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Liaudies Balso koresponden
tas rašo, kad labai susipyko 
ir suskilo Kanados tarybinin- 
k^i. Pasidalinimas aiškus: 
vienoje pusėje krikščionys de
mokratai (klerikalai) ir sme- 
tonininkai, kitoje pusėje — 
kard el in i ai menše vi k a i.

“Nepriklausoma Lietuva” 
pasilikus Kardelio rankose, 
bet be dešiniųjų paramos ji 
mirsianti džiovos liga.

Visa ta vaina prasidėjo ir 
eina už vadovybę. Principinių 
skirtumų nėra, nesiranda. Vi
si jie vienodai ir Įžūliai puola 
Lietuvą ir remia šių dienų re
akciją.

★ ★ ★
Prašau pasiskaityti sekamą :
“Ir mažoji Lietuva niekur 

daugiau užuojautos ir para
mos savo tragingoje padėty
je nėra suradusi, kaip pas 
Šventąjį Tėvą . Ir moralinę ir 
net medžiaginę paramą jis jai 
yra suteikęs. Ne vienu mo
mentu ir pačiais kritiškiau
siais lietuvių tautos gyvenimo 
laikais jo Šventenybė nesua
bejojo dėl jos teisių į laisvę 
ir nepriklausomybę.”

Taip, žinoma, rašo ir tvir
tina Cbicagos kunigų Drau
gas. Bot tame Draugo sapa-' 
liejime, nėra nė krislelio tie
sos. Jeigu būtų buvus popie
žiaus valia, tai pilsudskinė 
Lenkija būtų suvalgiusi visą 
Lietuvą. Juk dar ir po šiai 
dienai popiežius nėra Lietuvai 
pripažinęs jos sostinės Vil
niaus.

* ★ *
Senas politinis vilkas Count 

Sforza, Italijos užsienio rei
kalų ministras, nori šiaurinio 
Atlanto Pakto tik tam, kad 
jis padės Italijos valdžiai nu
slopinti revoliuciją namie. Jis 
mano, kad Paktas išgąsdins 
Italijos komunistus.

Sforza turi tiesos tame, kad 
ši sutartis Įkinko Ameriką Į 
reakcijos- vežimą visose šaly
se. Bet ar tas sulaikys Ita
lijos ir kitų kraštų darbo 
žmones nuo kovos už laisvę, 
tai labai abejotina. Kinija 
duoda geriausį pavyzdį. Jo
kiais Amerikos ginklais ir bi
lijonais čiang Kai-šeko reži
mas neišsilaikė.

★ ★ ★
Freda Kirchwey, liberališ

ko žurnalo “The Nation” lei
dėja ir redaktorė, dalyvavo 
abiejuose intelektualų kon
gresuose — pernai Lenkijos 
mieste Vroclave ir šiemet mū
sų didmiestyje New Yorke. 
Ji padaro Įdomų palyginimą. 
Ji sako, kad pernai kongre
se visi galėjo sutilpti ir laisvai 
išsireikšti: niekas • delegatų 
neujo, nekoliojo ir nepikieta- 
vo. Ten dalyvavo 'ir aštrūs 
komunistų priešai, bet buvo 
Lenkijos vyriausybės priimti 
ir pagerbti.

Kas kita šiemet, čia pri
buvę komunistinių Įsitikinimų 
delegatai buvo visaip spaudos 
ir radijo komentatorių nieki
nami. Pati valdžia visą kon
gresą pasmerkė. Prie kon
greso salės buvo keliamas 
triukšmas. Pagaliau kongre
so delegatai ant rytojaus po 
kongreso buvo išvaryti iš ■ A- 
merikos.

Ar tai garbė Amerikai? Ar 
tai parodo Amerikos toleran
tiškumą ?

★ ★ ★
“Daily Workeryje” žymioji 

veikėja Elizabeth Gurley 
Flynn raportuoja apie komu
nistų vadų gynimo išlaidas. 
Ji sako, kad vargiai užteks 
pirmiau numatytų $250,000. 
Kas savaitė teismas kaštuoja

(T«m 5-me pu»L)

ATLANTO BLOKAS PADEDA REAKCIJAI-SAKO WALLACE
Rendu Kontrolė Nuimta 
Dar 26-se Srityse

WASHINGTON. — Vai- 
dinis gyvenamųjų namų 
“parūpintdjas” Tighe E. 
Woods panaikino rendų 
kontrolę dar 26-se srityse: 
Floridoj, Arizonoj, Arkan- 
sase, No. Caroline j, North 
Dakotoj, Minnesotoj, Texa- 
se ir West Virginijoj.

Taigi viso bus nušluota 
rendų kontrolė jau bent 
šimte įvairių sričių, kur sa
vininkai 148,000 namų bei 
apartmentų galės kelti ren- 
das, kiek jiems patinka.

Marcantonio Smerkia 
Naują Paramą Čiangui

WASHINGTON. — Dar- 
bietis kongresmanas Vito 
Marcantonio ugningai sme
rkė siūlymus dar remti 
Amerikos pinigais “sumuš
tą, prasmegusią, nubankru- 
tavusią Čiang Kai-šeko tau
tininkų valdžią” pietinėje 
Kinijoje.

Kongreso Atstovų Rū
mas, tačiaus, 279 balsais 
prieš 70 nutarė duoti Čian
gui 54 milionus dolerių, gir
di, likusių nuo pernai žadė
tos jam paramos. Pinigai 
skiriami karui prieš kinų 
komunist.-liaudininkus, bet 
pakrikštyti “civiliniams” 
Kinijos reikalams.

Marcantonio siūlė ištirti, 
kiek Čiangas su savo pačia 
pasiglemžė Amerikos dole
rių ir sukrovė juos sau am
erikiniuose bankuose.

Kukluksai Pagrobė ir 
Nuplakė 6 Negrus

TRENTON, Georgia. — 
75 apsimaskavę kukluksai 
pagrobė iš namų šešis neg
rus, suvarė 'juos į automo
bilius, išvežė už miesto ir 
žiauriai nuplakė, nežinia 
dėl ko. Apskrities šerifas 
John Lynch matė, kai bal
tieji budeliai grobė negrus, 
bet nestabdė piktadarių.

Ispanų Laivakrovių* Streikas 
Ir Partizanų Veikla

LONDON. — Ispanijos 
respublikiečių radijas pra
nešė, jog laivakroviai įvyk
dė sėkmingą streiką šiauri
niame Ispanijos uoste Bil
bao, atsisakydami iškraut 
iš laivų supuvusius grūdus, 
atgabentus iš Argentinos.

Ispanijos partizanai su
stabdė traukinį, kuris vežė 
grūdus ir kitus produktus 
Valencijon į juodąją rinką; 
paėmė daug grūdų ir kitų 
reikmenų ir padalino juos 
vargingiem gyventojam.

50 ŽMONIŲ SUDEGĖ 
LIGONINĖJE

HENNEPIN, Ill. — šv. 
Antano ligoninėje per gais
rą naktį sudegė 50 iki 60 
asmenų, tame skaičiuje 20 
naujagimių kūdikių.

w -------------------- ----—

Truman su Bendrais Tik Pasakojo, būk Atlanto Sutartis Protestai Sumušė 
Palaikysianti Taiką ir Stiprinsianti Jungtines Tautas Ragangaudžią Bilią

NEW YORK. — Progre
syvių Partijos vadas Hen
ry A. Wallace, kalbėdamas 
Prieš - fašistinių Pabėgėlių 
•Komiteto susirinkime, už- 
reiškė, jog Washingtone pa
sirašyta Atlanto sutartis 
tarnauja pasaulinei reakci
jai ir Franko fašizmui Is
panijoje.

Žymėtina, jog tą sutartį 
pasirašė ir fašistinės Por
tugalijos užsieninis minis
tras. Portugalija yra kari
nė Ispanijos sąjungininkė. 
Taigi jau ir Franko įsiter
pė į tą sutartį, nors dar ne
tiesioginiai.

Wallace, smerkdamas At
lanto sutartį, sakė:

— Ta sutartis padalina 
pasaulį į dvi ginkluotas sto
vyklas, ir bet koks atsitik
tinas įvykis dabar jau galė
tų užkurti karą, naikinimą 
ir žudynes.

Mūsų laimėjimai Antra
jame pasauliniame kare 
yra dabar nukreipti prieš 
demokratijos jėgas. Kuo
met kalbama apie bendrą 
(kolektyvinį) saugumą, tai 
šis obalsis naudojamas su
daryti bendrą karinį už
puolimą. Buvusioji didžiųjų 
tautų vienybė prieš fašiz
mą dabar paverčiama tau
tų vienybe prieš komuniz
mą. Karo laimėtojai prieš

Paryžiaus Teismas 
Patarnavo Kraveenhii

PARYŽIUS. — Čionaiti- 
nis teismas atrado “kaltu” 
literatinį francūzų laikraštį 
Lettres Francaises, kad 
laikraštis, esą, apšmeižęs 
Sovietų Sąjungos išdaviką- 
persimetėlį Viktorą V. Kra
včenko. Lettres Francaises 
rašė, jog Kravčenko vardu 
išleista šmeižtų knyga 
prieš Sovietus yra keno kito 
parašyta, nes. Kravčenko 
per mažai gramotnas.

Teisėjas nusprendė, kad 
tas laikraštis sumokėtų 
Kravčenkui apie $500,*teis
mo lėšų $3,000 iki $18,000 ir 
dar pabaudos $50. /

Lettres Francaises duoda 
apeliaciją aukštėsniam tei
smui.

FLORIDOJ suimtas Cro
we, pavogęs daugiau kaip 
$800,000 iš New Yorko ban
ko, kurio pareigūnas jis 
buvo.

MARYLANDO KOMUNISTAI REIKALAUS, KAD TEISMAI ATMESTŲ OBERIO ĮSTATYMĄ
Z ’ ,

BALTIMORE, Md. - 
Jeigu f asistuojąs Oberio 
bilius taps Marylando įsta
tymu, tai tos valstijos Ko
munistų Partija reikalaus, 
kad teismai jį panaikintų. 
Partija nurodo, jog tas bi
lius prieštarauja Jungtinių 
Valstijų Konstitucijai.

Oberio bilius mojasi už
drausti Komunistų Partiją, 
kaip, esą, “kriminalinę” or
ganizaciją, ir perša jos va
dus bausti iki 20 metų ka

fašizmą jau pereme sau fa
šistų “idealus.”

KARINIO BLOKO 
GARBINTOJAI

WASHINGTON. — Ame
rikos. valstybės sękretorius 
Dean Acheson ir užsieni
niai ministrai vienuolikos 
vadinamų Z “demokratinių” 
kraštų pirmadienį pasirašė 
karinę/šiaurės Atlanto su
tartį prieš Sovietų Sąjun
ga

Pasirašydami, visi jie pa
sakojo, kad tai esanti “ap
sigynimo” sutartis, ir tvir
tino, būk ši sutartis “stip
rinanti Jungtines Tautas.”

Pasirašymo ceremonijas 
stebėjo apie 1,300 tariamų 
“demokratinių” diplomatų, 
generolų, Kongreso narių, 
laikraštininkų ir kt.

Prez. Trumanas, neminė

Iš Komunistų Teismo
NEW YORK. — šnipas 

Louis Budenz, vyriausias 
valdžios “svietkas” prieš 11 
teisiamų komunistų vadų, 
buvo suktas dviveidis. Ji
sai, dirbdamas komunisti
nio dienraščio Daily Wor
kerio redakcijoj, skolino iš 
to laikraščio pinigus dar 
ilgai po to, kai nusisprendė 
bėgti iš komunistų judėji
mo į jėzuitų globą, kaip pa
rodė komunistu advokatas 
Richardas Gladsteinas.

Advokatas įrodė paties 
Budenzo pasirašytais pask
olos čekiais, kad jis dar 
1945 m. rugpjūčio mėnesį 
skolino pinigus iš Daily 
Workerio, tai yra, bent už 
dviejų mėnesių po to, kai 
Budenz nusprendė apleisti 
Komunistų Partiją ir grįž
ti į katalikų bažnyčią.

Pirmiau Budenz liudijo 
teisme, kad jis 1945 m. sau
syje pradiniai nusitaręs 
grįžti į “vierą.” Bet birže
lio (June) mėpesį jis jau 
galutinai nusprendęs atsi
mesti nuo komunistu ir 
pereiti bažnyčion.

Budenzas viso įsiskolino 
Daily Workeriui $899.94, 
iki atvirai perbėgo bažny
čion 1945 m. spalių mėnesį. 
Tiek jis ir liko kaitąs ko
munistiniam laikraščiui.

Prispirtas savo paties pa
rašais, Budenz buvo pri
verstas prisipažinti, jog 

lėjimo, o narius iki 5 metų. 
Bilius taip pat grąsina ka
lėjimu viršininkams ir na
riams vadinamo “raudono
jo fronto” organizacijų.

Pagal Marylando įstaty
mus, galima bilių pavesti 
valstijos piliečiams tvirtin
ti visuotinais balsavimais. 
Tuomet jis taptų įstatu tik
tai po to, jeigu piliečiai jį 
užgirtų. Balsavimai įvyktų 
1950 m. lapkričio mėnesį. 
Prašymui dėl visuotino 

damas Sovietų vardo, aiš
kiai primetė jiems “užpuo
limo politiką,” apšaukda
mas Sovietų Sąjungą “vie
nintele skerspaine” kelyje į 
taiką.

