aaron Copland 
Paul Creston 
Ivehman Engel 
Lukas Foss 
Carl Friedberg 
Vladimir Golschmann 
Morton Gould 
Laszlo Halasz 
Roy Harris 
Vladimir Horovitz 
Otto Jelinek 
Alexander Kipnis 
Nathan Milstein

Pranešimą apie draugijos 
tikslus padarė jos atsakinga
sis sekretorius Rotomskis. 
Draugijos nariais Įstojo moky
tojų instituto direktorius Šim
kus, pavaduotojas Strek.ovas 
ir eilė kitų mokslo ir švietimo 
darbuotojų. P. Gailys.

★ ★ ★
1.000 Prenumeratų Valsčiuje

PANEVĖŽYS, sausio 5 d.— 
Gausiai užsiprenumeravo 1949 
metams laikraščius ir žurna
lus Raguvos valsčiaus gyven
tojai. Čia. surinkta daugiau 
kaip 1,000 prenumeratų. Ak
tyviausiu spaudos platintoju 
valsčiuje pasireiškė kaimo 
laiškanešys A. Kizis.

P. Sargautas.

79 Moksliniai Referatai

KAUNAS, sausio 5 d.—Per 
Įvykusią 'Kauno universiteto 
studentų mokslinę konferen- * 
ciją buvo perskaityti 79 refe- 

j rątai.
Jury komisija pažymėjo 

šiuos geresnius atskirų sekci
jų darbus: studento Grigorai
čio “Marksistinis dialektinis 
metodas literatūroje,” Putnos 
ir Gugaitės • “Kolektyvinių 
ūkių gyvenviečių išplanavimas 
Tarybų Lietuvoje,” Ponoma- 
revo “Vilniaus aplinkinio pra
monės geležinkelio proble
ma,” Kučinsko “Kolektyvinių 
ūkių elektrifikacija” ir eilę 
kitų.

★ ★ ★ 
įgaliotinių Pasitarimas ,

Gian-Carlo Menotti 
Guy Hutchins 
William Kapeli 
Serge Koussevitszky 
Efrem Kurtz 
Warner Lawson 
A. Tiliman Merritt 
Dmitri Mitropolous 
Erica Morini 
Eugene Ormandy 
Gregor Piatigorsky 
Walter Piston 
Fabien Sevitsky 
Artie Shaw 
Albert Spalding 
Tossy Spivakovsky 
Fritz Stiedi'y 
George Szell 
Randall Thompson 
Lawrence. Tibbett 
Jennie Tourel 
Bruno Walter

PLUNGE, sausio 5 d. — 
Daugiau kaip 250 Įgaliotinių, 
išrinktų bendruose rinkėjų 
susirinkimuose, suvažiavo Į 
Plungės apskrities liaudies 
teismų rinkiminės apygardos 
pasitarimą.

, Pasitarimą atidarė partijos 
apskrities komiteto sekreto
rius Kondratas.

T. Latvijos Kompozito
rių Kūrybiniai Planai

Rašo Prof. Jekabs Medinė
NAUJOS LATVIŲ TAUTOS DAINOS

Latvijoje mėgstama daina, supranta 
ją ir moka dainuoti. Tatai pademonstra
vo daugiatūkstantiniai jungtiniai cho
rai 1948 metų vasarą visuose Latvijos 
valsčiuose, apskrityse ir miestuose ir per 
grandiozinę Visos Latvijos Dainų šven- 
tęx mūsų gražuolėje Rygoje. Tarybų Lat
vijoje nėra nė vieno sodžiaus, kur nebū
tų vieno ar kelių chorų.

Liaudies melodijų bei motyvų paruo
šimas chorams, chorinės muzikps sukūri
mas užima didžiulę vietą Latvijos kom
pozitorių kūryboje. Tam, žymiu laips
niu, pašvęsta ir mano kompozitoVinė vei
kla. Per savo gyvenimą aš esu sukūręs 
apie 400 dainų bei kitų muzikos kūrinių 
įvairiems chorams.

Vienas stambiausių mano veikalų, su
kurtų ’ pastaruoju metu, yra kantata 
chorui, solo ir simfoniniam orkestrui, 
kuri mano yra pavadinta “Naujo gyve
nimo daina.” Kantatos pagrindan padė
tas poeto Janio Groto “Dainos apie jau
nybę” tekstas.

Pirmąkart kantata buvo atlikta prieš 
pustrečio mėnesio Rygos Operos ir Ba
leto teatre per iškilmingą koncertą Di
džiojo Spalio 31-jų metinių garbei.

Po to esu parašęs eilę dainų chorui ir 
solo. Vieną jų aš paskyriau legendari- 
niam latvių tautos didvyriui — parti
zanui - komjaunuoliui Imantui Sudmg- 
liui, vokiečių 1944 metų pavasarį nukan
kintam .Rygos centriniame kalėjime. Dvi

(Tąsa ant 4 pusi.)

ĄX'i *vr^) ’VCšk* '■> <

Savo kalboje “Linų audi
nių” fabriko stachanovininkė 
Zerničienė supažindino daly
vius su kandidatų Į liaudies 
tarėjus biografijomis.

Kandidatas Į liaudies teisė- x 
jus Indriulis susirinkusiems 
papasakojo savo biografiją.

Pasitarimo dalyviai priėmė 
kreipimąsi Į rinkėjus, ragin
dami juos balsuoti už komu
nistų ir nepartinių bloko kan
didatus.

Apskrities Tarybos Sesija 
Socialistinio Teisėtumo 
Klausimais

VILKAVIŠKIS, sausio 5 d.- 
Įvyko IV-toji apskrities dar
bo žmonių deputatų tarybos 
sesija. Joje buvo apsvarsty
ti socialistinio teisėtumo klau
simai. Po apskrities prokuro
ro pranešimo prasidėjo dis
kusijos. Buvo išnagrinėtas 
teisnio ir prokuratūros dar
bas, iškelti trūkumai. Sesija 
priėmė nutarimą, nurodantį 
priemones pažymėtiems trū
kumams pašalinti.

V. Žemelis.

Klube-Skaitykloje

JURBARKAS, sausio 5 d.— 
Kartupių apylinkės klubas- 
skaitykla (Eržvilkio valsč., 
Jurbarko apskr.) pasiruošė 
liaudies teismų rinkimams. 
Patalpos išpuoštos rinkimi
niais šūkiais, Įrengtas radijas, 
apsirūpinta šviesa.

Vakarais čia gausiai renka
si aplinkinių kaimų valstie
čiai.

Klubo-skaityklos vedėja 
Butkutė supažindina darbo 
valstiečius su tarybinių teis
mų darbo principais.

J. Ginas.
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(Tąsa)
Teisėjas su raštininku atsimainė peru

kais. Jiems taip besitaisant, Paspartutas 
labai nekantravo: jam rodėsi, kad teis
mo salės laikrodžio rodiklis tiesiog bėg
te bėgo.

— Pirmutinė byla, — vėl prabilo tei
sėjas Obadija.

— Fili j as Fogas? — pašaukė rašti
ninkas.

— Aš čia, — atsiliepė Fogas.
— Paspartutas?
— Esu! — atsakė Paspartutas.
— Gerai! — tarė teisėjas Obadija.
—Štai jau dvi dienos mes tamstų ieš

kom laukdami atvažiuojant traukiniu iš 
Bombėjaus.

— Bet už ką mus kaltina? — atsilie
pė nekantrusis Paspartutas.

— Tuojau pamatysite, — atsakė tei
sėjas.

— Ponas teisėjau, — tarė Fogas, — 
as esu Anglijos pilietis ir turiu teisę...

— Gal tamstą kas nuskaudė? — pa
klausė Obadija.

— Ne.
— Gerai, pašaukite kaltintojus!
Teisėjo įsakymu, teismo antstolis ati

darė duris ir įleido tris kunigus.
— Taip ir yra, — tarė sau Paspartu

tas: — čia tie patys bjaurybės, kurie 
norėjo iškepti gyvą tą moteriškę!

Kunigai sustojo prieš teisėją, ir rašti
ninkas balsu perskaitė jų skundą. Jie 
kaltino Fogą ir jo tarną dėl išniekinimo 
šventosios vietos. „

— Girdėjote tamstos?—paklausė tei-. 
sėjas.

— Girdėjome, — atsakė Fogas žiūrė
damas į laikrodį, — ir prisipažįstu kal
tas.

— A! tamstos prisipažįstate? ...
— Prisipažįstame, bet laukiu, kad tie 

kunigai taip pat pasisakytų, ką jie no
rėjo padaryti prie Piladžio pagodos.