Kadangi Iranas pasklei
dė gandus, kad Sovietų ka
riuomenė, girdi, “užpuolė” 
Irano kareivius pasienyje, 
tai Trumanas grasinančiai 
pareiškė, jog Amerika gins 
nuo užpuolikų ir Viduri
nius Rytus.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas, garbin
damas karinį Atlanto blo
ką, pridūrė, kad anglai pa
siruošę atremt užpuolimo 
“grūmojimą” Viduriniuose 
Rytuose.

Fašistines Portugalijos 
ministras Jose Caero de 
Matta sveikino-Atlanto su
tartį kaip “brangų taikos 

ėmė iš Daily Workerio per 
ištisus mėnesius po to, kai 
pasiryžo atsiversti į religi
ją. Ir niekuomet po “atsi
vertimo” jis nemėgino atsi
teisti paskolas.

Dabar gi teisme Budenz 
mikčiojo, būk “mielu noru 
atmokėtų paskolas, jei būtų 
reikalinga.”

Budenz viešai pabėgo iš 
Komunistų Partijos, kuo
met kunigai prižadėjo jam 
profesoriaus vietą jėzuitų 
Fordhamo Universitete, 
1945 m. spalių" (October) 
mėnesi, v

Budenz pirm keleto die
nų pasakojo teismui, būk 
komunistų vadai politiniais 
sumetimais iššaukė Allis- 
Chalmers streiką 1941 m. 
Dabar komunistu advoka
tas privertė Budenzą pri
pažint, jog darbininkai 
streikavo dėl algų

1940-41 m. Budenz para
šė Daily Workeryje eilę 
straipsnių, kuriais rodė, 
jog Komunistų Partija ne
siūlo nuversti Amerikos 
valdžią. Dabar gi jis “svie- 
čijo,” būk partijos vadai 
esą padarę suokalbį jėga ir 
prievarta sunaikint šios ša
lies valdžią.

Teisėjas Medina neleido 
teisme s skaityti Budenzo 
raštų, sumušančių dabarti
nes jo pasakas.

balsavimo reikia surinkti 
10,000 piliečių parašų. z

Bet komunistų priešai 
valstijos seimelyje užsima
nė užkarti šį bilių kaip įsta
tymą tuojau, kai tik guber
natorius jį pasirašys. Todėl 
jie urmu prikergė biliui pa
taisymą, kuris # sako, kad 
tai esąs “greitam, būtinam 
reikalui” įstatymas. Tokia
me atsitikime bilius tampa 
įstatymu tuojau po guber
natoriaus pasirašymo.

instrumentą.”
Užsieninis Holandijos mi

nistras, Dirk U. Stikker, 
pasirašydamas sutartį, mel- 
dė( Dievo laiminimo jai, 
kaip taikos įrankiui. Tuo 
tarpu holandai Jcaru žudo 
Indonezijos .žmones, norin
čius tautinės laisvės.

Stikkeris taip pat sakė: .
— Pirmesnis pasitikėji

mas, kad Jungt. Tautos už
tikrins taiką, buvo apsigau- 
dinėjimas. Pasirašydami 
šią sutartį, mes panaikina
me apsigaudinėjimą.

Francijos, Kanados ir ki
tų kraštų ministrai mėgino 
užslėpti faktą, jog Atlanto 
sutartis kerta didžiulį smū
gį Jungtinių Tautų organi
zacijai.

Net New Yorko Daily 
News kolumnistas John 
O’Donnell 'mato šį faktą, 
rašydamas:

— Atlanto sutartis yra 
tokia karinė sąjunga, kurią 
Jungtinių Tautų konstitu
cija ketino panaikinti.

O Daily News redakcija 
atvirai tvirtina,- jog Atlan
to sutartis žudo Jungtinių 
Tautų organizaciją.

Sutartį pasirašė Jungti
nės Valstijos, Anglija, Fra- 
ncija, Kanada, Belgija, Ho- 
landija, Luksemburgas, 
Norvegija, Danija, Islandi
ja, Portugalija ir Italija.
....... — . ..................

Legionas Perša Registruot 
Wisconsino Komunistus

MADISON, Wis. — Ame- 
rikonų Legionas iškepė Wi
sconsino valstijos seimeliui 
pasiūlymą, reikalaujantį 
suregistruot visus “komu
nistus bei revoliucionierius” 
ir baust iki 10 metų kalė
jimo ir $10,000 tuos, kurie 
vengs registracijos. Jeigu 
bent 10 žmonių duos skun
dą, kad asmuo esąs komu
nistas arba revoliucionie
rius, tai jis ir turėtų užsi
registruoti.

10 žmonių skundui prie
šinasi net toki komerciniai 
laikraščiai,, kaip Capital 
Times ir Hearsto Milwau
kee Sentinel: sako, bile kas 
galėtų gauti 10 parašų ker
štui prieš nepatinkamą jam 
asmenį.

PEIPING. — Kinų ko
munistai dar nepasirašė pa
liaubų su tautininkais.

Jeigu tad valstijos pilie
čiai 1950 metų lapkrityje ir 
atmestų bilių, vis tiek Ko
munistų Partija iki to lai
ko būtų uždrausta ir jos 
nariai baudžiami.

Dabąr bilius laukia gu
bernatoriaus parašo.

• Marylando Komunistų 
Partijįketina varyti skun
dą prieš tojų įstatymą net 
iki Aukščiausiojo Teismo.

ORAS. — Būsią lietaus.

MADISON, Wis. — Wis
consino valstijos seimeliui 
buvo įneštas sumanymas, 
reikalaująs tyrinėti “nea- 
merikinę” darbininkų veik
lą valstijos fabrikuose ir 
dirbtuvėse.

Prieš tą ragangaudišką 
pasimojimą taip smarkiai 
protestavo šimtai darbinin
kų, farmerių ir progresy
vių vadų, kad sumanymo 
įnešėjas Mark Catlin iš
traukė jį iš seimelio.

Atsidarė Jungtinių 
Tautų Seimas

DAKE SUCCESS, N. Y., 
bal. 5. — Susirinko Jungti
nių Tautų seimas (beeinant 
Laisvei spaudon) antradie
nį. Numatoma, kad Sovietų 
Sąjungos delegatas And
rius Gromyko duos seimui 
skundą prieš Atlanto sutar
tį, kaip Jungtinių Tautų or
ganizacijos ardytoją.

Teigiama, jog seimas už- 
girs Izraelio aplikaciją į 
Jungt. Tautų narius. .

Sovietų ir demokratinių 
jų kaimynų priešai yra Įtei
kę seimui skundus dėl kar
dinolo Mindszenty’o nutei
simo Vengrijoj ir dėl eilės 
protestantų kunigų įkalini
mo Bulgarijoj.

(Kardinolas ir tie kuni
gai baudžiami, kaip savo 
kraštų išdavikai, svetimųjų 
imperialistų šnipai.)

Seimas taipgi svarstys 
klausimus, paliečiančius In
doneziją, fašistinę Ispaniją, 
indusų priespaudą Pietinė
je Afrikoje ir kt.

Iranas Gandais Kursto 
Prieš Sovietų Sąjungų

TEHERAN, Iran. — Ira- 
no karininkai kartoja gan
dus, būk Sovietų armijos 
pulkas įsiveržęs į šiaurinį 
Irano ruožtą ir atakavęs 
jo kariuomenės poziciją. 
Pasakoja, būk įvykęs smar
kus susikirtimas.

WASHINGTON. — Am
erikos valstybės depart- 
mentas sakė, kad negavo 
jokių žinių apie vadinamą 
“rimtą susikirtimą” tarp 
Sovietų ir Irano kariuome
nės.

r

Baltieji Bandė Sudegint 
Negrų Namą Washingtone

WASHINGTON. — Kai 
tik negrų Odis von Blasin- 
game šeima atsikraustė į 
savo pirktą na*mą, baltieji 
jų kaimynai akmenimis 
daužė namo duris ir langus 
ir padegė tvorą, mėgindami 
namą sudeginti.

Gaisrininkai užgesino ug
nį; atvyko ir policija. Bet 
kai tik policininkai pasiša
lino, baltieji kaimynai vėl 
grūmojo “laukan išrūkyti” 
tą negrų šeimą — vyrą, mo
terį ir pusės metų sūnų.
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Kinija: Demokratinė Liaudies Respublika
Ligi šiol daugelis žmonių nuolat statė tokį klausimą: Kas 

bus Kinijoje? Kokios rūšies, kokio tipo santvarką pasi
rinks naujoji Kinija, kai ji išsilaisvins?

Tūli spėjo, būk Kinijoje'būsią kuriamos tarybos, būk 
ši šalis jau dabar eis prie tarybinio gyveninio. Kiti sakė, 
jog Kinija dabar į tarybini gyvenimą dar neis, ir t.t. {

Dabar jau paaiški, kokio pavidalo santvarką KinijaĮ 
ruošiasi kurtis.

Raymond Wong, aną die'ną rašydamas Daily Worke- > 
ry, sako, jog naujoji Kinija bus Demokratinė Liaudies į 
Respublika. Mr. Wong žymi, kad neužilgo išlaisvintoje ! 
Kinijos dalyje susirinks darbo unijų, Kinijos Demokra- i 
tinęs Sąjungos, Kuomintango Revoliucinio Komiteto,; 
Komunistų Partijos ir-visokių kitokių masinių pažangių 
žmonių grupių atstovai į Politinę Konsultatyvę (Pasita-i 
riminę/ Konferenciją. Joje-bus nustatyti pagrindai vi-i 
sai Kinijai, josios ateičiai. Politinė santvarka, rašo Mr. , 
Wong, bus paskelbta ir ji po to bus pravedama gyveni- į 
man.

Demokratinė liaudies respublika reikš, jog Kinija bus 
pastatyta kelin linkui socializmo. Stambioji josios pra
monė, geležinkeliai, kasyklos ir visokį gamtiniai turtai ■ 
bus suvisuomeninti, bet žemės ūkis ir smulkioji pramonė, 
o taipgi smulkioji prekyba bus palikta privačių žmonių 
rankose.

Būdama liaudies respublika, Kinija, aišku,’ palaipsniui 
keisis, vis krypdama link socialistinės ekonomijos.

Šitiek galima dabar pasakyti apie Kinijos ateitį.

Ligi praėjusių metų Kinijos Komunistų Partija savo j 
veiksmus rėmė daugiausiai sodžiumi, — Smulkiaisiais i 
valstiečiais ir žemės ūkio darbininkais. O tą ji darė iš- Į 
eidama iš to, kad Liaudies Kariuomenė Kinijoje ligi 
praėjusių metų rudens nedaug tebuvo užėmusi miestų; 
ši kariuomenė buvo įsigalėjusi, galima sakyti, tik so
džiuje.

Bet pastarųjų keleto mėnesių bėgyj dalykai pasikeitė: 
Liaudies Armijos užkariavo daugybę miestų, — didžiu
lių miestų, tokių, kaip Mukdenas, Tientsin, .Peipingas, 
pramoningų miestų, su milijonais gyventojų. Na, o i 

' marksistinis mokslas sako, jog tik darbininkų klasė te-i 
gali pasekmingai vadovauti darbo žmonėms kovoje už i 
socializmą. Miestų proletariatas, eidamas išvien su vals
tietija, tegali vesti kraštą į socialistinį gyvenimą, tik jis 
gali pasekmingai kovoti socializmo priešus.

Dėl to ir Kinijos Komunistų Partijos vadas, Mab Tse- 
tung, aną dieną, kalbėdamas tos partijos plenume, rei
kalavo, kad parti jinis darbas nuo dabar turi būti kir
čiuojamas ne ant sodžiaus, bet ant miesto. Miestas, dar
bininkų klasė, privalo vadovauti kraštui, žinoma, tai 
nereiškia, kad Kinijos komunistai turį pamiršti valstie
čius, pamiršti sodžių. Ne! Tokioje šalyje, kaip Kinija, 
kur valstietija sudaro 80 nuoš. gyventojų, (o gal dau
giau), kaimas niekad neprivalo komunistėj būti pamirš
tas. Kaime turės būti pravesta revoliucija — kur ji dar 

--nebuvo pravesta: dvarai dalomi ir jų žemė atiduodama 
mažažemiams ir bežemiams, — tiems, kurie ją dirba. 
Iš kaimo, be abejojimo, iš biednuomenės, komunistai ver
buos milijonus naujų žmonių į partiją, į kitas organi
zacijas; o twipgi trauks juos ir į miestus, kurie turės 
plėstis, kuomet šalis ims atsistatyti.

• • • • 1

Kai kuriuos žmones vargino šis klausimas: Su kuo į 
Kinija stovės tarptautinėje arenoje? Kokią kryptį ji pa
ims dabartiniame konflikte, vykstančiame tarįj “Vaka
rų” ir “Rytų”?

Paaiškėjo ir šis dalykas. ,
Štai, praėjusį sekmadienį visos Kinijos politinės gru

pės, bendradarbiaujančios su Komunistų Partija, išlei
do savotišką įspėjimą tiems, kurie tikėjosi matyti naują 
Kiniją izoliuotą nuo “šaltojo karo” politikos.

Pareiškimas padarytas Peipinge per radiją ir jis turi| 
milžiniškos reikšmės visam pasauliui.

Pirmiausiai šis pareiškimas skelbia, jog Šiaurės Atlan- j 
to Paktas, pasįrašytas Washingtone balandžio 4 dieną, i 
yra naujam pasauliniam karui provokuoti dokumentas. Į 
Jo pasirašymas, jo praVedimas gyveniman provokuos; 
naują pasaulinį karą, kurį kiniečiai griežtai smerkia.

Tačiau pareiškimo autoriai, kalbėdami šimtų milijonų; 
kiniečių vardu, nesvyruodami pasako: Jei imperialisti
niai agresoriai karą pradės, tai naujoji Kinija eis išvien 
su Tarybų Sąjunga, kovos prieš karo pradėjėjus, prieš 
imperialistus, kovos agresyvų karą, ir tuos, kurie jį pra
dėjo tol, kol visa imperialistinė sistema pasaulyje bus 
nuversta ir visa žmonija išlaisvinta!

Kaip matome, tai yra tvirtas pareiškimas, — tai tvir
tesnis, negu buvo padarę Francūzijos ir Italijos komu
nistai; tai tvirtesnis ir atviresnis, negu buvo padarę bent 
kUHoš kitos buržuazinės šalies komunistai. ,

Vadinasi, dabar pasauliui jau aišku, kokia laisvosios 
Kinijos bus santvarka, kokia jos bus valdymdsi forma, 
ir su kuo, kaip Kinija laikysis tarptautinėje, pasaulinėje 
plotmėje. A j •

“Aš MACIAU NAUJĄJĮ 
PASAULĮ”

Pakilusi žiaurioji reakci
ja Brazilijoje išvaikė iš par
lamento pažangiuosius dar
bininkų atstovus. Tarpe tų 
atstovų buvo ir įžymus 
Brazilijos rašytojas žorže 
Amado. Jis turėjo apleisti 
savo gimtinę šalį, kad iš
vengus kalėjimo, o gal ir 
mirties.

Ta proga rašytojas;Ama
do, aplankė Europą ir para
šė savo įspūdžius pavadini
mu “Aš Mačiau Naująjį 
Pasaulį.” Be galo gilų įspū
dį į jį padarė patyrimai 
Tarybų Sąjungoje ir liau
diškosios demokratijos šaly
se. Amado rašo: j

Nuo to laiko, kai aš buvau 
priverstas palikti Braziliją 
nedaug tepraėjo laiko. Bet aš 
suspėjau apkeliauti beveik 
visą Europą ir susikaupiau 
nemaža įspūdžiu. Daug ką ma ; 
čiau ir turiu medžiagą palygi
nimams . . .

Aš mačiau, kaip Čekoslova
kijos ir Lenkijos tautos štato 
naują, laimingą gyvenimą, 
kaip jos, išsivadavusios nuo 
kapitalistinės vergijos, eina 
socializmo keliu. Bet aš ■ taip 
pat mačiau, kaip kitos dvi ša
lys - Prancūzija ir Italija — 
sparčiai paverčiamos ameriki
nėmis kolonijomis, nustoda- 
mos ekonominės bei politinės 
nepriklausomybės, i ' I

Aš stebėjau Čekoslovakijos 
ir Lenkijos kultūrinį suklestė
jimą ir žinau, jog to suklestė
jimo vaisiais naudojasi liau
dis, jog rašytojams ir artis
tams, mokslininkams, ir peda
gogams sudarytos visos sąly
gos vaisingam darbui. O Pran
cūzijoj ir Italijoj buržuazinė 
šitų šalių kulttjra dabar pa
jungta svetimšaliu imperialis
tų interesams ir uoliai tarnau
ja nedideliam būreliui dolerio 
tarnų.

Aš susipažinau su Čekoslo
vakijos ir Lenkijos Jaunimu, 
kuris kupinas energijos ir pa
gautas kūrybinio entuziazmo; 
prieš jį atvira plati dirva 
įvairiausio veikimo. Bet aš 
mačiau ir apgailestautiną 
maršalizuotų Europos šalių 
jaunimo būklę, jo nusimini
mą, nes vienintelis dalykas, 
kuris j i e m s s i ū 1 om a s ate i ty j e i 

- tai paaukoti viską, ginant

jais, kultūros priešais, impe
rialistinio agresoriaus pusėje. 
Vroclave mes pasižadėjom ko; 
voti drauge su mūsų liaudimiš” 
prieš karą, už taiką ir pažan
gą. Ten mes pradėjome galin
gą viso pasaulio inteligentijos 
sąjūdį. Ir dabar, paskirai Lo
tynų Amerikoj, vyksta pasi
ruošimas dėl sušaukimo 1949 
metų pradžioje kontinentali- 
nio kongreso taikai ginti..

1918 metais aš pradėjau du 
kūrinius - pjesę “Presteso 
Kolona,” kurioje aš papasako
siu apie didvyrišką žygį ka
reiviu. kurie Luiso arioso 
Presteso vadovaujami, iškėlė 
revoliucijos vėliavą, ir romą-! 
na apie politinį Brazilijos gy-Į 
venimą 1937—1947 metais; ja-į 
me aš noriu parodyti kovą 
tarp reakcijos ir demokratijos 

•> pajėgų, kovą dėl Brazilijos 
nepriklausomybės, dėl jos pa
vertimo iš pusiau-feodalinės 
ir pusiaukolonialinės šalies 
nepriklausoma valstybe.

Labiausiai svarbu ir mane 
džiuginančiu 1948 metų įvy
kiu buvo senos ma.no svajonės 
įgyvendinimas — Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos kviečia
mas aš aplankiau TSRS. Gim
tinėje Brazilijoje, reakcinin
kai ne kartą kaltino mane tuo, 
jog aš — Tarybų Sąjungos bi
čiulis, jog“' aš myliu TSRS. 
Taigi, taip ir yra, ir aš di
džiuojuosi tuo. Praėjusiame 
šimtmetyje didysis nacionali
nis Brazilijos poetas Kastro 
Alves apdainavo šlovingąją 
revoliucinę Prancūziją: jis 
sakėsi mylįs ją, jog Prancūzi
ja esanti jo antroji tėvynė. 
Šių laikų, pažangiajai Brazili
jos inteligentijai Tarybų Są
junga reiškia žymiai daugiau, 
negu praėjusiame šimtmetyje 
Kastro Al vešu i reiškė Pran
cūzija. Ir dabar, po to, kai aš 
pabuvojau Tarybų Sąjungoj, 
po to, kai aš mačiau naują, 
puikų, laimingą ir vertingą 
pasaulį, kuriame nėra parazi-, 
tų, gyvenančių svetimo darbo 
išnaudojimu, aš juntu dar di
desnį pasididžiavimą savo an
trąja tėvyne — didžia socia
lizmo valstybe. Dabar aš 
dar didesniu ryžtumu ir ener
gija kovosiu dėl savo liaudies 
išvadavimo, ęlėl josios laimės.

PHILADELPHIA. — Lai
ke Isidoro Ludwino laido-

Aukos Civilių Teisių Kongresui 
Per Lietuvių Komitetą

HARTFORD, CONN.
W. Brazauskas prisiuntė blanką ir $22. 

Aukavo: ALDLD 3-čia, Apskritis $20. W. 
Brazauskas, $2.

Lavallette, n. j.
Juozas Jokubonis (Jacobs) paaukojo $10 

Pilietinių Teisių Kongresui ir paprašė jo 
auką persiųsti Lietuvių Komitetui. Vieni
šas žvejys, jau pagyvenęs 72 m., nesijaučia 
personas dirbti ir veikti. Persiuntė J. J. K.

SCRANTON, PA.
“D-gc L. Kavaliauskaitei: Pranęšių kad 

laikytame susirinkime, LLD 39 kp., kovo 
13 d., nutarėme paaukot iš kuopos iždo dėl 
gynimo šioj šalyj Civilinių Teisių ir Konsti
tucijos. auka $5. čia rasite čekį viršminė- 
tos sumos. Su draugiškais linkėjimais, P. 
Šlekaitis, sekr.”

ROCHESTER, N. Y.
“Drg. A. Bimba: Prisiunčiu $5, per

duokite Liet. Komitetui, dėl bylos gynimo. 
Draugiškai, John Vaivada.”

WORCESTER, MASS.
“L. K-tei — Gerb. Drauge. Čia randate 

blanką. Liet. Skyr. Civil Rights Congress, 
ant kurios surinkta $22.50, taipgi ir money 
orderį toje sumoje. Aukavo: LLD 155 Mo
terų kp., $5. M. žūkienė, $2. Po $1: A. 
Baris, P. Bacevičia, A. Dvareckicnė, E.Ane- 
lauskditė, A. Vasilienė, A. Balčiūnienė, II. 
Janulicne, Ig. Kubiliūnas (Su. Boston), A. 
Sidarienė. L. žalimas, W. Yurkevičia (Mon
tello), J. Lukas. C. Kasu lis, T. Krapas. Po 
50c; V. Jančius, B. Valunčauskienė, M. ža- 
limienė. Draugiškai, Helen Janulienė.”

PORTLAND, OREGON
“Gerb. L. K—te: Čia prisiunčiu money 

orderį vertes $22, iš kurio $17 eina Civil 
Rights Congress’ui/ o $5 auka nuo ALDLD 
1 kp., dienraščio Laisvės 30 m. Jubiliejiniam 
minėjimui. Tai mūsų kuopelė nors ir su 
penkine sveikina savo dienraštį, linkėdama, 
kad dar tiek metų išgyvuotų. Mūsų kuo-, 
pa nutarė surengti šią vasarą spaudos pik
niką, pelnas bus skiriamas Laisvei ir Vil
niai. Atrodo, kad mes nepamirštame sa
vo liaudies spaudos, taip ir reikia. Ant 
blankos Civilinių Teisių reikalui surinkta 
sekamai: LLD 4*kp., $5. Po $1 : A. Shultz, 
L. Jazelskienė, J. Urbon, S. Umbras F. Uls- 
ky, A. Peterson, P. Petruliai, A. N. Va
laičiai, R. Smalinski, A. Bruchas, J. Stupur, 
Jim Karbanski. Aukotojai iš Portlando ir 
West Linn. Draugiškai, J. Stupur.”

SPRINGFIELD, ILL.
Mrs. M. Klickna prisiuntė blanką ir $23.- 

70. Surinkta sekamai: LDS kuopa $10. 
Po $1 : Mr. Gndauski, Mr. Starpevich, Ed. 
Dombroski, Mr. Dėdinas, Mr. Palaukus, Mr. 
Senkus. Mr. Paulauskas, Dewey, Rupslau- 
kis. Po 5ūe: Mrs. Dombroskis, Mrs. Ku
ras. Po 25c: Mrs. Mitskus, Mr. Sterbis, 
Witakauski. • •

AUBURN, ME.
A. Apšegienė prisiuntė blanką ir $18.50. 

Aukavo: Simpatikas, $5. LDS 45 kp., $2. 
Po ŠI . L. Znrkauskienė, K. Steponaitis, M. 
Wildner, R. šibeikienė, F. Apšega, E. Kra-

Apšegienė, P. Vizbor, Nellie Liaudansky, 
A. Kaulakis. Aukotojai iš Auburn ir Lewis
ton.

JOHNS!ON CITY, ILL.
Pete Serapinas prisiuntė blanką ir $14.50. 

Surinkta: LDS 12 kp., $5. Po $1: Mary 
Gilmanienė, Antanina Ludas, Martin Al
bin, Pete Serapinas, Tony Paskevich, An
drius Kučinskas. Po 50c: George Paske
vich, Amelia Bogdohienė, John Dangutis, 
Antanina Long, Nellie Paskevich. Po 25c: 
Nellie Kowa.lis, Ignas Kavaliauskas. Po 
15c: Maggie Paskevich, John Paskevich. 
Mike KubiJski, 10c.

CLIFFSIDE, N. J.
Chas. Stephans prisiuntė $10 ir blanką, 

ant kurios K. Mažeikienė surinko sekamai: 
Po $2: Ceo. Stasiukaitis, K, Steponavičius. 
Po $1 : V. Stasiukaitis, Eliz. Bakūnienė, Eliz. 
Petkevičienė. W. Koras, J. Gudukas, J. Pe- 
čįulis.

CLEVELAND, OHIO
J. žebryr. prisiuntė blanką ir $36.75. 

Surinkta sekamai: LLD 190 kp., $10. Po 
$5: J. Banis, Martin Kazen. Po $1: S. Ka
zilionis, J. Stripeika, .L Eitutis, “Joe,” V. 
Gaurilis, V. Susnienė, U. Rudis, M. Rauly- 
naitienė, J. Gabriūnas, J. Dilius, J. N. Si- 
mans, Bagužinskas, J. Gendrėnas, J. že
maitis, P. Du Iškiš, B. Kirstukas, J. žebrys, 
K. Plaušas, E. Norvilienė, John Vėbra, J. 
Karalius, J. W. Petraus, V. Karsokienė. Po 
50c: P. Vasiliauskas, J. Gabriūnienė, L. Ei
tutis. Smulkių 25c. Viso surinkta $44.75. 
Drg. Andrulio kelionės lėšos $8.00.

Nuo Moterų Klubo, Philadelphia, Pa., A. 
Zalner prisiuntė $55.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.,’ pri
siuntė $20.

LDS 5. kp , Philadelphia, Pa. (per A. 
Zalner), $U).

V. ilamanausltas, Minersville, Pa.. $6.
ALDLD 85 kp., Haverhill, Mass, (per 

A. Dambrauską), $5.
Geras rėmėjas, iš Coal Center, Pa., $5.

★ ★ ★
Vardo Civilinių Teisių Kongreso, Liet. 

Kom., tariu širdingai dėkui viršminėtiem 
geradėjam.