Kunigai pasižiūrėjo į viens kitą. Jie 
negalėjo suprasti Fogo žodžių.

— Žinoma! — sušuko neberimauda- 
mas savo kaily Paspartutas: — tegu jie 
dabar prisipažįsta, kad norėjo sudegin
ti gyvą moteriškę!

Kunigai vėl pasižiūrėjo į viehs kitą 
dar mažiau suprasdami tarno žodžius. 
Teisėjas taip pat labai buvo nustebęs.

— Kokią moteriškę? — tarė jis. — 
Ką norėjo sudeginti? Vidury Bombė
jaus miesto?

— Bombėjaus?—sušuko Paspartutas.
— Žinoma, Bombėjaus. Mes čia kal

bame ne apie Piladžio, bet apie Mala- 
bar-Ilo pagodą Bombėjuje.

— Išrodyti tamstų kaltybei štai mes 
turime atėmę kurpes tam žmogui, kur 
išniekino meldyklą, — tarė raštininkas 
statydamas jas* ant stalo.

— Mano kurpės! — sušuko Paspartu
tas baisiai nustebęs.

Galima spėti, ką turėjo manyti ponas 
ir tarnas. Jie buvo jau seniai pamiršę 
apie tą pagodos išniekinimą Bombėjuje 
ir štai dabar dėl tos priežasties gavo at
sisėsti Kalkutoje ant kaltininkų suolo.

Fiksas tuojau buvo supratęs, kaip jam 
pasinaudoti tuo nelaimingu atsitikimu. 
Palikęs dar dvylika valandų Bombėjuje, 
jis suieškojo tuos kunigus, kur pešėsi su 
Paspartutu, prikalbėjo kaltininką pa
duoti į teismą sakydamas, kad jiems at
lyginsią visas išlaidas ir nuostolius* ir 
kitu traukiniu kartu su jais ėmė vytis 
Fogą. Bet Fogas, gelbėdamas radžos pa
čią, pasivėlino, ii’ Fiksas su tais kunigais 
atvyko į Kalkutą daug anksčiau. Fiksas, 
išvažiuodamas iš Bombėjaus, pranešė 
Kalkutos policijai, kad suimtų Fogą. To
dėl, galima numanyti, kaip iš pradžios 
buvo nusiminęs seklys, kai išgirdo, kad 
policija Fogo nei mačiusi, nei regėjusi.

— Jis bus išlipęs kur kitoje stotyje!z 
_ — galvojo policijos agentas, Rask tu 

dabar jį, kad geras! Jis pasislėps kur 
nors šiaurinėse provincijose, ir mano 
vargas niekais nueis!

Tačiau jis nuėjo į geležinkelio stotį*ir 
laukė dvidešimt keturias valandas.

Kaip nustebo policijos agentas, kai 
pamatė Fogą lipant iš vagono su jauna 
moteriške!

Kur jis rado tą moteriškę!
Bet nebuvo kada gaišti, reikėjo veikti.
Tuojau jis užrodė polismenui, ir tas 

Fogą, Paspartutą ir radžos pačią nuve
dė j teismą.

Kad Paspartutas būtų mažiau karš- 
čiavęsis teisme, jis būtų pastebėjęs vie
noje salės kertėje Fiksą, kuris drebėda
mas laukė, kuo pasibaigs byla. Jo baimė 
buvo labai suprantama, nes jis dar ne
buvo gavęs įgaliojimo areštuoti Fogą.

Teisėjas Obadija liepė įrašyti į proto
kolą Paspartuto prisipažinimą, kad kur
pės jo. Paspartutas būtų kažką atidavęs, 
kad būtų galėjęs atsiimti atgal tuos žo
džius.

Vadinas, tamstos prisipažįstate kalti? 
.— tarė teisėjas.

— Prisipažįstame, — atsakė šaltai 
Fogas.

— Kadangi, — vėl* tarė teisėjas, — 
Anglijos įstatymai lygiai gerbia ir sau
goja visas Indijos tikybas ir kadangi Pa
spartutas pats prisipažino suteršęs su 
nešvariomis kojomis šventąją Malabar- 
Ilo pagodos aslą Bombėjuje spalio 20 dj.e- 
ną, minėtasis Paspartutas turi už tai at
sėdėti penkiolika dienų kalėjime ir už
mokėti pabaudos tris šimtus svarų.

— Tris šimtus svarų! —- sušuko Pa
spartutas.

— Prašau nerėkoti!—atsiliepė teismo 
antstolis.

— Kadangi, — toliau sakė Obadija, 
— ponas ir tarnas galėjo veikti susita
rę, nors tai nebuvo išrodyta, ir kadangi 
ponas visados atsako už tarno darbus, 
teismas teskiria Fogui aštuonias- dienas 
kalėjimo ir pusantro šimto svarų.

* Fiksas iš džiaugsmo ko neiššoko lig lu
bų. Juk, kol Fogas atsėdėsiąs aštuonias 
dienas Kalkutoje, įgaliojimas jį areštuoti 
būtinai ateisiąs!

*

Paspartutas buvo lyg apsvaigęs. Fo
gas turėjo dėl jo pralaimėti dvidešimt 
tūkstančių svarų! Kad jis nebūtų bu
vęs toks žioplys ir nėjęs žiūrėti tos pra
keiktos pagodos, gal Fogas būtų ir lai
mėjęs tas derybas. Dabar viskas žuvo!

Bet Fogo teismo sprendimas nė kiek 
nenugąsHino. Paėmus raštininkui antrą 
bylą, jis pakilo ir tarė: ,

—Aš norėčiau už viską užmokėti pini
gais.

— Tamsta turi teisę, — atsakė teisė
jas. ‘ *

Fiksą išmušė šaltas prakaitas. Bet jis 
truputį aprimo išgirdęs teisėją skaitant 
šiuos žodžius: “Kadangi Fogas ir jo tar
nas Paspartutas nusidėjo nežinodami to 
krašto papročių, jiems leidžiama vietoj 
sėdėjimo užmokėti po tūkstantį svarų 
nuo kiekvieno.”

— Aš mokėsiu, —• tarė Fogas.
Ir iš maišelio, kurį nešiojo Paspar- 

Tutas, išėmė krūvą banko bilietų ir pa
dėjo arit raštininko stalo.

— Tamsta tuos pinigus gausi atsėdė
jęs paskirtą laiką, — tarė teisėjas. — 
Tuo tarpu tamstos esate laisvi.

— Eime, — tarė Fogas savo tarnui.
—« Tai bent tegu jie man kurpes ati

duoda! — sušuko papykęs Paspartutas.
Kurpes jam atidavė.
— Brangiai jos man atsiėjo! — švap- 

telėjo jis: — kiekviena daugiau, negu po 
tūkstantį svarų! Ir dar prakeiktos 
spaudžia! *

XVI •
FIKSAS APSIMETA VISAI NESU

PRANTĄS, KĄ JAM KALBA
Rangunas buvo Rytų Indijos draugi

jos pakebotas, (pašto garlaivis) vežioda
vęs paštą per Kinų ir Japonų jūrą. Tai 
buvo keturių šimtų arklių jėgos garlai
vis, galėjęs pavežti sunkybės • tūkstantį 
septynis šimtus septyniasdešįms tonų. 
Greitumo jįs buvo toks pat kaip Mongo
lija:, tik ne toks patogus. Todėl Auda ne
gavo tokios geros vietos, kaip norėjo 
Fogas. Bet kelionės tuo pakebotu buvo 
kokie trys tūkstančiai penki šimtai my
lių, t. y; nuo vienuolikos lig dvylikos die
nų, ir pati. Auda nereikalavo didęlių pa
togybių.

(Daugiau bus)

T. Latvijos Kompozito
rių Kūrybiniai Planai

Rašo Anatolijus Liepins
“SENOJO URALO'PASAKOS”

Prieš keletą mėnesių aš užbaigiau mu
zikinę komediją, pavadintą “Yra prie 
Volgos miestukas.” Šiuo metu ją su pa
sisekimu rodo trys teatrai — Leningra
do, Sverdlovsko ir Čeliabinsko. Muziki
nėje komedijoje pasakojama apie tary
binį jaunimą, apie draugystę naujo ta
rybinio miesto statyboje.