Dar ne visos blankos grįžo, o ių, kaip 
anksčiaw*'!*Jiinėjau, išsiųsta gerokas skaičius. 
Būkite toki geri, sutaupykite mums iškaš- 
čių, kad nereikėtų spį&'ialius laiškus siun
tinėti ir pareikalauti blankų. Tuoj surinkę 

‘aukas siųskite Lietuvių Komitetui. Jeigu 
kartais jūsų kuopos sekretorius nepatėmytų 
šio atsišaukimo, tad sekančiame kuopos su
sirinkime paklauskite, ar išsiuntė blanką. 
Mes,nenorimo bereikalingų iškaščių daryti, 
vėl siuntinėti laiškus, raginti, kad greičiau 
rinktų aukas ir prisiųstų. Tą patys turėtų 
suprasti draugai, kad reikalas labai svarbus 
ir ant toliau negalima atidėti. Tad už jū
sų kooperaciją būsime nuoširdžiai dėkingi.

L. Kavaliauskaitė, sekr.
Vėl Pastaba: Išrašykite čekius ar money 

orderius sekamai: Civil Rights Congress, 
ir pasiųskite Liet. Komitetui, 46 Ten Eyck 
St.; Brooklyn, 6, N. Y. Lietuvių Komitetas 
yra’ V. Čepulis, pirm.:<^. Kavaliauskaitė,

Amerikos monopolijų ir tres
tų interesus; šitų šalių jatqii- 
mas neturi jaunystės, jam at
imtas gyvenimo entuziazmas 
ir skurdus yra jo beviltiškas 
gyvenimas.

Aš buvau Čekoslovakijoj rin
kimų metu. Tai buvo tikra vi
suotinė liaudies šventė, ir liau
dis karštai sveikino savo vy
riausybę. Aš buvau per rinki- 
rhūs ir Italijoj, ir mačiau at
kaklias reakcijos kautynes 
prieš liaudį, kautynes, kuriose 
Amerikos imperializmas atvi
rai dalyvavo savo ’samdinių 
pusėje.

Aš buvau dar vieno svar
baus įvykio liudininku : aš kal
bu apie Pasaulinį kultūros vei
kėjų kongresą taikai ginti, 
įvykusį Lenkijos mieste Vroc
lave, kur man teko būti vienu 
iš kongreso vice-prezidentu. 
Vroclave dori viso pasaulio in
teligentai visiems girdint pa
reiškė; jog dabartiniu metu 
nėra; s^Xrbesnio uždavinio, ne
gu taikos ir demokratijos gy
nimas; jog ihteligento vieta 
— 'kovojančios dėl to liaudies 
gretose; jog mūsų laikais in
teligentas ųegali stovėti vadi
namose neitraįiose ' pozicijose: 
arba jis išvien su taikos ir 
demokratijos pajėgomis, su 
Tarybų Sąjunga priešaky, ar
ba jis išvien su karo kurstyto-

tuvių du ginkluoti plėšikai pavickiėnė,' J. Krapavickas, Jr., J. Waiš- 
pagrobė $5,000 iš /o-ųijinių. vilas. J. Stukienė. Po 50c: J.- Žilinskas, J.- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Dvi daibo unijos vienijasi

sekr.: V. Bunkus. ižd. Nariai: Geo. Wa- 
reson ir K. Briedis.

CLEVELAND, Ohio. - 
Jei viskas išeis taip, kaip 
planuojama, tai greitoje at
eityje visiškai susivienys 
dvi geležinkeliečių unijos 
r- Brotherhood of Loeoino- 
tive Engineers ii\ Brother
hood of Locomotive Fire
men ir Eilgin'emen. Jau mW 
1947 metų buvo pradėtas 
planavimas del šių uhijtj Or
ganiško susiviėnijimo.

Tarpe šių unijų kildavo 
susikirtimų, kuriai unijai 
kurios rūšies darbininkai 
turi priklausyti. Tie nesuši- 

| pratimai kenkė abiejų'uni- 
į jų veiklai ir stiprėjimui.
I , Locomotive .Firemeh’s u- 
nija tui’i 110,000 harių, o 
Locotnotive Ehginers’ — 

^80,000. Abi unijos turk -na
rių ne tik pačiose Jungtinė
se Valstijose, bet Alaskoje 
ir Kanadoje. Abi unijos 
karti! turi turto vertės še
šių milijonų dolerių..

Vienybės balsavimas bus 
leistas abiejų unijų na
riams nubalsuoti. Jeigu na
riai Vienybę ūžgirs, tai pas

kui unijos turės savo kon
vencijas ir tose konvencijo
se bus baigtas pilno apvie- 
nijimo darbas.
Prieš tuos kbngrfesmaiitis, 

kurie prieš darbinihkuš 
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Darbo Federaci
jos Politinė Lyga išleido pa- 
reiškitną, kad jinai tuojau 
pradės vajų prieš tuos kon- 
gi’esmahus, kurie balsūos 
prieš Taft-Hartley įstaty
mo atšaukimų. Reikia žiho- 
ti, kad 1950 metais įvyks 
kongresiniai rinkimai. '

Lyga sako ,kad jinai ga
vo iš Federacijos unijos 
narių, surinktų assesmentų 
formoje, $300,000 vedimui 
politinės apšvietos.

Federacijos tihija tikisi 
laimuti

NEW YOĖK. — šiomis 
dienomis National Labor 
Relations Board pravedė 
rinkimus .tarpe Prudential 
Life Insurance Company 
darbininkų. Ši kompanija 
yra viena iš didžiausių ap- 
draudos kompanijų Ameri

koje. Joje dirba apie 14,000 
darbininkų. Darbininkams 
buvo duota proga pasisaky
ti, kurios darbo unijos jie 
pageidauja. Kontestas ėjo 
tarpė trijų unijų: Amerikos 
Darbo Federacijos Natio
nal Federation of Life In
surance Agents, CIO Unit
ed Office and Professional 
Workers Union ir nepri
klausomos darbo unijos. 
Balsai pasidalino sekamai: 
Federacijos unija gavo 5,- 
337, CIO unija 4,540 ir ne
priklausoma unija — 3,1419.

Kadangi nei viena unija 
negavo daugumos balsų, tai 
įvyks kiti balsavimai. Da
bar kontestas bus tiktai 
tarpe Federacijos Unijos ir 
CIO unijos. Nepriklausoma 
unija nebebus ant baloto. 
Taip wisuomet būna pana
šiuose balsavimuose. °

Federacijos unijos prezi
dentas George Russ yra įsi
tikinęs, kad galutinuose 
balsavimuose jo vadovauja
ma unija laimės rinkimus. 
Jis mano, kad nepriklauso
mosios unijos baJsUotojai 
pereis jo unijos pusėn.

CIO unija. Ji mano, kad 
tie trys tūkstančiai, kurie 
balsavo už nepriklausomą 
unija, šį sykį pasirinks ja, 
o ne Federacijos unija.

Manoma, kad šitie Pru
dential kompanijos darbi
ninkų , balsavimai turės 
daug įtakos į busimuosius 
balsavimus darbininkų kito
se apdraudos kompanijose. 

, Greitoje ateityje^įvyks bal- 
I savimai John Hancock 
Kompanijos 5,600 darbinin
kų ir Metropolitan Life In
surance kompanijos 11,000 
daraininkų. Tiek Federaci
jos, tiek CIO unija yra pa
siruošusios šiems rinki
mams ir kiekviena tikisi 
laimėti.

Grūmoja pažangiosioms 
unijom^

WASHINGTON, D. C. —
CIO vadovybė išleido grū
mojimų toms CIO unijoms, 
kurios norėtų pasilikti Pa
saulinėje Darbo Unijų Fe
deracijoje. Kaip žinoma, 
CIO jau pasitraukė iš Pa
saulinės Federacijos kartu

,su Anglijos ir Holandijos 
Kitaip, žinoma, mano i darbo unijomis.

2 pusi.—-^Laisve (Libbrt^, Lith. Daily)—Trečiad.» Bal. 6, 1949



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

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

Vaikai Darbininkai Mūsų 
Pažangiausioje Valstijoje

Į New Yorko valstiją 
priprasta žiūrėti kaipo į 
pažangiausiąją mūsų vals
tybėje. Kad ji yra daugeliu 
atžvilgių pirmiausia, jeigu 
ir ne pažangiausia — ne
ginčijama tiesa. Tai dėl to 
juo skaudesnės mūsų vals- 

r tijos atsilikimo žymės yra 
tuomi, kad.jos parodo, kaip 
blogi turi būti tie blogumai 
ten, kur valstijos ir miestai 
dar labiau atsilikę.

Paimkime vaikų gerovės 
problemą vien tiktai iš at
žvilgio į vaikų darbą. Pa
žiūrėkime vien tik į valdi
nio valstijos departmento 
skaitlines, kurios juk dar 
neteikia pilniausio vaizdo.

Valdiniam raportui pa
ruošti studijuota 503 pro- 
duktyvio darbo, fabriki
niais pamatais organizuoto 
darbo farmos, 1948 metais 
samdžiusios 13,817 darbi
ninkų. Iš to skaičiaus 2,840 

, buvo jaunesni 16 metų am
žiaus. -Iš jų tik devyni pro
centai dirbo legaliai, o 91 
procentas nelegaliai.

Valstijinis įstatymas ne
nusako, kiek mažiausia gali 
mokėti nei riboja darbo va
landų. Tai dėl to 12 procen
tų tų jaunučių darbininkų

buvo atrasti dirbant’ valan
dą už 20 centų. Kiti 50 pro
centų gavo mažiau 38 centų 
už valandą. Tik 18 procen
tų uždirbo virš 60 centų 
per valandą.

Uždarbis rokuojamas ne 
už visą samdymo laiką, at- 
rokuojant sugaišuotas va
landas dėl lietaus, dėl pa
vėlavusio pribręsti derliaus, 
ir t.t.

Toji sąlyga — gavimas 
jaunų darbininkų nedurno- 
ketomis kainomis yra viena 
iš priežasčių, dėl ko masi
nio darbo farmos — stam
biųjų farmų savininkai — 
gali pagaminti ir parduoti 
pigiau farmų produktus už 
mažuosius farmerius.

Dirbamomis dienomis tie 
vaikai, bendrai paėmus vi
sus, praleido po 10 ir pusę 
valandų darbe, reiškiant, 
jog tūli iš jų dirbo trum
piau, kiti ilgiau. Yra žino- 

i ma, kad daugelis dirbo iki 
13 valandų.

Daugelis tų 13-kos valan
dų darbininkučių buvo, 
kaip minėta, jaunesni 16 
metų. Didesnė pusė visų tų 
— 1,427 — buvo jaunesni 
14-kos m. It- nors valstijos 
įstatymas sako, kad jaunes

nių 14 metų visai nevalia * 
samdyti, o 14 ir 15 metų 
vaikai turi pristatyti su jų 
tėvų leidimu gautą valdinį 
leidimą dirbti, tačiau 1,145- 
ki 14 ir 15 metu amžiaus 
vaikai tokio leidimo neturė
jo.

Į šiuos skaičius neįeina 
tie vaikai, kurie dirba savo 
tėvams, kurių didelė didžiu
ma pavargusiam savam vai
kui leidžia atsikvėpti, pa
guodžia. Skaitlinėse mini
ma tiktai darbo kontrakto- 
rių pristatytiej vaikai, nuo 
kurių uždarbio dar gauna 
ir vaiko pristatytojas kon- 
traktorius savo Šerą pelno.

Jau buvo sakyta, kad val
stijos įstatymai draudžia 
samdyti vaikus be valdinio 
leidimo dirbti. Įdomu, kaip 
tas įstatymas vykdomas?

Inspektoriai lankėsi pas 
tokius farmerius ir kontra- 
ktorius, juos įspėjo, o antru 
sykiu atradus tą patį tebe
praktikuojant, baudė. Ta
čiau tik 7 tokie pakartoją 
griešninkai tebuvo pašauk
ti teisman ir tik pabarti, 
tūli pasimokėję po $10, o už 
vis didžiausia bausmė bu
vusi $50. V. D.

❖

f

NrntM York. — Apskai
čiuota, jog korporacijos per
nai gavo 22 nuošimčius 
daugiau gryno pelno, negu 
užpernai.

Tarptautinio Moterų 
Kongreso Dalyvėms

V..VALSIŪNIEN®
Kur begyventum tu svečios šalies mergaite, 
Kokios spalvos bebūtų tavo veidas, 
Mes tavo akyse taip daug išskaitėm, 
Taip daug suprast mums tavo žodžiai leido.
Ir kur glaudi pavargusią tu galvą, 
Aš nežinau. Turiu tik skaisčią mintį...
Gyvenimas kitoks ateina tavo krašto kalvom, 
Tavų dienų, kaip mano padabinti.
Tu daug kentėjai nuoskaudos ir melo,- 
Pažeminta, beteisė ir bebalsė — 
O mes tikėjome tavim be galo,
Kad tu gyvenimui tikrajam prisikels!...
Juk sakoma, kad neužgęsta saulė,
Su kalnu kalnas niekad nesueina, —
Mes su tavim suėjome pasauly

^Išausti bendrą mūsų laisvės dainą.
Ir kas bebūtum tu bulgarė, čekė, graikė 
Mus riša motinos širdis ir tikslas vienas,r 
Stovėt uola už tvirtą žemėj taiką, 
Kad atgalios negrįžtų karo dienos.
Mes turime gražiausią žemėj šalį, 
Kur Stalininę išmintį širdy įrašėm 
Ir mūsų- džiaugsmą jūs girdėti galit — 
Tą džiaugsmą per pasaulį gandas neša...
Ir matėm, kaip jūs plačiai atvėrę 
Nustebusias akis čia klausėt žodžio mūsų, 
Kaip žemė saulės spindulį sugėrus, 
Gražiausią derlių atneša per triūsą.
Išeisime drauge tiesa pasaulį grįsti, 
Už laisvę, taiką plaka širdys mūsų- — 
Ir bus tvirčiausioji toji draugystė 
Visvien kokioj šalyj, kokiam krašte mes būsim.

60 Metų Sukakčiai Pirmo Lietuviško Spektaklio Pastatymui Paminėti Cleveland, Ohio

Didvyriškų /Mūšų Moterų 
Delegacija

ALDONA ALEKNIENE
Alenos ir Miežienės rolėse

Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis
stato Scenon

R, MIZAROS •
Keturių veiksmų dramą

"Mūsę
GYVENIMO
ŽAIZDOS"

PRANAS YAKATYS

Antano Šilko rolėjeRežisierius Jonas Valentis
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Netekome Malonios Drauges 
ir Nuoširdaus Vado!

Negailestingoji mirtis iš
rovė m ū s ų Kastanciją Ro- 
mandienę iš gyvųjų tarpo ir 
padarė didelių nuostolių mū
sų draugijiniame judėjime. 
Kastancija turėjo didelio pa
tyrimo bei pajėgumo veikti ir 
vadovauti darbininkiškame 
judėjime. Taigi, netekdami 
mūsų malonios draugės Kaš- 
tancijos Romandienės, neteko
me ir brangaus vado! Da
bar tik galime pasakyti: Il
sėkis, Kastancija, amžinai 
šios šalies žemelėje!

Giliausios užuojautos reiškiu 
Kastancijos šeimai, giminėms 
ir artimiesiems.

J. N. Simans.

Sueiga Pagerbimui Drauges 
A. Jonikienės

Proga atvykimo draugės

Fašistinių valkatų siau
tėjimo gadynėje ne kartą 
reikia nemažos drąsos ir 
ryžtingumo nueiti j eilinį 
tūlos vietinės draugijos su
sirinkimą, kuriame, yra ži
noma, bus ataka ant narių 
— žodžio ataka, atiminėji
mas nario teisiu ir žmo
gaus laisvių.

Iš tūlos, mums visiems 
lietuviams girdėtos nacio- 
nalės organizacijos išsi- 
braukė šimtai nariu tik dėl 
to, kad negalėjo pakęsti žo
džio teroro, o po to sekusio 
išnaudojimo pinigiškai.

• Kaip daug baisiau turi 
būti nueiti ten, kur tokios 
šaikos valdo ištisus mies
tus, valstijas? Tikrai šiur
pu nuvykti į pietines valsti
jas, kur eilinis žmogus gali 
būti tų govėdų pagautas, ir 
sužalotas ar nulynčiuotas? 
Kur net šalies senatorius, 
kandidatas į šalies vice-pre- 
zidentus Glen H. Taylor bu
vo areštuotas už įėjimą 
bažnyčion ne per tas duris, 
per kurias ponai norėjo, 
kad jis įeitų. Kur jis už tai 
tapo* nuteistas 180 dienų 
kalėti.

O su Taylor’u, reikia at
siminti, tai įvyko tuomet, 
kuomet jisai kaipo senato
rius ir kaipo kandidatas 
rinkimuose antrosioms 'ša
lies vairuotojo vyriausioms 
pareigoms (pagal mūsų 
įstatus) privalėjo būti ne
liečiamu.

Ten Išvyko Grupė 
Mūsų Moterų

Su Taylor’u- taip atsitiko 
Alabama valstijoj. Bet mū
sų šalyje yra daugiau tokių 
valstijų.

Į tokią tai valstiją, į mi
nėtas sąlygas išvyko dele
gacija moterų, tokią, kaip 
jūs ir aš, jei neskaityti jų 
nepaprastos drąsos ir ryž
tingumo. Jos išvyko į Geor
gia valstiją, atlankyti įka
lintą Mrs. Rosa Ingram — 
įkalintą visam amžiui už 
gynimą savo ir savo šeimos 
garbės ir gerovės nho balto 
kaimyno farmerio, kuris 
nuo tame susikirtime įgytų 
smūgių mirė.

Mrs. Ingram buvo nuteis-

lionė.
Dar didvyriškesnės tų 

pietinių valstijų moterys, 
kurios masiniai prisidės 
prie nacionales organizaci
jas atstovaujančių moterų. 
O tokios pietiečių moterų 
delegacijos, negrių ir baltų 
bendrai, jau buvo susimobi- 
lizavusiosUiš anksto, kad 
sykiu si; šiaur-rytietėmis 
galėtų nuvykti pas Mrs. In
gram į Americus kalėjimą.

Visuomenei Rūpi Jų 
Saugumas

Numatydamos, jog čia 
yra kova už teises ir lais
ves liaudžiai, pirm išvykda- 
mos, delegatės per savo pir
mininkę Mrs. Terrell para
šė prezidentui Trumanui ir 
generaliam prokurorui Tom 
Clark prašymą užtikrinti 
delegacijai saugumą. Tą 
prašymą paskelbė visuome
nės žiniai. Visuomenė susi
domėjusi tėmrja, kiek visa- 
šališkoji ir tenykštė val
džios leis .delegacijai įvyk
dyti paties šventraščio įsa
kytąjį vieną iš mielaširdin- 
gųjų darbų r— kalinį šelpti 
ir išpirkti.

Delegacijos pareiškime 
sako:

“...Mūsų šalies ir pa
saulio akys atkreiptos į 
mus... Varde Amerikos 
negrių raginame užtikrinti 
šios delegacijos saugumą 
nuvykstant Georgijon ir su
grįžtant.”

Lietuvės moterys, kurių 
ne vienai yra tekę kovoti 
už savo garbę, kurios žino 
savo dukterų kovas prieš 
liaudies dukterų skriaudė
jus, pilnai pritars šiam did
vyriškų moterų žygiui. Pri
tars ne vien tik žodžiu, pa
sistengs ir paremti atitin
kamu momentu.

Mažyte.,

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

DUETĄ SULIESĖJIMUI
Praėjusią savaitę šiame 

skyriuje įsiskverbė klaida. 
Pienui kalorijų pažymėta 
17, o turėjo būti—

Stiklas pieno turi 170 ka-

JONAS LAZAUSKAS 
Jurgio Šilko rolėje.

Vaidinimas — lygiai 4 vai. popiet 
Įžanga $1.25, įskaitant taksus

Vaidinime dalyvauja rinktiniai 
aktoriai\- mėgėjai

šokiai — 7 valandą vakare
Įžanga šokiams — 65 centai 

įskaitant taksus

Muzika Jurgio Kazakevičiaus

Jonikienės į Clevelandą paša- (ta mirtim Tačiau visuome- 
kyti prakalbą prie Romane!ie- 
nės kapo, A. L. Moterų Kliu- 
bas pagerbimui drauges Jo
nikienės sukvietė draugišką 
sueigą iš kliubiečių ir artimų

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

JONAS VALENTIS 
Tamo Gulbio rolėje,

LIBERTY

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Brooklyno ir 
apylinkes lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje Visiems ži
nomo Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NEVĖLUOKITE — 
PRADŽIA LYGIAI 4 VALANDĄ PO PIET.

jų rėmėjų.
Toje draugingoje sueigoje 

draugė Jonikienė pasakė ge
rą prakalbėlę nupiešdama 
trumpais ruožais, kaip reakci
ja: stumia mūsų šalį į pragaiš
tingą karą ir link fašistinio re
žimo. O kada žmonės prie
šinasi tokiam reakcijos pasi
kėsinimui, tai suvaržymui 
žmonių pasipriešinimo yra lei
džiami kongrese ir valstijų 
seimeliuose įvairiausi įstaty
mai.

Jonikienė pastebėjo, kaip 
dabar gailisi Vokietijos žmo
nės ,kad \jie turėdami progų 
sulaikyti Hitlerio įsigalėjimą 
Vokietijoje nepasinaudojo to
mis progomis. Panašiai galės 
atsitikti ir Amerikoje, jeigu 
žmonės nepastos kelio Wall- 
stryto pasikėsinimui užkurti 
trečią pasaulinį karą ir įvesti 
fašistinį režimą mūsų šalyje. 
Todėl Jonikienė patarė būti 
organizuotiems ir veikliems. w

Paskiau ėjo .draugiškos dis
kusijos. Po diskusijų draugės

nes protestai prispyrė ją 
palikti gyva. Liaudis, kuri 
išgelbėjo ją nuo tuojautinės 
mirties, ryžosi ją gelbėti iš 
kalėjimo, kovoja ją sugrą
žinti jos vaikams, iš. kurių 
jauniausieji tebėra kūdi
kiais.

Į Georgia išvyko, greta 
kitų, Mrs. Mary Church 
Terrell, neseniai įkurto Na
tional Committee to Free 
the Ingram Family pirmi
ninkė; Mrs. Robinson, Elks, 
nacionalė viršininkė; Mrs. 
Rosa Blocker, tos organiza
cijos darbuotoja New Yor
ke ir paskubusioji brookly- 
nietė Mrs. Ada B. Jackson.

Tokias moteris mūsų is
torija užrašys didvyrėmis, 
nežiūrint kuo baigsis jų ke- 

.. ........................................................  r- ——■, ■ 

kliubietės pavaišino visus su 
kava ir gardžiais užkandžiais. 
Abelnai ši draugiška sueiga 
buvo tokioje malonioje nuo
taikoje, kad atėjus jau visai 
vėlyvam vakarui dar vis ne
sinorėjo jos dalyviams skirs
tytis........................... J. N. S.

lorijų.
Čionai vėl vienos dienos 

vaikis norintiems besėti:
Pusryčiai

Stiklas oranžų sunkos 
120 kalorijų.

4 slyvos (prunes) virtos 
be cukraus — 70.

avižinių (oatmeal) grūdų 
virtos košės — 100, su pie
nu — 125.

kavos.
Pietūs

4 riekutės spirgintų laši
niūkų- — 115 kalorijų.

2 riekutės ruginės duo
nos — 120.

viena žalia morka, sutar
kuota, sumaišyta su žaliu 
kopūstu — 40.

stiklas pieno — 170.
Vakariene

Daržovių sriuba apie 40 
kalorijų.

keptos žuvies apie ketvir
tadalis svaro — 150.

virtų string beans, viena 
bulvė — 180.

vienas obuolys ar kitokių 
vaisių — 75.

3 pusi. Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Trečiad., Bal. 6, 1949

cf



4, 4.<,44.»4,»4,»4.4i4i4.4i4i.i,»4.4,4i»4.»

Į APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ
i I x Paraše Išvertė
:: JULĖS VERNE ★ J. BALČIKONIS
«• A 3-12-49 —22— *

(Tąsa)
Fiksas kreivai pažvelgė į Paspartutą, 

kuris žiūrėjo į jį šypsodamas, ir pats ne
noromis šyptelėjo. Kartą pradėjęs pran
cūzas nebenorėjo stoti ir toliau klausė:

— Pelningas tamstos amatas?
— Pelningas ir ne, — atsakė stačiai 

Fiksas. — Esti gerų ir prastų reikalų. 
Bet tamsta turi suprasti, kad aš keliau
ju ne savo pinigais!

— O! aš puikiausiai žinau! — sušu
ko Paspartutas balsu juokdamasis.

Po tos kalbos Fiksas nuėjo į savo ka
jutę ir ėmė galvoti.

—Matyti, sužinojo,—kalbėjo jis pats 
vienas, — kas aš toks. Šiaip ar taip, tas 
prancūzas suuodė, kad aš agentas. Ar jis 

jau pranešė savo ponui? Kokią rolę jis 
pats čia vaidina? Ar jis padėjo vogti, ar 
ne? Ar jie jau žino, kad juos seka?

Tas nežinojimas jį labai kankino. 
Tarpais jis manė, kad viskas žuvę, tar
pais vėl tikėjo, kad Fogaš dar nieko ne
žino. Taip jam bes vyruojant, praėjo ke
lios sunkios valandos.

Paskui jis truputį nurimo ir nuspren
dė atvirai pasikalbėti su Paspartutu.

—Jei man nepavyks suimti Fogo Hong- 
Konge, — svarstė Fiksas, — ir jei ma
tysiu jį visai išvažiuojant iš Anglijos že
mės, tai viską pasakysiu Paspartutui. 
Jei tarnas bus padėjęs vogti.ir viską ži
no, tai jau nieko gero nebepeši, o jei 
tarnas- nieko nežino apie vogimą, tai jam 
naudingiausia būs išduoti vagį.

Taip besivarginant Paspartutui ir Fik- 
sui, Fogas buvo ramiausias pasaulyje 
žmogus. Jis keliavo sau aplink žemę visai 
nesirūpindamas savo palydovais, kurie 
sukosi aplink jį.

Netolumais, tariant astronomų žo
džiais, buvo žvaigždė- traukėja, kuri, kaip 
kiekvienam gali rodytis, turėjo patrauk
ti to džentlmeno širdį. Bet anaip toli! 
Audos gražybė, • nors tai labai stebino 
Paspartutą, iš pažiūros visai netraukė' 

» Fogo, o jeigu ir buvo koks traukimas, 
tai daug menkesnis už Urano traukimą, 
parodžiusį mokslo žmonėms vietą, kur 
buvo Neptūnas.

Taip! Paspartutas, nuolatos trauky-' 
damas pečius, stebėjosi, kad Fogas, ma
tydamas tiek dėkingumo jaunos moteriš
kės akyse, vis buvo šaltas kaip ledas! 
Matyti, Fogas turėjo širdį prakilniems 
darbams — ne .meilei. Taip pat visai ne
matyti buvo, kad jis nors kiek rūpintųsi 
savo kelionės pasisekimu. Tik vienas 
Paspartutas puldinėjo, lakstė drebėda
mas, kad nepasivėluotų. Kartą jis, atsi
rėmęs į turėklę, veizdėjo į greitai plau
kiančią mašiną. Garas šnypšdamas ver
žėsi pro skyles.