Aš taip pat esu parašęs muziką nau
jam spalvotam stereofilmui “Saulėtas 
kraštas,” kuris neužilgo turi pasirodyti 
Tarybų Sąjungos ekranuose. “Saulėtas 
kraštas”— tai filmas apie puikius Kry
mo bei Kaukazo kurortus, kur tarybiniai 
žmonės ilsisi ir gydosi. Tikiuosi, kad dai
na iš to filmo “Tarybų šalis” taps tokia 
pat populiari, kaip mano dainos iš filmų 
“Sveika, Maskva,” “Raudonasis kaklary- 
šys,” “Didvyrio brolis,” “Sugrįžimas su 
pergale,” “Nauji Šveiko nuotykiai,” 
“Kovas - balandis” ir “Pavasario sriau
tas.” Per laiką, praėjusį po Maskvos 
konservatorijos baigimo, o aš ją. baigiau 
1936 metais, mano sukurta keli šimtai 
dainų, muzika aštuoniolikai filmų,\ kele
tas muzikinių komedijų ir latvių nacio
nalinis baletas “Laima,’ kuris dabar ro
domas Rygos Operos ir Baleto teatre.

Pastaruoju metu aš dirbu kurdamas 
baletą “Senojo Uralo pasakos.” Libretto 
parašytas pagal garsaus tarybinio ra
šytojo, Stalininės premijos laureato, P. 
Bažovo knygos “Malachitinė dėžutė” mo
tyvus. Baleto pagrindan padėtas Alek
sandro Ptuško, gavusio Stalininę premi
ją ir tarptautinio kinofestivalio premiją

MONTREAL, CANADA
Pasekmingas Juozų Balius

Kovo 19 d. Vytauto Klubo 
svetainėje įvyko balius, speci
aliai ruoštas Juozų vardadie
niui . žmonių atsilankė ne
mažai, kurie buvo gražiai pri
imti ir skaniai pavaišinti, o 
prie geros muzikos galėjo ir 
linksmai pasišokti. Publika 
buvo pusėtinai įsismaginusi, o 
ypatingai Juozų ūpas buvo 
gerokai pakilęs.

Apsivedė
Kuris laikas atgal apsive

dė Helen Gužytė su lenkų 
tautybės vaikinu Teddy Du- 
pyk.

, Linkiu jaunavedžiams lai
mingo ir ilgo gyvenimo.

Išsiskyrė iš Gyvųjų Tarpo
Po ilgos ir ^sunkios ligos, 

pergyvenus tris operacijas ir 
pradėjus sveikti, 16 d. kovo 
rasta mirusi Elzbieta Levins- 
kienė, sulaukusi 65 metų 
amžiaus.

Didžiausiame nuliūdime pa
liko savo gyvenimo draugų, 
šešis sūnus ir šešias dukteris.. 
Palaidota kovo 19 d.

Amžinos ramybės jai! 'O 
likusiai šeimai gili užuojauta 
liūdnoje valandoje.

Svečiai, Buvę Montrealiečiai
Buvęs ilgametis niontrea- 

lietis, o dabar torontietis drg. 
:J. Naujokaitis pora savaičių 
atgal kelioms dienoms buvo 
atvykęs pasisvečiuoti į Mont
real ą.
. Jau antra savaitė kai sve
čiuojasi 13. Janauskienė, vie
no iš Liaudies Balso vadovų 
Z. Janausko žmona. Ji čia 
atvyko atlankyti savo seniai 
sergantį tėvą. Ta proga pa
simatė su sesute ir švogeriu 
J. A., Narusevičiais ir su savo 
buvusiais draugais bei pažįs
tamais,.

Juozapinių baliuje teko ma
tyti kitą buvusią seną mont- 
realietę ,o dabar gyvenančią 
New "Glasgow, tai drg. Mile- 
vičienę..

Juozapinių baliuje teko ma
tyti ir kitą buvusią montrea- 
lietę Jai Damutę Grebiiaus- 
kaitę (Mrs. Froblek), kuri su 
.savo vyru atvyko iš Čikagos 
’aplankyti savo tėvelių ir pa
žįstamų.

★ ★ ★
Mūsų Ligoniai

Jau eilė metų, kai sveikata 
pakirsta drg, O. Verbylienei 

spalvoto filmo “Akmeninė gėlė” siuže
tas.

“Senojo Uralo pasakos” — tai didelis 
pastatyminis baletas, jame .bus daug 
liaudies šokių, ginklininkų šokiai su kar
dais ir vergų šokiai Vario kalno šeimi
ninkės požemiuose.

Kartu aš daug dirbu kurdamas dainąs 
vaikams ‘ ir jaunimui. Latvijos radijo 
komitetui esu parašęs kelias suitas ir 
dainas chorui ir solistams su orkestru, 
šokių muziką ir baletines suitas.

Baigus baletą “Senojo Uralo pasa
kos” ketinu sukurti latvišką operą šiuo
laikine tarybine tematika.

Ryga.

TARYBŲ LATVIJOS KOMPOZITO-
• RIŲ KŪRYBINIAI PLANAI

(Tąsa nuo 3-eio pus.)
dainos mano parašytos poeto Janio 
Plaudžio “Piovėjų dainos” žodžiais (vy
rų chorui) ir “Džiaugsmingu laiku” 
(moterų chorui), o taip pat trijų dalių 
sonatiną fortepijonui.

Šiuo metu aš dirbu kurdamas didelį 
koncertą simfoniniam orkestrui, kurį aš 
skiriu Leninui ir jo sukurtajai bolševi
kų partijai — tarybinės visuomenės są
žinei, protui bei garbei, partijai, kuri, 
didžiojo Stalino vadovaujama, veda mus 
į komunizmą.

Sumaniau sukurti eilę veikalų liau
dies saviveiklai, ypač gausingiems voka
liniams ansambliams, chorams bei liau
dinių instrumentų orkestrams, įsisteigu
siems pastaruoju laiku visoje Latvijoje 
prie darbininkų klubų, liaudies namų ir 
kultūros namų. Toji besiveržianti liau
dies saviveikla labai reikalinga tokios 
rūšies kūrinių.

Ryga.

jauni. Gana gabiai skambino 
pianu Lukaitė. < Dar jauna pi
anistė, bet> jau gerai išsimo
kinusi. Gražiai padainavo 
solo Onaitytė ir mažoji dai
nininkė Ukelyte.

Draugas J. Žukauskas, LLD 
162-kuopos sekretorius, kal
bėjo apie literatūros vysty
mąsi ir jos ryšį su gyvenimu. 
Jis labai aiškiai apibūdino, 
kaip visuomet literatūra buvo 
tuolaikinės visuomenės san
tvarkos idėjų reiškėją.

Jis pradėjo su biblija, kuri 
buvus sudaryta iš pasakoji
mų ir užrašų žmonių senes
niais laikais, ir išaiškino, kaip 
joj atsispindi tų laikų žmonių 
supratimas pasaulio ir draugi
jinis surėdymas. Keičiantis 
visuomenei, keitėsi ir litera
tūra. Pirmiau -ji buvo labai 
religinė, bet paskui laipsniš
kai ji keitėsi ir pasidarė pa- 'f 
saulietiška. ‘ / <

Prakalba buvo tikrai įdo
mi, nes ji palietė svarbų klau
simą. Tiesa,., ji buvo pavir
šutinė, bet davė gana gerą 
idėją apie literatūros raidą.

Reikia apgailestauti tik tą, 
kad nedidelis skaičius toron- 
tiečių įdomaujasi tokiais klau
simais. Publikos buvo nedau-

1 giausia. Tas parodo, kad kul
tūriniai dalykai mažiau pa
traukia ir pažangų lietuvį, 
negu kad kiti dalykai. Tie
sa, šis klausimas neteikia to
kio smagumo, kaip šokiai, ba
liai, bet ir tai svarbu žinoti/

Reporteris.

Bedarbių Skaičius Kyla

(Viktoro žmonai). šiuo lai
ku ji skundžiasi, kad jaučiasi 
labai nusilpusi. Kada draugė 
buvo sveika ir pajėgi, nema
žai .yra pasidarbavusi pro
gresyviame judėjime, ypatin
gai vakarienių suruošime.

Taipgi' gana ilgas laikas, 
kai skundžiasi didėliu galvos 
skaudėjimu drg. Edvardas A- 
leksandravičius, L. B. vajinin- 
kės gyvenimo draugas.

Pastaruoju laiku sveikata 
sušlubavusti jaunuolei Alek
sandrai Martusevičaitei. Jau
nuolės tėveliai yra labai 
draugiški ir nuoširdūs žmo
nės.

Kiek anksčiau buvo rašyta, 
kad d d. J. Knistauta’s ir J. 
Misevičius skundžiasi sveika
tos sušlubavimu. šiuo laiku 
abu jau randasi General li
goninėje. Drg. Misevičius ir 
jo šeima pergyveno sunkų 
momentą, kuomet jo sveikata 
kybojo kaip ant plauko, bet 
šiuo kartu ligonis jau taisosi. 
Apie drg. J. Kriistauto svei
katos padėtį, šiuos žodžius 
rašant, neturėta žinių .

Susirgo L. Fraitakas, • jis 
skundžiasi skausmu krūtinėje 
ir nugaroje.

. Išsisuko ranką Petrė Stri
maitienė. Ligonė randasi sa
vo namuose.

Visiems linkiu greito pa
sveikimo.

Minėjo Dešimtmetines 
Sukaktuves

Kovo 16 d. drg. ’ J. Vil
kelienei, pastangomis dviejų 
Tiaujai atvykusių lietuvaičių, 
Salės Daukšytės ir Salomėjos 
Satkiūtės, taipgi ir drg. J. 
Kaušylos, buvo suruošta sur- 
pryzo partija jos gimimo, die
noje ir dešimtmetinių sukak
tuvių nuo jos atvažiavimo į 
šią šalį proga.

v Korespondentas.

Toronto, Canada
DAR VIENAS ĮDOMUS 
KULTŪRINIS VAKARAS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 162 kuopoš valdybai 
tenka atiduoti kreditą už įve
dimą kultūrinių vakarų. Tai 
naujas dalykas Toronto lietu
vių veikime. Tą reiktų plės
ti ir gerinti. į

Sekmadienio vakaro progra
mą susidėjo iš dainų, muzikos 
if prakalbos. Koncertinę pro

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST »

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

x (Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalahsite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sestad. BaL 2, 1949

gramos dalį pilcįė žvaigždėj 
choras, R. Strazevičiūtėš va
dovybėje. Jis padainavo'ke
letą dainelių. Labai gražiai 
'dainavo, nors choristai labai

San Francisco mieste šiuo 
metu bedarbių skaičius pasiekė 
60,000. Bedarbių taryba rei
kalauja majoro Robinsono di
desnės apdraudos.

>6 • 750 • 850 • 10 • Micros ir išlenkimai 
9

‘Sunkiai pritaikomicm.’'

ADAM HATS
WORLD'S LARGEST RETAILER OF MEN'S HATS

Paul Gustas Funeral Home, 
. INC.. .

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergredn .7-4774

Naujai išdekoruota 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 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

♦
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Lawrence, Mass
Audimo kompanijos smar

kiai atlcisdinėja darbininkus 
iš darbo. Nedarbas, jie sako 
neturi užsakymų. Pagal susi
tarimą su unija, tai darbinin
kai turi dirbti po 32 valandas. 
Bet unijų vadai nepaiso dar
bininkų, tai tada kompanijos 
daro, kaip joms patinka.

Progresyvių 
pakėlus klausimą, 
reikalautų pakelti darbininkų j susilaukė 
algas, tai CIO direktorius po- ; 
nas A. Brown labai užsigavo, 
dėl to ir patraukė teisman ant ; 
$50,000. Bet atrodo, kad po- I 
nas direktorius apsigavo, nes! 
bus pareikalauta peržvelgti jo ; 
viso gyvenimo veiklą. Maty- : 
ti, kad patsai jaučiasi, kad pa
darė išsišokimą, nes nori teis
mą atšaukti. 
Partijos pirmininkas 
kuris yra Lawrence 
komitete turi gerų 
prieš tą poną.

džio. Prašomi atsilankyti į 
parką pakvėpuoti tyru oru. 
Veikia jau- mūsų ir -baras, 
taip, kad ištroškusiems yra 
tinkamų gėrimų. Bartenderiai 
d(l. Zulai maloniai patarnau-

Kuodienė išvykus svečiuos- 
na i Kalifornijos valstiją pas 
savo dukrelę ir žeųtą. Ke
tina netrukus grįžti i savo gy
venimo vietą.

Partija buvo j ple Parko 
kad unija į pas dukrą

Progresyvių 
Murphy, 
mokyklų 
įrodymų

Seneliai G. Hackett, 85 me
tų, ir jo moteris, 82 metų, su
degė iki mirties. • Jie gyveno 
153 Riverside Dr., Merrimack 

karosinu šildomas 
tos priežasties ki- 
Tai baisi tragedi-

pečius ir i 
lo gaisras.

Pasi kai bėjau s v d. B. Vait- 
kūnu. kuris yra dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Ir pasi
taikė jo buvo gimtadienis. Pa
sitarėme apie darbininkų rei

laimingų metu.

'l'ui iH už garbę- pranešti ! 
visiems lietuviams, kad gra
žusis Mciple Parkas jau yra 
atidargs nuo 1 dienos balan-

Kotai

KuodieneL

Tai artimi Ma- 
kaimynai. 
ir žentą, 
sūnaus, 
laimingos

S. Penkauskas.

nes jie
Linkiu 

kelionės

Miami, Fla.
KAS NAUJO PAS MUS

naujų ‘ atvyksta, 
atvyko iš

šeima kiek trumpiau pabuvo
jo.

Dabar atvyko Lekavičiai iš 
Rochester. N. Y., tai malonūs 
žmonės. Jiems patinka Miami 
miestas, j ieško namų pirkti, 
tai gal susilauksime naujų 
gyventojų. Apsilankė Natali
ja Lenagan iš St. Petersbur- 
go. Malonu buvo su j# pasi
matyti, bet ji greitai skubėjo 
atgal, nes ten buvo rengiamas 
LLD kuopos piknikas ir ji bu
vo komisijoj.

Brooklynictės — Sutkienė 
ir Balčiūnienė jau rengiasi 
grįsti atgal i savo didmiestį. 
Su I. Butkiene, tai jau susi
pažinome aną žiemą, gi 
A n n a Balčiūniene, tai 
praėjusią žiemą. Abidvi 
draugiškos, linksmos ir , 
čiasi patenkintos Florida, 
kiu, kad vakacijos eitų 
sveikatos sustiprinimui.

Visiems 
žįstamiems, 
mus, linkiu 
i namus, o

su
tik"
yra

jau- 
Lin-

ir

pa
pas

draugams ir 
kurie lankėsi 
laimingai sugrįsti 
ateinančią žiemą

vėl apsilankyti j saulėtą Flo
ridą. Žarija.

Hartford, Cohn
sveikatos
Dr. J. J.

dėl apgy- 
kurie tei-

JUOS gi

Po $2: 
Barnett ir 

F. 
M. 
M.

pultuosius nuteisti, tuometkomas bendras karinis ang- 
mūsų gyvenimas pakryptų 
blogojon pusėn. Atminkime, 
kad jeigu nebūtų'buvę kovo
tojų už žmonijos reikalus, tai 
dar ir šiandien dirbtume po 
12 ir 11 valandų už mažą 
mokestį, o didesnė pusė dar
bininkų visai nedirbtų. Mes 
neturėtume nė tokios nuo be
darbės pašalpos, kokią šian
dieną gauname. Neturėtume 
vasaros laiku apmokamų va- 
kacijų. Neturėtume senat
vės pensijos. Daug dalykų 
neturėtume, jei nebūtų buvę 
tokių žmonių, kaip kad tie 
žmonės, kuriuos New. Yorke 
teisia. s *ž—s.

Svečiai, kurie buvo atsilan
kę iš šiaurinių valstijų ir ap
sistoję pas mus ant ilgiau, 
tai dalinai jau išvažinėjo,- o 
kiti jau rengiasi atgal grįžti. 
Bet dar ir
Kiek laiko atgal 
Pittsburgh© Antanas Johnson 
su žmona ir kartu su jais Sa
baliauskai iš- Pittsburgh© priq^ 
m i esc io.

Kartu atvyko ir dvi Saba
liauskų gražios dukrelės, ku
rioms keista, kad Floridoj la
bai mažai jaunimo, o ypatin
gai St. Petersburg mieste. Mi
nėti svečiai išbuvo Floridoj 
apie mėnesį laiko, ir daugiau
siai St. Petersburg mieste.

Miami mieste dar tebesisve- 
čiuoja, tai Jankienė, Poviliū- 
nienė ir Čekanauskienė iš 
Pittsburgh. Mums labai ma
lonu pasimatyti su senais pa
žįstamais.

Iš Newark. N. J., ilgokai 
svečiavosi Baziliauskienė ir 
jos sūnus dr. Baziliauskas su

Detroit, Mich.
Prapiesti

1948 me- 
Pra pi ėstis 

nuliūdime savo 
draugę ir švogerį

Reiškia, jau sukanka 
nuo velionio mir-

susipažinti su ve- 
mctais, Detroite.