— Vos kruta mašina! — sušukę jis. 
— Mes labai negreitai važiuojame! Tai 
anglų darbas! O, kad tai būtų Ameri
kos laivas! Gal mus kaip kuodelius auk
štyn blaškytų, bet važiuotumėm kaip vė
jas!

XVIII 
FILMUI FOGUI PRADEDA 

NEBESISEKTI
Paskutinėmis kelionės' dienomis oras 

pradėjo prastėti. Vėjas pasidarė labai di
delis. Pūtė iš žiemvakarių ir stūmė laivą 
atgal. Rangunas ėmė baisiai supti, ir ke
leiviai tikrai turėjo teisės bėdoti.

Lapkričio 3 ir 4 dieną pūtė toks dide
lis vėjas, jog reikėjo nuimti visas bures. 
Pusę dienos laivas beveik iš vietos ne
paėjo.

Tokiuo oru laivas tegalėjo iš lengvo, 
kapstytis, ir nemaža buvo priežasties bi

joti, kad jis nusivėlintų kokiom dviem 
dešimtim valandų arba dar daugiau, jei 
vėjas nepamažėtų.'

Bet Fogas ramiai žiūrėjo į banguojan
čią jūrą, kuri, rodos, tyčia prieš jį pakė
lė kovą. Jis nesiskundė, buvo kantrus, 
nors, sugaišęs dvidešimt valandų, galėjo 
neberasti garlaivio, einančio į Jokoha*- 
mą, ir gauti kelias dienas laukti. kito. 
Žiūrint į jo veidą rodėsi, kad ir tas pras
tas oras ėjo į jo programą, kad jis buvo 
jo numatytas. Auda, šnekėdama su juo 
apie oro prastumą, nepastebėjo jame jo
kios atmainos.

Užtat Fiksas višai kitaip žiūrėjo į tą 
nelaimę. Jis tiesiog džiaugėsi. Už tą vėt
rą buvo jis labai dėkingas dangui. Ne
beitų buvę jam didesnio džiaugsmo, jei

Rangunas dėl tos priežasties būtų turė
jęs grįžti atgal. Kiekviena kliūtis jį džiu
gino, nes dėl jos Fogas galėjo kelias die
nas užtrukti Hong-Konge.

— Pats dangus su savo vėtromis no
ri man padėti! — džiaugėsi policijos a- 
gentas. — Tai labai, labai malonu! Tie- 

. sa, supa velnioniškai'ir baisiai kankina 
jūros liga, bet kas yra pakęsti žinant, 
kad tokiomis aplinkybėmis greičiau su
čiupsiu vagį!

Nesunku numanyti, kaip sielojosi ir 
pyko ant vėtros Paspartutas.

. — Ligšiol taip puikiai sekėsi! — gal
vojo jis. — Ir sausuma, ir jūra tarnavo 
Fogui. Jo klausė geležifikeliai ir garlai
viai. Vėjas ir garas, rodos, susijungė, 
kad galėtų pagreitinti jo kelionę. Argi 
jau būtų išmušus nelaimės valanda? .

Prancūzas buvo taip nusiminęs, tar
tum, pralaimėjus ponui derybas, jis bū
tų turėjęs .mokėti tuos dvidešimt tūks
tančių svarų. Vėtra taip jį erzino, jog 
jis, kaip tas Kserksas, mielai būtų lie
pęs išplakti jūrą su rykštėmis! Vargšas! 
Fiksas gudriai slėpė savo džiaugsmą ir 
gerai darė, nes riestai jam būtų buvę, 
jei Paspartutas būtų sužinojęs jo džiau
gsmo priežastį.

Paspartutas visą laiką, kol pūtė smar
kus vėjas, išbuvo1 ant Ranguno dangčio; 
jis jokiuo būdu negalėjo nustygti apačio
je. Jis lindo prie matrosų norėdamas 
jiems padėti, laipiojo į stiebus visus ste
bindamas savo vikrumu. Šimtą kartų jis 
klausė kapitono, aficierių.ir visų matro
sų, kada nustos vėtra. Šie, matydami jį 
taip susirūpinusį, negalėjo* tverti juo
kais. Paspartutas, nepaisydamas jų juo
kų, vis klausinėjo, o jie nuolat siuntinė
jo jį žiūrėti barometro, kuris tačiau vis 

'nekilo. Nekantrusis prancūzas baromet
rą kratė, kratydamas keikė, bet nei kra
tymas, nei keikimas nieko, negalėjo pa
dėti. •

Pagaliau vėtra aptilo. Lapkričio 4 die
ną jūra nurimo. Vėjas atsigręžė nuo pie
tų, ir laivas ėmė daug greičiau plaukti.

Nušvito oras, nušvito ir Paspartutas. 
Užtiesė vidurines ir apatines bures, ir 
Rangunas ėmė plaukti dar greičiau.

Bet sugaišinto laiko jau nebegalima 
buvo užvaryti. Žemė tepasirodė lapkričio 
6 dieną, ryto penktą valandą. Fogo są
rašu reikėjo ’ atvažiuoti į Hong-Kongą 
lapkričio 5 dieną, t. y. visa diena anks- 

> čiau. Garlaivis turėjo būti jau išplaukęs 
į Jokohamą.

Šeštą valandą "ant Ranguno dangčio 
pasirodė locmanas, turėjęs nuvesti laivą 
į Hong-Kongo* prieplauką.

Paspartutui bailiai niežtėjo liežuvį 
paklausti locmano, ar jau garlaivis į Jo
kohamą išplaukė iš Hong-Kongo, ar dar 
ne, bet bijojo gauti atsakymą, kad jau 
nebėra.

— Gėriau neklausiu,—nusprendė ber
niokas, ,.benl truputį turėsiu vilties!

Čia jis pasidejavo Fiksui, kuris, apsi
metęs geru bičiuliu, ėmė jį guosti saky
damas, kad Fogas galėsiąs palaukti kito 
laivo. Tai taip supykino Paspartutą, jog 
jis ke nesumušė savo geradario.

Prancūzas nedrįso, klausinėti locmano 
dėl baimėsfnustoti paskutinės vilties. 
Fogas buvo visai kitoniškas; jis drąsiai 
priėjo prie to paties locmano ir ramiau
siai paklausė, kada išeina garlaivis iš 
Hong-Kongo į Jokohamą.

— Rytoj rytą, — atsakė locmąnas.
— A! — atsiliepė Fogas nesistebėda

mas.
Paspartutas, kuris čia pat tuo metui 

stovėjo, norėjo prišokęs išbučiuoti už tą 
žinią locmaną, o Fiksas, kad būtų galė
jęs, būtų su mielu noru nus.ukęs jam už 
tai galvą. '

— Kaip vadinasi tas laivas? — pa
klausė Fogas.

— Karna tikas, — atsakė locmanas.
— Rodos, jis vakar turėjo išplaukti?
— Taip, bet reikėjo taisyti vieną ka

tilą, todėl važiavimą aticįėjo rytdienai.
— Dėkui tamstai, — tarė Fogas ir sa

vo paprastais žingsniąis sugrįžo į Ran
guno salę.

Paspartutas pagriebė locmano ranką 
ir ją kietai spausdamas tarė:

-— Tamsta, tamsta puikus vyras!
' (Daugiau bus)

Apie Amerikietį Bronių
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS' „ ”
Nežiūrint į tokį, Br.- Var

gšo susirūpinimą matyti iš-
(Tgsa)

B r. Vargšas buvo labai 
susisielojęs lietuvių revoliu
cinės grožinės literatūros 
pakėlimu ir svajojo visas 
savo ne tik dramas, bet ir 
apysakaites matyti išleis
tas atskirom knygutėm. Ka
dangi tuomet nebuvo spe
cialių knygų leidyklų, tad 
nebuvo sąlygų visiems Br. 
Vargšo raštams pasirodyti 

• atskirais leidiniais. Štai iš
trauka iš Br. Vargšo laiško 
J. Baltrušaičiui (1907.VIII. 
25 d.), ėmusiam tada reda
guoti ‘“Kovą” ir giliau su
pratusiam grožinę literatū
rą (J. Baltrušaitis — Mi- 
melė taipgi yra vienas iš re
voliucinių ano meto rašyto- 
jų-poetų), kuri būdinga ir 
tuo, kad ji parodo ir tuos 
rusų rašytojus, kuriuos B r. 
Vargšas, matyt, aukštai 
vertino ir kurie darė jam 
įtakos.

“Man rodos,^kad nei vie
nas nesipriešins tam, kad 
pas mus beletristikos nė
ra .. . tai kodėl gi taip? Ar 
tai mums beletristika nerei
kalinga? Ar ji neatliks sa
vo darbo visuomenėje? Im
kime Skitalcą, Čirikovą, 
Andriejevą, Čechovą, net ir 
garsųjį Gorkį — tai vis au
toriai trumpų apysakai
čių ... Ar netveria tos apy- 
sakutės geriausią šiuolaikL 
nę rusų beletristiką, ar jos 
neatlieka savo? Čia gi, 
Amerikoje, tas viskas kitaip 
eina. Perėjo per laikraštį, 
ir likimas apysakos žino
mas, į gurbą . .’. Argi mes 
galime tokiu būdu turėti 
savo beletristiką? Aš tai
kiau „rašydamas, kad apysa
kaitės tiktų į vieną knygu
tę, kad nors viena beletris
tikos knygutė būtų .. . Argi 
to verta beletristika, kad 
perleidus per laikraštį nu
mesti? Anaiptol. Ant kiek 
aš pažįstu rusų literatūrą, 
neteko man matyti panašių 
“karo teismų” apysakoms... 
Dirbti, pilti jausmus į dar
bą, kuris galėdamas dau
giau naudos atnešti, nusi
meta — nematau naudos...” 
(A. Petriką “Bronius Var
gšas” 25 pusi.*).

• Taigi, iš laiško matome 
didelį Br. Vargšo susirūpi
nimą lietuvių revoliucine 
grožine literatūra, jos auk
štą vertinimą, nemažą ra
šyto jišką užsidegimą. Kar
tu laiškas pąrodo Br. Varg
šą atidžiai skaičiusį ir seku
sį rusų tuometinę pažangią
ja demokratinę literatūrą, 
susispietusią apie Gorkį ir, 
be abejonės, dariusią Br. 

‘Vargšui įtakos. Pirmiausia 
toji įtaka buvo paties Gor
kio, ką jau yra pažymėjęs 
ir akivaizdžiai įrodęs K. 
Umbrasas savo rašiny 
“Gorkis ir lietuvių literatū
ra (Pergalė” Nr. 4, 1948 
m.).• Atidžiau panagrinėjus, 
galima būtų rasti Br. Varg
šo kūryboj taipgi ir kitų mi
nėtų rusų rašytojų ;—■ Ski- 
taleco, Čirikovo, Andrieje- 
vo ir gal kiek silpnesnės A. 
Čechovo įtakos ir jaN seki
mo. Artimiausias Br. /Varg
šui, be abejonės, buvo Gorkis 
tiek savo aiškia revoliucine 
proletarine ideologija, gyve
nimo apačių vaizdavimu, 
tiek ir savo stilium, jungu
siu griežtą realizmą su re
voliucinio romantizmo ele
mentais. ^Br. Vargšas ir 
savo biografija turėjo ne
maža panašumo su Gorkiu 
(ilgas bastymasis, įvairių 
darbų .išmėginimas ir 1.1.).

leistas savo apysakaites at
skirom knygutėm, jų maža 
tebuvo išleista tiek jam gy
vam esant, tiek po jo mir
ties. Tai, kaip minėjome, 
šiandien labai apsunkina ir 
B r. Vargšo kūrybos verti
nimą, nes visos tų metų lie
tuvių amerikiečių periodi
nės spaudos nėra galimybių 
šiandien gauti. Ir šiam ra
šiny mums tenka daugiau 
kalbėti ne tiek apie visą Br. 
Vargšo kūrybą, kiek apie 
pirmąjį jos periodą (1906 
—1907 m.), iš vėlesnio lai
kotarpio tepaliečiant kele
tą BrSVargšo dramų. Tie
sa, apysakaičių skaičium tas 
pirmasis periodas gausiau
sias Br. Vargšo kūryboje. 
Tačiau jis neatskleidžia 
mums Br. Vargšo, kaip pro
zininko, idėjinės tematinės 
ir meninės stilistinės evoliu
cijos. Br. Vargšas, kaip ra
šytojas menininkas, augo ir 
brendo, ir .šiojo augimo 
mums tuo tarfm, neturint 
vėlesnių jo kūrinių, neteks 
išpyškinti, lygiai kaip ir iš
vardinti visos eilės temų iy 
motyvų, kurias Br. Vargšas 
kėlė savo 1908 — 1916 me
tu apysakaitėse.