Literatūros
Aido Choro, LDS 

Detroito 
Nuolatinis

Kam Kentėti Pilvo-Skausmus?
tmnacb Aid Medicine vr;
>al< n.-.vinimas pilvo ii-, iau:

nan;

ūžt iki niirnu.

sU-bėlina pir'iillxi x'isoxiem pilvo skausmam, 
skauduliam.'-, Bervingicms pilvams, ajictito 

5 u -i ms pilvams, l iemeniui, gesiniams skaus- 
<> skausmu; inkstu ir kcix nu nesveikumams 
lukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo

pilvui panaujinta gyvenimą. "Kovai Stomach Aid’’ yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo ganiiri'ojo. Ipdna s.'..i>li uz buteli. ^ Siuskite Money Order;, ček; ar pinigus. 
Tai > >>i y.-ri»ufxias vašia*' - Salyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi,
k tip ir kiti yra. ats»!iC|»ę Į' sj sk« IbiniJj. ' .

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

Prisiminus Velionį

Balandžio 19 d., 
tais mirė Vladas 
palikdamas 
mylimą 
Dulskį.
metai laiko 
ties.

Man teko 
lioniu 1919
Jis buvo linksmo būdo, mylėjo 
progresyvių judėjimą, priklau
sė prie Lietuvių 
Draugijos,
21-mos kuopos 
Lietuvių Kliubo. 
buvo dienraščio Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas, o po jo 
mirties yra jo draugė Ella 
Laisvės skaitytoja. Nežinau, 
ar velionis turėjo daugiau gi
minių Amerikoj.

Iš Lietuvos paėjo Girdašių 
kaimo, Leipalingio valsčiaus, 
Lazdijų apskrities. Jis buvo 
laisvas, tai laisvai ir palaido
tas. Lai jam būna lengva 
Amerikos žemelė.

Jo Draugas.

Kovo 20, LDS 79 kp. buvo 
surengus prakalbas 
klausimu. Kalbėjo 
Kaškiaučius iš Newark, N. J.
Kalbėjo apie “šalčius,” “kata
rus” ip tt. žmonių buvo ne
mažai. Daktaras baigdamas 
pirmąją dalį kalbos paaiškino 
ir apie reakcijos riksmus, no
rinčius išgąsdinti liaudį, už
čiaupti burną.

Atsišaukė aukų 
nimo 12-kos vadų, 
siami New Yorke,
na amerikinė . organizacija — 
Civilių Teisių Kongresas.

Aukavo sekančiai: Draugas 
$30, Parapijonka Uršulė $10, 
J. žvingilas $5. 
žvingilienė, M.
žemaičiai. Po $1 aukavo: 
Ramanauskas, Eg c 1 e v i č i u s, 
Johnson, J. Strižauskas, 
Naktinis, J. Šilkas, J. Latvė-
nas, J. švilpa, J. Jasas, M. 
Valavicz, K. Bučas,. Gerbut, 
A. Grigaitienė ,J. Mituza, J. 
Kazlauskas, Anastazija Sau- 
rusaitis, O. Silkienė, A. Kli
mas, J. Lukštas, J. Veiveris, 
C). Lemęzienė, Margaitie- 
nė, E. Akstinienė, J. Če
pu kaitis, K. Akstinas, J. 
Margaitis, P. Beckis, V. I\az- 
lou, V. Staugaitis, J. Marsha- 
lonis, Antanas, M. Ramoškie- 
nė ir J. Beržinis.

Po 50 c. aukavo: V. Zal- 
tauskas Gailiūnas, C. Miller, 
C. Nikelis, V., Vasiliauskienė, 
M. Kovienė,. Zaltauskienė, P. 
Krisčius, M. Kazlauskienė, 
O Krasnickienė, Lukštienė, M. 
Laurinaitienė, V. Yurgelęvi- 
čia, C. Brazauskas, M. Saba
liauskienė ir J. Misiūnas. Vi
so. $103.30. Visiems ačiū už 
aukas!

Jeigu pasitaikė praleisti kie
no vardą ar klaidingai para
šyta — teiksitės atleisti.

Po rinkimo aukų prasidė
jo klausimai, kurių buvo la
bai daug. Tik gaila, kad ne 
visiems daktaras suspėjo at
sakyti, nes 
parengimas 
jo rinktis.

Daktaras
gailestavo, kad ne visiems su
spėjo 
Sake: 
tai būčiau 
kalbą.
patiko — tykiai visi 
si.
giau

Dar reikia
Liet. Piliečių 
svetainę dykai. 
Didelis ačiū Dr. J. J. t<aš- 
kiaučiui, kuris atvyko ir sutei
kė mums naudingų patarimų 
sveikatos klausimu, 
šiem s 
kalbas.

SO VIETAI
PROTESTUOJA

(Tnsa nuo 1-mo pusi.) 
rioje glaudžiai susigrupuo
ja eilė valstybių, 0 kas 
ypač svarbu, ši sutartis vi
siškai neatsižvelgia Į pavo
jų, kad vokiečiai gali vėl 
pakartoti užpuolimo karą; 
ji neturi tikslo pastoti ke
lią naujam užpuolimui' iš 
Vokiečių pusės.
Pasiruošimai Užpuolimui
Šiaurės Atlanto sutarties 

dalyviai daro plačius kari
nius pasiruošimus, kurių 
niekaip negalima pateisinti 
tų kraštų apsigynimo reika
lais.

Jungtinės Valstijos ben
drai su Anglija ir Franci- 
ja daro didžiulius karinius 
pasirengimus taikos laiku. 
Tarp tų pasirengimų yra 
visų ginkluotų jėgų didini
mas, planavimas panaudoti 
atominius ginklus, atominių 
bombų gaminimas ir jų 
krovimas į sandėlius, o tos 
'bombos yra grynai užpuo
limo įrankis; lėktuvų ir lai
vyno bazių tinklo staty
mas ir 1.1. Tie pasiruošimai 
visar nepanašūs į apsigyni
mo žingsnius.

Washingtone yra palai- j

lų-amerikonų štabas; nese
niai Fontainebleau (Fran- 
cijoj) įkurtas karinis šta
bas vadinamos Vakarų Są
jungos, o Šiaurės Atlanto 
sutartis planuoja tuojau 
įsteigti savo “apsigynimo” 
komitetą. Tatai jokiu būdu 
nerodo, kad šios sutarties 
dalyviai turėtų taikius, tik
slus ar apsigynimo sieki
mus; jie didina baimes, iš
gąstingus rūpesčius ir ke
lia karinę isteriją, o to ir 
reikia visokiems naujo ka
ro kurstytojams.

Anglijos Oficieriai prieš 
Siamo Partizanus

BANGKOK, Siam. — 
Anglija atsiuntė 50 savo 
oficierių, kad mokytų reak
cinės Siamo valdžios armi
ją, kaip kariauti prieš liau
diškus partizanus. Partiza
nai jau užėmė kai kurias 
apskritis.

Didieji Namų Savininkai 
Giria Neva Rendu Kontrolę

WASHINGTON. — Di- 
die j i namų savininkai ir jų 
organizacijos atvirai gyrė 
prez. Trumano pasirašytą 
bilių neva dėl rendų kontro
lės palaikymo. Tas biliuS 
užtikrina savininkams “tin
kamus” x pelnus ir leidžia 
vietinėms valdyboms visai 
nušluot rendų kontrolę gy
venamiems namams.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Be kitko, jame buvo pabrėž
tas reikalas darbuotis, kad 
juo daugiau valstiečių įtrau
kus į kolektyvinius žemės 
ūkius.

šiuo metu Lietuvoje jau 
veikia virš 1,000 kolektyvinių 
ūkių.

Šiemet jų pridigs gal būt 
tris-keturis kartus daugiau.

Nei nepajus Lietuva, kai vi
sas jos žemės ūkis bus suko- 
lektyvintas.

“Tiesa” juo daugiau krei
pia dėmesio į tai, kad dar
buotojai mokėtų valstiečiams 
išaiškinti kolektyvinio žemės 
ūkio pranašumą, lyginant su 
pavieniais ūkiais.

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Sekmadienį, balandžio 3 d., įvyks 
svarbios prakalbos. Rengia LLD 32 
kp., Liet. Salėje, 243 Front St, 2 
vai. dieną. įžanga veltui. Kalbės 
dr. J. J. Kaškiaučius, sveikatos 
klausime; slogos, katarai, šalčiai ir 
jų susipainiojimai. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės, dalyvauti, iš
klausyti gerbiamą kalbėtoją iš New
ark, N. J. (76-77)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 13 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai prašomi užsimo
kėti duokles, taipgi atėję, išgirsite 
kuopos veikimo raportus. Svarbu 
yra gauti naujų narių, nes dabar 
eina vajus, kiekvienų nario bus pa
girtinas darbas už gavimą naujo na
rio; yra paskirtos dovanos už dau
giausia gavusių narių. — P. Walan- 
tienė, prot. sekr. (76-77)
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

GFRIflŪSIfl DUONA
WOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn

prasidėjo kitas 
ir žmonės pradė-

Kaškiaučius ap-
Wholesale and Retail 

Bėer, Wine, Liquor

Jeigu kas norėtų plačiau 
sužinoti apie Vladą Prapies- 

k re i pi as i pas j o 
Prapiestis, 3041 

St., Detroit 15,

tį, tai lai 
žmoną Ella 
Monistiq u e 
Mich.

Jau metai 
limo draugo 
buvo rytas 
1948 metais, nes tada 
mylimas 
das. 
sant, 
jo kapo, 
bet man nebuvo 
neles.

Velionio
Ella

prabėgo nuo.my- 
mirties! Liūdnas 
19 d. balandžio, 

mirė 
mano draugas Vla- 

Likau viena. . . Ncpai- 
kad gėlės žydėjo ant 

paukščiai čiulbėjo, 
smagios die-

draugė
Prapiestisi m{*4"1*4*4*4*4*4*4**1|4*4*4,4i4*4*4*4,4*4*4'4*4*4**

: Egzaminuojant Akis,
:: Rašome Receptus
■' Darome ir Pritaikome Akinius i

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

CHARLES J. ROMAN Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Bioadway 
Bibbklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

j, 4* 4* 4* 4*4'4* 4* 4* 4* 4*4* ■!• 4*4* 4> •{••S* 4* 4* *& 4* 4* 4*MATTHEW A.BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Birektorius *

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172-

atsakyti i klausimus. 
“Jei būčiau žinojęs, 

pagreitinęs pra- 
žmonėms prakalbos 

klausė-
Daugėlis pageidauja dau- 
apie sveikatą prakalbų.' 

priminti, kad 
Klubas davė 

Ačiū už tai!

License No. 
undersigned 

retail under 
Beverage 
Borough 
lo be

........"'ALEXANDER PETER COUFAS

NOTICE is hereby given that License 
RW 690 has been issued lo the undersigned 
to sell 
Sect ion 
Control 
of Brooklyn, 
consumed on

NOTICE is 
L 876 
tu sell 
Section 
Control
of Brooklyn 
consumed off

heroby given that 
been 

wine 
lo? 

Ln xv

issued to the 
and liquor at 

of llio Alcoholic 
at 382-1 68th St., 

County of Kings, 
the premises.

hereby given that

107

No.
I

ii under
Beverage 
Borough 

lo bo

Ačiū vi-
atsilankiusiems į pra-

Rengimo Komisija.

Ant
Civilių
L. Žemaitiene $102.70.
kavo:

L. Mankibnė $20.70, žemai
čiai $26.50, LLD rHoterų klu
bas $20, tū’šulė Pžirapijdnka 
$10, Geo. Pilackas $5, A. Ru- 
dzinskienė $3, O. Silkienė $2 
ir K. Mazonas $2.

Po $1 aukavo: J. Lukštas, 
P.. Raulinaitis, O. Krasnickię- 
nė, M. Nikzentaiticnė. J. Bul- 
vas, J. Marshalonis, J. Sirvi- 

! das ir A. Grimala 50c.

blankos surinkta dėl 
Teisių Kongreso p e r 

Au-

Širdingai ačiū už 'aukas! 
Būtinas reikalas žmones gel
bėti nuo reakcijos užpuolimo. 
Jeigu reakcijai pavyktų už-

-i

Tel. TRObrldge 6330 ;

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) ;

LIETUVIS GYDYTOJAS Į
Valandos: 2-4 ir 6-8 ;

Ncdčliomis. ir šventadieniais: j 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman,St., arti Qcntral Sų. j 

CAMBRIDGE. MASS.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530( Summer Avenue, 

Newark 4, J.
i-IUmboldt 2-7964

NOTICE 
RL 7964 
to sell 
under S< 
Control 
388 
County < 
11 re tnisės.

beer, 
et ion 
J. II xv 

Pilimi tlo 
oi

and xvinc at 
of tlie Alcoholic 
at 281 Avenue X, 

County of Kings, 
the premises.

NICOLO I’OLACCO 
Welcome Restaurant 
’izzeria & Napolitano

hereby given that License' 
s been issued to the undersigned 

and liquor at retail 
the Alcoholic Beverage 
Ridgexvood PI., 
Borough of Brooklyn, 
be consumed onlo

MATZKEW1TZ
Star Bar & Grill

No.

li.k-a

the

icreby given that License No. 
been issued to the undersigned 

ic and liquor at retail 
of the Alcoholic Beverage 
4 Nassau Ave., Borough 

of Kings, lo be con-

’. O’SULLIVAN

given that License No. 
ssud lo the undersigned 

and liquor at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 882 Manhattan Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

I'ANTELEAKLS ' 
Pallas Rest.

that License No.
' ' ' I

wine and liquor at retail
of the Alcoholic Beverage 

1274 Fulton St. & 542A
Borough of Brooklyn, 

, to be consumed on the

RESTAURANTS, Inc.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 1157 has been issued lo the undersigned
to sell beer, xvinc and liquor at retail under 
Section 107
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed on

107 of 
at 1 
St reel, 

Kings,

ANTON
Ridgewood

'NOTICE is I 
RL 4810 has 
to sell beer
under Section 107 
Control Laxx at 
of Brooklyn, County 
numesi on the premises.

WILLIAM

NOTICE is hereby 
RL 5626 has been 
lo sell beer, 
under Section 
Control Law 
of . Brooklyn, 
sinned on the premises.

JAMES

is hereby given 
Ims been issued to the'undersigned 
beer,

under Section 107
Laxx-

I
of .......

NORMON I)

NOTICE 
P. L 1047 
to sell

Control
No^t rand
County <
lirciniscs.

u

King

o,f the. /flcoholic
,t 559 Liberty Ave., 
County of Kings, 
the premises.

CHARLES MANGARACINA 
dba Liberty Tavern

hereby given that Lieci
been issued to the undersigned

Beverage 
Borough 

lo be

No.N OTIC E is 
RL 1152 has ------ . .
to sell beer, xvinc and liquor at, retail under 
Section 107 
Control Lnxv 
of Brooklyn, 
consumed on

of the Alcoholic 
nt 234 Cleveland Si,, 
County of Kings 
the premises.

MICHAEL ARLEO & 
IGNAZIO MUCClATiDI 

dba Moe’s Tavern

Beverage 
Borough 

beto

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control I.iixv nt 637 Marcy Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on • the premises.

MICHAEL GUARINO 
'dba Marcy Tavern

to be

No.NOTICE is her/liy given that License 
RL 3053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, xvinc and liquor at retail under 
Section 107 
Control Laxx’ 
of Brooklyn, 
consumed on

Alcoholic 
York St,, 
of Kings,

of the 
at 63 
County 
the promises.

JOHN J. HAGGERTY

is

Beverage 
Borough 

to bu

i,s hereby given thiil License No. 
has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
at 511 47th St., Borough 

be con-

NOTICE 
L 6441 
to sell 
Section 
Control -----
of Brooklyn, County of Kings, to 
sinned oft, the premises.

THOMAS C. BRESNAHAN &• 
I COLLINS R. SMITH 
Tom Collins Liquor Store

wine 
107 
Law

g MATTHEW P. BALLAS g
H (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
g • FUNERAL HOME |
g ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas) ’ M
* Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. Į-.:
Rh Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
ra Mylimiems Pašarvoti Dovanai CT
g 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. g

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

£

K

K

3

2

i

3

2
3

>5
0

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
^auna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

<

K

k

c
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys,x Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreon 7-6238 
' . . <e - • •, • i. ■ • .. k • l ■ 4 A • X x 1

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisve (Liberty^Litli. Daily)-šrštad. Ra). 2, 1949
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Darbo ir Revoliucines
Dainos Prelekciioie

Laisvės Bazarui 
Dovanos

Jau Prašome Rinkti Delega 
tu s į Konferencijų

Sandelių Darbininkai 
Gavo Algos Priedą

didžiuma kitų sugrįžo 31-mą. 
Tikėtasi, kad ir likusiosios 
firmos susitars su unija 
mis pat sąlygomis.

to-

ir kaip atsirado darbo ir »*e- 
į voliucinės dainos tarpe sakso- 
I anglų-amerikonų žmonių. Ki
taip sakant', liaudyje, kuri 
kalba anglu kalba.

Prelekcija nebus tik iš kal
bos - skaitymo, šalinaitė, kai
po muzikos mokytoja ir pia
nistė, teiks prelekcija su dai
nomis ir muzika. Jai gelbės 
Suzanna Kazokytė. Todėl jos 
prelekcija bus ir koncertinė, 
iliustruota pianu ir vokaliu 
balsu.