Kaip jau minėjome, visos 
Br. Vargšo dramos, o taip 
pat didžiulė dauguma, iš
skyrus vieną kitą nereikš
mingą;- apysakaičių vaiz
duoja Lietuvos gyvenimo te
matiką ir savo idėjom yra 
būdingos Lietuvos sociali
niams santykiams, jos idėji
nei kovai, nukreiptos tar
nauti tai kovai. Dėl šito 
mes ir žiūrėme Br. Vargšo 
kūrybą bendros lietuvių li
teratūros, o ne Amerikos lie
tuvių literatūrinio gyveni
mo raidos požiūriu. Tačiau 
Čia pat turime konstatuoti, 
kad. specifiškai Tietuviškas 
jo kūrybos koloritas vis‘dėl
to gana silpnas. Tokio lietu
viško koloritd, kaip pavyz
džiui, Žemaitės, Vaižganto, 
J. Biliūno ir į juos panašių 
rašytojų kūryboj, pas Br. 
Vargšą užeiname retai. To 
priežastis ne tik toji, kad 
Br. Vargšas — žymiai silp
nesnis,, negu anie rašytojai, 
menininkas, nepajėgęs per
sunkti kiekvienos savo kū
rybos detalės tuo lietuviškos 
tikrovės specifingumu, bet 
ir toji, kad Vargšas iš viso 
nepakankamai pažino Lie
tuvos gyvenimą, ypač kai
mą. Miesto gyvenimas, 
miesto žmonės, kuriuos Br. 
Vargšas daugiausia ir vaiz
duoja, ir Lietuvoj anais lai
kais turėjo daug bendrų 
bruožų su Rusijos miestų 
gyvenimu ir žmonėmis, ne
gu specifiškai lietuviškų, ir 

i Br. Vargšas . pirmiausia 
tuos bendruš bruožus savo 
kūryboj fiksavo. Rusijos 
provincinių miestų gyveni
mą Br. Vargšas turėjo di
desnės progos pažinti — ir 
besimokindamas Lomžoj, ir 
besibastydamas po Rusiją 
su teatro trupe ir pagaliau 
Šiauliuose.

Pagrindinė tema, kurią 
vaizduoja Br. Vargšas 1905 
— 1907 metų savo kūryboj,. 
yra revpliucijos, revoliuci
nės kovos, jos žmonių — re
voliucionierių ir beprašide- 
dančios reakcijos tema. Šiai 
temai paskirti .ir du dides
nieji šio laikotarpio Br. 
Vargšo kūriniai — 3-jų 
veiksmų drama “Paskutinė 
banga” ,ir didoka (84 psl.) 
apysaka “Antras krikštas.”

“Paskutinė banga” vaizduo
ja tiesioginius 1905 m. re
voliucijos įvykius. Jauni in
teligentai revoliucionieriai
— Kazys, Povilas ir Petras
— dirba tarp darbininkų, 
organizuoja streikus, vėliau
— ginkluotus būrius. Juos 
remia prijaučiu revoliucijai 
Kazio dėdė ir deklasuotas, 
nusigyvenęs Kazio kaimy
nas dvarininkėlis. Kazio se
suo Onutė išteka už karinin
ko Gečio, kuris Onutės įta
koje ir jos prašomas atsisa
ko eiti prieš darbininkus, 
malšinti jų žygius, vėliau 
net meta karinę tarnybą. 
Onutę per susirėmimus po
licija nušauja. Onutės tėvas
— senų pažiūrų žmogus, 
bet išvydęs nušautą Onutę
— išeina iš proto ir, būda
mas nepilnaprotis, iš susi
jaudinimo ir pagiežos su
drasko apskrities viršinin
ką. Revoliucinė dvasia ir 
darbas kyla, net ir kai ku
rie policininkai ima bijoti 
ir jaučia revoliucijos perga
lės galimumą. Dramos gale 
revoliucionieriai gauna ži-
nių apie jūrininkų ir karei
vių sukilimus. Kadangi ko
va įgavo ginkluotą pobūdį, 
tai ir revoliucionieriai laiko 
svarbiausiu uždaviniu dirb
ti tarp kareivių, juos trauk
ti į revoliuciją. Drama ku
pina tokios revoliucinės 
nuotaikos ir pasiryžimo. 
Štai būdingi revoliucionie
rių pasisakymai:

Kazys: Darbininkų luo
mas jau kaip baisi jūra 
banguoja visuose kraštuose, 
ir tą judėjimą sunku už
tvenkti. Jau bunda darbi
ninkai, ir nors daug jų žū
na, vienok vis nauji ir nauji 
reikalavimai, vis didesni ir 
viešesni sukilimai. Dabar 
tiktai kariuomenė, o kada 
kariuomenės prašvis akys, 
tai bus paskutinė banga, 
kuri visus purvus pakavos 
po savim. (12 pusi.)

Arba iš Povilo kalbos:
“Verčiau numirt, negu 

žingsnį atgal duot. Prisieis, 
gal būt, ir mums žūti, bet 
iškovosime vargstančiai 
žmonijai gerovę ir laisvę.” 
(30 pusi.)

Imdami šią Br. Vargšo 
dramą tiesiogio realistinio 
tikrovės atspindžio požiūriu, 
rastume joje, kaip ir visoj 
kitoj Br. Vargšė kūryboj, 
nemaža nenuseklumų, stoka 
socialinio ” ir psichologinio

vaizdų ir situacijų pagrin- - 
dimo ir kt. Pavyzdžiui, so- 
ciališkai visai nebūdinga, * 
atsitiktina, kad nusigyve* 
nęs dvarininkas pritartų 
revoliucijai, kad karinin
kas atsisakytų karinių prie
volių ir pasidarytų revoliu
cionierium ir t.t. Dirbtinis 
atrodo ir staigus Onutės 
žuvimas, silpnai tepamatuo- 
jama tėvo beprotystė ir j,o 
elegsys ir t.t. Visa1 tai, ži
noma, žymia dalim atsire
mia į menišką Br. Vargšo 
šios dramos ir kūrybos ap
lamai silpnumą, nesugebėji
mą giliau meniškai įsižvelg- 
ti į tikrovę ir ją pavaizduo
ti. Tačiau čia pasireiškusi 
ne tik Br. Vargšo menišku
mo stoka, bet ir jo kūrybi
nio metodo savybės. Jam 
vaizdai — personažai ir nė-T 
ra gilesni socialiniai psicho-' 
loginiai tipai, o tik tam ti
krų idėjų nešėjai ii’ propa
guotojai. Viena pagrindinių 
“Paskutinės bangos” idėjų 
yrar revoliucijos, kaip aukš
tos moralinės kategorijos, 
iškėlimas, jos idėjinis nio-
ralinis pranašumas., Šiuo 
atžvilgiu jinai gali patrauk
ti į save įvairios socialinės 
padėties dorą žmogų, ar 
tai bus inteligentas, dekla
suotas dvarininkas, ar kari
ninkas. Atsitiktiniam Ony
tės žuvime Br. Vargšui irgi 
terūpi viena — iškelti re
akcijos, policijos žiaurumą. 
Beprotis tėvas — tai irgr 
krešto už aukas idėja ir t.t. 
Revoliucionieriai jaunuoliai 
Br. Vargšui irgi rūpi ne 
kaip revoliucionierių psi
chologiniai tipai, o kaip re
voliucijos idėjų ir uždavinių 
skelbėjai ir vykdytojai.

Šitaip imdami Br. Varg
šo “Paskutinės bangos” 
vaizdus ir veikėjus, mes 
gauname joje gana realų, 
teisingą ir pilnoką revoliu
cijos įvykių, nuotaikų ir’T 
idėjų atsispindėjimą. “Pas
kutinė banga” dar yra re
voliucijos kilimo vaisius, ji 
kupina tikėjimo greitu re
voliucijos laimėjimu, tėisin- , 
gai akcentuoja ginkluotos 
kovos reikalą, uždavinį pa
traukti į savo pusę kariuo
menę ir t.t.

(Daugiau bus)

NEW YORK. — Mid- 
Continent žibalo kompanija 
pernai susikuopė $24,681,- 
993 gryno pelno. a

1

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama peimom sulyg - 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių*, sirgimų, šermenų ir tt.,
tol ef oliuokite:

SHorproad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti „per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
I_ . ■■ ... -..u ------ -

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., BaL 6, 1949
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M. 'Račkaiticnė 

Turasky 
Kazelionis 
Pabalis 
Mockaitis 

Ulozienė 
Kruger 
Venslovienė 
Jenuškevičienė

A. Machuta 
Baltrušaitienė 
E. Stankus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

apsigynimui šešis tūkstančius 
dolerių!

Išlaidos baisiai didelės. Net 
penki advokatai kaltinamuo
sius gina. Teismas gali už
sitęsti keletą mėnesių. Jau 
pora mėnesių nuo teismo pra- 

. d žios praėjo.
Bet šitoje byloje yra įveltas 

civilinių teisių reikalas, šian
dien tų teisių neteks komu
nistai, rytoj jas reakcija at
ims iš progresyvių, poryt — iš 
visų, kurie išdrįstų pakelti 
balsą prieš socialines *peteisy- 
bes. Todėl komunistus gina 
įvairių politinių įsitikinimų 
žmonės ir - gausiai tam reika
lui aukoja.

boms. Katilų, radiatorių ' ir 
ketaus vamzdžių gamyba per
nai du-pustrečio karto virši
jo 1947 metų lygį. Tatai pa
siekta stachanovininkų M. 
Seniūno, P. Beresnevičiaus, J. 
Railos, M. Nutauto, J. Lauriil- 
čiuko ir jaunų spartuolių V. 
Sakalo ir A. Lupeikio dč&a.

Mechaninio cecho kolekty- 
pasiėmė naujų socialisti- 
įsi pareigoj imu.'

V. Butkevičius.
“Neries” fabriko 

planuotojas.

Kadangi velionė drg. K. Ro- 
mandienė daugeliui iš artimų
jų draugi] yra pareiškus jos 
troškimą, kad jai mirus" jos 
pagerbimui ir atminčiai, vie
ton eikvoti pinigus ant gėlių, 
tai paremti darbininkišką 

l spaudą — Laisvę ir Vilnį.
Cleveland iečiai rimtai ryžo

si velionės K. Romandienės 
troškimus patenkinti, sudeda
mi mūsų spaudos paramai 
$100, prie tų drg. V. Koman
das dar pridėjo kitą $100, 
taip ir pasidarė po čielą šim
tinę Laisvei ir Vilniai. Bet 
dar reikia priminti, kad ne ku
rie draugai savo pažadus pa
siuntė pavieniai ir jau anks
čiau tilpo dienraščiuose.

Kaipgi su gėlėmis? Jų ir
gi buvo daugiau, negu numa
tyta. Gėlių vainikai buvo ne 
tik nuo draugijų ir šeimos na
rių, bet nemažai buvo ir nuo 
pavienių draugų, daugiausiai 
nuo jaunesnės kartos.

Laidotuvėms gražiai, kaip 
ii- visuomet, patarnavo Aldo
na Vilkelienė. Kalbas išly
dint koplyčioje pasakė J. že
brys, o ant kapų A. 
nė, Vilnies redaktorė 
cagos. ' Plačiau apie 
ve n ima 
teks

Bus Svarbios Prakalbos

A

F.
M.
M.
J. 

■M.

K.

Pirmadienį, 2 d. gegužės, 
Mechanics Hali svetainėje at
sibus labai svarbios prakalbos 

ir amerikiniais 
Kalbės VJenry 

ir kiti žymūs kalbė- 
Komitetas*

tarptautiniais i 
klausimais. 
Wallace 
tojai.

žinome,

Klubo-Skaityklos Vedėja 
Dalinasi Patyrimu

PLUNGĖ, sausio 6 d.—Įvy
ko apskrities kultūros švieti
mo darbuotojų ■ pasitarimas, 
kurio metu apsvarstyti darbo 
kaime klausimai. ' '

Diskusijų metu pirmaujan
čios apskrityje Kuklių klubo- 
skaityklos vedėja Janeckienė 
pasidalino savo patyrimu, pa
pasakojusi apie kultūrinio- 
masinio darbo, organizavimą.

Z. Lupeika.

kad Hitleris 
didėsnis me-

Kaip 
skelbdavo: “Kuo 
las, tai daugiau jam patikės.” 
Panašiai pasielgė karo kurs
tytojas jW. Churchill čia kal
bėdamas 31 d. kovo.

Šių dienų Churchill, tai ne 
tas, kuris buvo Antro Pasau
linio Karo laiku. Matote, ta
da Tarybų Sąjungos liaudis ir 
jos armija vadovaujama Sta
lino daužė Hitlerio ir jo tal
kininkų karo jėgas. Tada po
nas Churchill ir Anglijos par
lamente, ir atvykęs į Jungti
nes Valstijas sakė kalbas, gy
rė Raudonąją Armiją, gyrė j 
Stalino, kaipo politiko ir ka
ro vado sugabumus.

O dabar! ; Dabar Churchill 
tartum kartoja tais laikais sa
kytas' Hitlerio ii* Goebbelso 
kalbas. Visame kame “kalti 
komunistai,” “Ęlogas Stali-’ 
nas,” “Negera Tar. Sąjunga.” 
Karo metu Churchillas veid
mainiavo, dabar jis atvirai 
pasako, ką mano, ko reikalau
ja jo’ torių kįasė, poniškas 
gyvenimas.

Bet Churchill apsiriko! Į 
Jungtines Valstijas važiuoda
mas jis mane, kad čia laike 
jo prakalbos prezidentas Tru- 
manas sėdės ant ' estrados, 
kaip buvo trys metai atgal 
Fulton, Mo. Bet šį kartą pre
zidentas Trumanas pareiškė, 
kad jis labai “bizi,” “neturi 
laiko” ir savo kalbą jau ruoš
tą sakyti sekamą dieną nuo 

kalbėjo

G c-

Lawrence, Mass

dar-

rm-

<

Visi irSt.

Narys

Komitetas. .

Lakūnu

J.