Tai Įvyks ši sekmadieni, ba
landžio 3 d., 4 vai. po pietų 
(ne 3 vai.), Lietuvių Kultūri-

Kovo 20-Ui įvykusioms 
Laisvės bazaro užbaig'tuvėms 
dar buvo prisidėję dovanomis

Daiktais
Carl Bender, Brooklyn, N. 

Y.( medžiagos pasiuvimui \ iso 
siūto.

Mrs.
ark, N.

A. Telciša, New
el v i poros kojinių,ark, N. J.,

1 fascinator ir vieną setą pot
holders.

Banevicz, Brockton, 
setus potholders ir 

gražų kvartūką.
Margaret Petrick, B’klyn,

Mass., 4

Bronė Šalinaitė-Sukackienė

Muzikos mokytojos - kom
pozitorės B. šalinaitės pre
lekcijoje bus dėstoma, kada

niam Centre ,110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Sueikime visi i)’ laiku. Prelek
cija rengia LMS 3 Apskritis.

Komisija.

Turi ir Čia Išaušt Rytas!

laiki- 
yra nutaręs 

didžiojo New 
organizacijų 

Konferencija 
Kultūriniame 

29 d., sekma- 
Decoration

Lietuvių 
gegužės 
išvakarėse
Delegatų skaičius neri-
Kiekviena organizacija

Dienraščio Laisvės 30 metų 
sukakties atžymėjimui 
nasis komitetas 
sušaukti plačią 
Yorko lietuvių 
konferenciją. 
Įvyks 
Centre 
dieni, 
Day. 
botas,
bei draugija gali išrinkti tiek 
delegatų, 'kiek nori. Norime 

Į turėti skaitlingą ir entuzias- 
’ tiška konferenciją.

Konferencijos tikslas dve-

ALP Ragina Protestuoti 
Prieš Ragangaudystę

jopas: (a) gerai Brooklyne 
atžymėti dienraščio 30 metų 
sukaktį ir (b) plačiai apdis- 
kusuoti Brooklyno pažangių
jų organizacijų Veiklos su- 
bendrinimą. Jau seniai pas 
mus nebeveikia joks draugijų 
sąryšys bei bendrojo veikimo 
komitetas. Nebėra įstaigos, 
kuri organizacijų veiklą ko
ordinuotų. Dažnai Įvyksta ne
susipratimai dėl parengimų. 
Reikia ieškoti išeities. Apie 
tai konferencija galės plačiai 
padiskusnoti.

Vadinas, konferencijos 
svarba didelė, reikalas grei
tas. Lai kiekviena kuopa, lai 
kiekviena organizacija tuos 
reikalus apsvarsto ir išrenka 
delegatus j konferenciją.

Laikinasis Laisvės 
Jubiliejaus Komitetas.

Streikavusioji pajūi iečiai 
sandėlių darbininkai praėjusį 
ketvirtadienį pradėjo sugrjž- 
dinėti darbuosna po gavimo 
po 13 centų algos pi indo per 
valandą. Pirm gavimo prie
do jiems mokėdavo po $1.46 
už valandą;

Trys šimtai iš streikavusių 
1,200 buvo sugrįžo anksčiau,

Kaliniai Pasidavė
Ištrukusieji iš kalėjimo Ri

kers Island’e 4 kaliniai patys 
pašidavė ketvirtadienį po 
dviejų parų šaltyje ir alkio. 
Jie tūnojo apleistos prieplau
kos patiltėje už pusės mylios 
nuo kalėjimo, bet neturėjo 
progos ištrūkti iš salos.

SOV. SAJUNGON

Visai Apmokėtais 
Muitais.
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai 
apdraudžiami

M

RUMUNIJON
SIŲSKITE 
DOVANAS 

PAŠTU 
ar ORU

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

—Aš vis laukiau, gal su
siprasite, g'al dar nesu^vėrė- 
sit visiškai, ir gal. . . gal mes 
dar atrasim bendrą kalbą, 
kaip nors padarysim mūsų i 
gyvenimą žmonišku. Dabar 
pamačiau: be reikalo lau
kiau! Dabar kalbėsim, kaip 
jūs norėjot!

Ar žinote, kas taip sako?
Paskutinį kartą girdėjau 

tuos žodžius sakant II. Fei- ■ 
ferienę. Ir ji juos sakė N. 
Buknienei. Sakysit • “skanda
las!” Visai ne. Yes II. Fei-‘ 
ferienė tada nebuvo Feiferie- 
nė, o Marytė Blažytė — jau
noji Rokienė; o N. Buknienė 
—nebuvo Buknienė. bet Kie
liukės uošvė — senoji Rokie
nė.

Toliau seka jų pasikalbę-1 
jimas. Sako senė Rūkienė:)

—Kieno vežime sėdi, to j 
giedok ir giesme!

O Rūkienės žentas Povilas 
(Nikod. Pakalniškis) patvir
tina :

—Baltom pirštinaitėm nuo- ; 
degulio nepaimsi. . .

Vadinasi, su kokiais turi 1 
reikalo, toks (suodinas) iri 
pats turi tapti. i

Marytė (Elenukė Feiferie
nė) tai supranta ir ji nenori i 
perdaug išsisuodinti ar bent 
dainuoti Rūkienė.s ir jos žen-į 
to ar net savo vyro dainą. Ji 
apgailestauja:

—Kaip mes gyvenom... 
kaip mes gyvenom ! Ėdimas,

tas! Turi!
Atspėjote. Tai ištraukos 

iš repeticijų J. Baltušio vei
kalo “Gieda Gaideliai,” kuri 
Liaudies Teatras stato scenon 
sekmadienį, balandžio 10.

Marytės Blažytės rolėje vai
dina ir puikiai jos personažą 
atlieka gabi Liaudies Teatro 
vaidintoja, Helena Feiferienė, 
kurios atvaizdą žemiau ma
tote :

Helena Feiferienė
Marytės rolėje

Daugeliui Helenutę teko 
matyti pjesėse “Prieš Srovę,” 
vėliau “Pergalėje,” o dabar 
ją matysime “Gaideliuose.” 
Daugiau apie šia asmenybę 
ir nekalbėsiu, nes minėtose 
pjesėse ji pati savo puikiai 
atsirekomendavo ią mačiusiai 
publikai. O tiems, kurie dar 
nematė jos vaidinant, tai bus

smaugimas, šliaužiojimas po 
kojų. . . Tai ne gyvenamas, o 
juoda neperžiūrima naktis! 
Visos naktys praeina, gieda 
gaideliai, aušta rytas... O 
čia? ‘Turi ir čia išaušt ry-

proga sekmadieni, balandžio 
10, 4 vai. po pietų, Liberty 
Auditorijoj, pamatyti. Įžan
ga tik $1.25.

Iki pasimatymo tada.
Pašalietis.

M are- Į
Darbo !
ragina 

gu berna- 
tūl<stanči:iis te- 

rag in ančių atmest
ir

Kongrosmanas v u 
antonio, Amerikos 
Partijos pirmininkas, 
visuomenę u 
torių Dewey 
legramų, 
(veto-vetuoti) 
Scanlan biliu

Feinberg bilius persekiotų 
pažangius mokytojus ir mo
kinius.

Scanlan bilius uždraudžia 
susirinkti visuomeniškuose pa
statuose “subversive gi u-

pems.
Tuos bilius valstijos seime

lis priėmė paskutinėmis sa
vo sesijos valandomis.

“Puikus liaudies kovingu
mas Albanėje atmušė du iš 
keturių ragangaudiškų bilių,” 
pareiškė Marcantonio. “Pa- 
smąrkinta kova gali ir turi 
dabaigti laimėjimą gaunant 
atmetimą ir tų dviejų bilių, 
kuriuos priėmė.”

Jis ragino reikalauti 
bernatoriaus šaukti viešus 
sūdžius persvarstymui tų 
lių, nurodydamas, kad nei
stovų butas nei senatas viešų
jų posėdžių nešaukė, visuo
menės atstovai neturėjo pro
gos pasisakytu prieš juos.

Marcantonio 
adresuotas 
unijoms, 
nėms 
joms. 

Sir 
būti.
liūs .begali atmesti tik guber
natorius. Jis privalo juos pa
sirašyti ne vėliau 30 dienų po 
seimelio balsavimų, bet jis, 
jeigu nori, gali pasirašyti tuo
jau po nubalsavimo.

WORLD TOURISTS nc
■ 1845 BROADWAY (60th ST ). NEW YORK 23. N. Y. 

Telephone: Luxemburg 2-0590

i

gu- 
po- 
bi- 
at-

New Yorko Valstijos Sei
melis uždarė savo sesiją, at
stovai išvyko namo — pasil
sėti po neatlikimo 
stiomenei naudingo darbo.

Tiesa, seimelis pasitarnavo 
reakcininkams, priimdamas 
Feinberg’o ir Scanlan ragan- 
gaudiškus bilius. šiuos žo
džius rašant, tie biliai tebebu
vo gubernatoriaus nepasira
šyti. Jeigu visuomene subrus 
greit ir masiniai veikti, 
n a v e i k t i g u b o i n a t o r i ų
gėdingus bilius atmesti.

jokio vi-

gali 
tuos

Mirė nuo Nedamitimo 
Greta Krūvos Turto

Sunku suprasti, su keliais 
Matuzeliais tūli žmonės tiki
si gyventi! Kalbu apie tuos, 
kurie ir mirdami iš bado gre
ta krūvos turto vis t.ebetau- 
po “rytojui.”

šiomis dienomis mirė val
dinių taksų surinkėjo 
nėję, 90 Church 
Yorke, dirbęs 
Joseph Bowling, 
kelių blokų nuo
tos, 1 19 Broadway, Safe De
posit Co. dėžėse rado jo pa
sidėtus $500,000 pinigais, bo- 
nais, firmų Šerais.

Vien pinigais radę 38 tūks
tantines, 300 šimtinių, kiti 
įvairiomis kitomis vertybėmis 
dokumentuose. Jis pats mirė 
dėl nedamitimo kilusiose ne-

BOSTON AGENTŪRA
{IZRAELĮ

TREMONT TRAVEL BUREAU 
1160 Columbus Avenue, Boston, Mass. 

Phone: Highlands 5-7252

Į 4 Pasaulio Kampus

atsišaukimas
ALP klubams, 

pilietinėms, pašai pi- 
ir visokio>ms organizaci-

protestais ragina pasku-
Seimelię, priimtus bi-

rašti- 
Street, New 
valdininkėlis 
75 metų. Už 
jo darbavie-

f

8

n
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. j
Tel. EVergreen 4-8174 !

Aukos Civilių 
Teisiu Gynimui

Draugas Valis Bunkus, su
rinkęs ant blankos (Civilinių 
Teisių Kongreso Lietuvių Ko
miteto), pridavė brooklyniš- 
kiam komiteto skyriui $18.50. 
Aukojo :

Ch. Grybas $5.

Po $1 : M. Proper, L. Gold
berg, F. Shaw, J. Cohn, J. C., 
John Greazzano, J. Miller, 
N. Brodi, Goldstein, Leo Jakš
tas.

Po 50 c.: Max Krusš, Roth, 
Leo B., Ch. Stearn, J. Horo
witz, 1L Berysohn, Ph. Un- 
dank.

Dėkojame už aukas. A.

Turės Mokėti
Kūdikio Užlaikvmui *

Mira Stefan, buvusi aktorė, 
teisme laimėjo įsakymą, kad 
buvęs jos . meilužis Pastor 
Paul Buenaventura, dabar ve
dęs su kita, mokėtų jos kū- 

Į dikio užlaikymui po $25 per 
‘ savaitę. Jis turės užmokėti ir 
i teismo lėšas, 
j

Buenaventura, buvęs Ecua
dor ambasados atašė, teisme 
nesigynė su mergina meilavę- 
sis. Jis tiktai tikrino,, kad 
juodviejų ryšiai buvę nutrū- 

i kę anksčiau jos tapimo moti
na, jis negalėjęs būti kūdikio

Banko Tarnautojas 
Palikęs Daug 
Pinigų pas Tėvą

Apklausinėdami ir krėsdami 
prasišalinusiojo 
Crowe gimines 
valdiniai tyrinėtojai 
jau atgavę $76,355 pinigais, 
39 procentus viso išnešto tur
to iš National City Bank,'New 
Yorke.

Paskiausias radinys, $14,- 
975 atrasti pas jo tėvą, gy
venantį 1209 Olympia Boule
vard, Midland Beach, Staten 
Island. Pinigus, sudėtus vo
ke, $5, $10 ir $20 moneto
mis, radę maudynės kambary
je po rausim osi po 
visą dieną. Voke, 
me motinai, rado 
kuriame atsiprašąs 
tai, ką jis padaręs.

on City, N. J., kur jis gyveno, 
.sako, jog jis rodydavosi labai 
apšepusiai ‘biednai. Visi jį 
skaityd a vę vargšei i u.

tėvu.

20th Century ^^PITU Tp A IV” tal Pri<,enKia
Fox perstoto A HLj L /Ali daugybę nuodėmių!
žvaigždžiuoja: Jeanne Crain * Madeleine Carroll * George Sanders 
♦ Richard Greene — iš "Lady Windermere’s Fan," Oscar'o Wilde.
Scenoje: Ginny'Simms, radio ir judžių žvaigždė. LEDINĖJ SCENOJ: 
The Merry Widow su nemirštamąja muzika Johann’o Strauss: Joan 
ROXY, 50th St. ir 7th Ave. IHyldoft ir Arnold Shoda, žvaigždės.

MATYK IASI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ! * NAUJAUSIOS FILMOS! » ’
66-1 šuolis laimi Grand National, sensacingas kritimas dar pajaudina 

virpinančias lenktynes. * Italija balsuoja už Atlanto sutartj. 
Kruvinas susidūrimas su Italijos kairiaisiais proteste.

Anglija šaukia parašiutines slauges. * Spalvota Kavalkada:
EMBASSY THEATRE, Broadway ir 46th St. | 2‘TIOLLAND’'

Richard H. 
ir draugus, 

iki šiol

Pa įieško jimai
Ieškau merginos, noriu susipažinti, 

apsivesti ir gyventi. Pageidaujama, 
kad būtų amžiaūs nuo 17 m. ar vir
šaus; svorio 135 iki 150 sv. Tikyba 
nesvarbi. Rašykite laišką lietuviš
kai arba angliškai. J. B. L. Bulius, 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)

Susie d i.jos gyventojai reika
lauja atidaryti antrą išėjimą 
iš BMT Sheepshead Bay sto
ties.

namą "Y)er 
adresuota- 
ir raštelį, 

tėvų už 
ką jis padaręs. Taipgi 

pažymėjęs, kad tai suma atsi
lyginimui skolų. Jo motina 
dabar esanti Floridoje, tik tė
vas buvo namie.

Pas tėvus jis buvęs sekma
dienį. Manoma, kad jis tuo
met ii' palikęs tuos pinigus. 
Kitiems, mažesnėmis 
mis, jis pasiuntinėjęs 
Tarpe gavusių pinigų 
tūli bankai, kuriems jis bu
vo skolingas.

Visi gavusieji tų pinigų, 
žinoma, jų nebegaus. Ti
kriausia. bankas atsirinks sa
vo “paskolas” pirm visų kitų, 
o visi kiti taip ir liksis ne
gavę atlyginimo paskolų.

Jo tėvas, buvęs kreditų fir
mos investigatorius, valdo 
veik visą bloką namų savo su- 
siedijoje, gerai prasigyvenęs.

PARDAVIMAI
Parsiduoda DeSoto 1948 automo

bilius. Įvažiuotas 35,000 mylių. 5-kių 
pasendžerių; gerame stovyje. Prie
žastis • pardavimo, vyras mirė, o 
žmona nemoka vairuoti. Del dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas Julia Urbonas, • 91-54 — 114th 
Street, Richmond Hill, N. Y.

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

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-82)

§ BROOKLYN «

i LABOR LYCEUM1 
y DARBININKŲ {STAIGA Ž 
»Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-| 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 
M Puikus steičius su naujausiais g 

įtaisymais. «
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 3

Kainos Prieinamos. 5 
g 949-959 Willoughby Ave. |
M
& Tęl. STagg 2-8842 g

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

sumo- 
1 aišku, 
esą ir

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas, apysenis 

kuris norėtų dirbti kontruose, cit 
pareigas prižiūrėtojo (watchman) 
Gaus vietą gulėti ir taipgi pavalgy 
ti — tai ir visas atlyginimas. Dė 
daugiau informacijų, prašome kreip 
tis pas Antaną Jokštonj, 2818 Jack 
son Ave., Long 
(Apt. 6).

Island City, N 
(74-76)

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & .Combination Ranges
IT A I? TAT f VA 895-897 BroadwayILA1AOL VAJ. Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

71 IDD’C PAR 411 grand street 
lAJI I O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeid at Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Brooklyn 11, N. Y.

Tek EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

2

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
- 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 r

6 pusi.—rLaisvė (Liberty, Lith. Daily)-Šeštad. Bal. 2, 1949