K.
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CHARLES J. ROMAN
SU-
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Laidotuvių Direktorius
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rentgeno 
kuriuos

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū® 
dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

labo- 
baigė

•S « •£

33 Rentgeno
VILNIUS,

kolegijos
Višniaus-

die-
nu-

6 d.—Ne 
periferijo- 

rentgeno 
prie ligo-

no. 
nelaukia!

bu
tu 1 i 
na-

vas
niu

€

M-
Arba ne- 
sugyveni-

Gedaminskienė 
Šklėriai
Yurk

Jonikie- 
iš Chi- 
jos gy- 
darbus

Laborantai 
sausio 
bet ir 
auga

darbą 
Klai- 

,Šiaulių, , Ukmergės, 
juridinės konsulta- 

P. Laurinavičius.

Lietuvių 
Svetainėje, 227 
Dalyvaus šokikų 
Haven. Visi ir 
mes prie jo.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 ,

Mylimam
Kauno 

prisideda 
tinęs atstatymo.

ir nuveiktus 
parašyti kiek vėliau.

J. Žebrys.

3
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3
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kurios negauna
plano pagalbos?
kitais klausimais

persikeliant Į mūsų 
Dabar samdo darbi- 

ir į savaitę laiko moka 
$25. Lapelyje atsi- 

į Lawrence darbinin-
kad neitų ir nedirbtų už 
nes tai būtų išstojimas 

prieš New Yorke streikuojan
čius darbininkus.

Aną dieną gatvėje 
lapelius. Paėmiau 
perskaičiau, kad 
Corp.,
įsteigė fabriką, tai yra 
kėlus iš New York o. 
rašo kojinių išdirbystės 
lokalo lapelyje.

New Yorke apie 100
bin inkų — unijistų streikavo, 
tai kompanija nuo unijos pa
būgo 
miestą, 
niūk us 
tik po 
ša u kia 
kus,

Vilniui
“Neries” kolektyvas 
prie respublikos sos-

Apie treč-,
dalis visų pagamintų centri
nio šildymo katilų ir radia
torių nusiųsta Vilniaus staty-

Chicagos, k et v i vt adien j, 
balandžio, 8:30 
15o Hungerford 
visos ateikite!

LLD 68

Pirmoji Gegužės
Susidarė

*T. ^14 .į. .T. MA MA MA A*A AAA A A(AT T, "A“ -A- '4' ”

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

Trumanas šį kartą 
kada 

šaukė į kryžiaus 
karą prieš Sovietų šalį. Gal
būti kada paaiškės ir tas,, ko
dėl jis taip greitai išsiskubi- 

Juk jo Anglijo.j, niekas 
Ypatingai darbo

žmonės sako, kad kur tik "jis 
pasisuka, ten karo smarvę pa
lieka. Karo Priešas.

A. Novocič 
Jenulienė * 
Užkuraitienė 
Moženskienė 
Čepulienė iš N. Y.

Kovacič 
Wahl 
Feldman

Iš LLD 68 Kp. Susirinkimo

Po kuopos valdybos raportų 
sekė komisijų raportai. Ba
liaus komisija pranešė, kad 
balius pavyko gerai ir liko 
pelno. Komisija padėkavojo 
dėl draugių, kurios aukavo 
kuopos naudai. Aukavo M. 
Nikžantaiticnė (Nukson), M. 
Mulerankienė ir O. Visockie- 
nė. Aukavo įvairių daiktų, 
joms labai ačiū!

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro Komiteto sekretoriaus 
D. M. šolomsko, raginantis su
rengti prakalbas V. Andru
liui balandžio 14 d. Toj 
noj pasitaiko kliūčių, bet 
tarta prakalbos rengt.

Naujuose sumanymuose 
vo nusiskundimų, kad 
kuopos nariai prieš kitus
rius daro užmetimų už kuo
pos ribų. Prieita išvados, kad 
tokis elgęsis negeras, kad jei
gu narys turi ką prieš kitą 
narį, tai turėtų kuopoj tą iš
kelti.

Kuopa numato, kad prie da
bartinio brangumo sunku fi
nansiniai verstis LLD centrui, 
tai nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo į knygų fondą $10.

Ateikite į Prakalbas
Kaip žinome, porą metų at

gal buvo atsiradęs vienas Eu
ropos “gydytojas.” Buvo iš
galvotas Marsh alio planas, su
kišta į Europą bilionai dole
rių Amerikos piliečių sumokė
tų taksais. Bet tas planas 
“nepagydė Europą.”

Na, dabar yra naujas jau 
dalykas, tai kalinė šiaurinio 
Atlanto Sąjunga, taip vadina
mas “Paktas.” Apie jį daug 
rašo. Ką jis reiškia? Kodėl 
Amerikoj plečiasi bedarbė? 
Kodėl taįkai yra pavojus? 
Kaip Lietuvoj’ žmonės gyve- ■ 
na? Kai 
atsistato, 
Marsh alio

bus mi
nima. Susidarė Komitetas 
minėjimui Pirmosios Gegužės. 
Jis išsiuntinėjo įvairių tautų 
organizacijoms pakvietimus. 
Pirmosios Gegužės minėjimas 
įvyks sekmadienį, 1 d. gegu
žės, Lietuvių Piliečių Kliubo 

Lawrence St. 
grupe iš New 
visos ruoški-

Washington.
generolas Hoyt S. Vanden
berg sakė Senato komisijai, 
jog reikės daugiau lėktuvų 
ir atominėm bombom ga
benti.

UŽUOJAUTA
K onstanc i j ai I loma n diene i 

mirus, reiškiame giliausią už- 
u o j a u t ą j os gyve n i m o 
g ui V.
Elvyrai,

drau-
Romandui dukteriai r
žentui F. Stripeikai, 

anukui Viktorui ir artimie
siems!

B. Kirstukas
M. Custer
J. A. Smitai

1 Iš Philadelphijos
J. A. Rubai
M.

P. E. Boikai 
Ona Maselionis 
M. Geibienė 
Ona Susnienė 
J. A. Kelly 
M. Brazaitienė 
M. Raulynaitienė 
P. N emu ra 
M. 
A.

Geležienė 
Balch unienė 
Young 
Maurutienė 

P, Kuru lis 
Jonas Strrpeika 
P. A. Radžers

A. Gendrėnienė
E. Norvilienė
R. Urbšaitienė 
A. Kirvelaitienė 
P. Dulskienė
J. Kripas 
M. Mačionicnė
S. K. Mazan
F. Bauža

Eitutis 
Kemerziūnas 
Webra 
Krasnickas 
Plaušas

V. Karmuza
M. Martynaitienė 
J. Werner 
A. Davienė

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 
būsiįe patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

M. 
O. 
M. 
O.
Ann 
Ann 
Mrs. 
Teresa Kelly
J. Sledžius 
U. Sledienė 
Aldona Rugiu 
O. Yakimchick 
Joe Stripeika 
O. Šimkienė 
A. Dočkus 
Geo. Palton.

dalino 
vieną ir 
Tricamp 

kuri ant Common St. 
atsi- 
Taip

Mass. valstijoj tekstilės dar
bininkų priskaitoma apie 30,- 
000. Laike prezidentinių rin
kimų “demokratai,” kviesdami 
darbininkus balsuoti už Tru- 
maną, labai daug žadėjo.

Na, jau dabar turime pa
sekmes. Nedarbas plečiasi, 
kaip rudenį gaisras miške. 
Dabar bedarbiai, dalinai dir
banti ir bendrai darbininkai ir 
darbininkės turi pagalvoti, ką 
reiškia Demokratų ir Republi- 
konų partijų 'pažadai!

Ateityje būkime visi atsar
gesni. Jeigu darbininkai ma
siniai būtų balsavę už Pro
gresyvių Partijos kandidatus, 
už Henry Wallace, tai kad ir 
nebūtų juos, išrinkę, bet jeigu 
IL Wallace būtų daug balsų 
gavęs, tai dabar demokratai 
ii- republikonai taip neman- 
dravotų. Jie bijotų ateinan
čių balsavimų. Suprastų, kad 
jeigu bus blogi darbo žmo
nėms, 
v ima is 
išmesti 
mažai

tai ateinančiais balsa- 
bus iš valdiškų vietų 

Dabar, kada taip 
piliečių balsavo už

Wallace, už gerą programą, 
tai demokratai ir republikonai 
susitarė ir elgiasi, kaip tur
čiams geriau.

Pamenate, kad 'demokratai 
žadėjo panaikinti Tafto-IIart- 
ley įstatymą.. O ką daro 
bar? Vilkina tą dalyką 
toliau ir tiek.

Kovo 30 diena sunkiai *• % 
sirgo LLD 37 kuopos ir Maple 
Parko Bendrovės narys Petras 
Valutis. Išvežtas į ligoninę. 
Taipgi nesveikuoju V. Krali- 
kauskas. Linkiu jiems grei
tai pasveikti.

S. Pcnkauskas.

FORDAS PAPIGINA 
SAVO AUTOMOBILIUS

DETROIT. — Fordo au
tomobilių kompanija pan 
skelbė, kad ji numuš savo 
automobiliams kainas — 
Fordams $12 iki $30, Mer
cury automobiliams $80 iki 
$120, o Lincolnams $100.

DETROIT. — Senas kal
vis Issac Lublin nušovė sa
vo dukterį ir du anūku. ' X

.jo sparčiai 
aparatūros tinklas;
nių ir poliklinikų vis daugiau 
atidaroma rentgeno kabine
tų. Nemažas yra rentgeno la
borantų pareikalavimas, šio
mis dienomis Vilniuje prie 1 
Tarybinės ligoninės pasibaigė 
respublikiniai 
rantų kursai, 
33 žmonės.

Advokatai Rinkiminėje 
Kampanijoje

VILNIUS, sausio 6 d.—Ak
tyviai dalyvauju /rinkiminėje 
kampanijoje Tarybų Lietuvos 
advokatai. Įmonėse, įstaigo
se, kaimo vietovėse jie rengia 
pranešimus temomis “Tarybi
nis teismas Tarybų Sąjungos 
interesų sargyboje,” “Bau-, 
džiamasis ir auklėjamasis ta
rybinio teismo vaidmuo” ir tt.

Vilniečiai advokatai rinki
minės kampanijos metu yra 
suruošę 62 paskaitas tarybi
nės įstatymdavystės temomis. 
Daugelis advokatų 
kiminio punkto Nr 
toriais. Advokatų 
prezidiumo nariai
kas, Misevičius, Izraelis, Do
maševičius skaitė paskaitas
Varėnos, Prienų, Kuršėnų,
M a ž e i k i ų a ps k rityso.

48 paskaitas įmonėse ur rin
kiminiuose punktuose 
Kauno advokatai, 
masinį - aiškinamąjį 
taip pat Marijampolės, 
pėdos,
Švenčionių 
ei jos.

Pirmomis Dienomis
ŠIAULIAI, sausio 6 d. 

ležinkclio apygardos budėto
jas Macevičius, tvarkdariai 
Samulis, Gūželis ir Dambraus
kas per savo pamainą visus 
turėtus, apygardoje tuščius va
gojus išvežiojo į pakroviniV 
stotis, o pakrautus vagonus— 
i paskirstymo vietas.

Sekantis apygardos budėto
jas Urbšas tinkamai suorgani
zavo darbą ir žymiai viršijo 
paros pakrovimo ir iškrovimo 
vidurkį. Urbšas premijuotas 
pinigine premija.

Pirmomis naujųjų metų die
nomis apygardoje padidėjo 
vagonų apyvartos ir traukinių 
greitis. K. Strankas.

NANKING. — Praneša
ma, jog paskelbta paliaubos 
tarp Kinijos' tautininkų ir 
komunistu.

Raymond Wong rašo, kad 
neužilgo Kinijoje įvyks poli
tinė konferencija, kurioje bus 
paskelbta Kinijos Liaudies 
Demokratinė Respublika. Jis 
neabejoja, kad Čiango dikta
tūros likučiai bus sunaikinti ir 
visa Kinija paeis po Liaudies 
Respublikos vėliava.

Liaudies vyriausybė bus 
koalicinė. Jon įeis komunis
tai, demokratinė lyga ir kai
rysis sparnas kuomintangie- 
čių.

Washington. — Viso jau 
24 amerikonai nuteisti už 
bendradarbiavimą naciam 
ir Italijos fašistam prieš 
Ameriką karo metu.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORlUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

/ (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kfeipkitčs pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tų pagrindų, kur 
Churchill, atidėjo!

Kas nors yra I 
paisant “gražaus
mo” tarpe Anglijos ir Jung
tinių Valstijų imperialistų yra 
niovynės, ar kas kita. Juk tos 
“revoliucijos” Pietų Amerikos 
šalyse ir Sirijoj, ’tai nėra ko
munistų revoliucijos. Jas at
lieka viena' klika prieš kitą. 
Atrodo, kad kas nors užnuga
ryje stovi. Kaip tik ten ir ei- 

. na nesutikimai tarpe Ameri
kos ir Anglijos kapitalistų, 
tai už aliejų, tai už žaliąsias 
medžiagas, tai už karinės 
įtakos sferas. Tiesa, jie pasi
rašo karinę šiaurinio Atlanto 
Sąjungą,'bet faktas yra, kad 
Anglijos imperialistai pyksta, 
kad jų “prieteliai” iš Wall 
stryto vis daugiau pasaulyj

Atrodo,_ kad ne taip kas 
nors įvyko, kaip karo kurs
tytojas Churchill planavo at
vykdamas. Jis atsivežė j A- 
meriką net 35 baksus (dėr 
žes) visokių reikmenų. At
rodė, kad ant ilgo atsikraus
tė! Na, o už kelių dienų su 
tuo “bagažiumi” vėl išdūmė 
atgal. Aišku, kad dėl kelių 
dienų nebuvo reikalo tiek 
‘‘bagažio” atsivežti. Gal ka
da vėliau paaiškės, kodėl pre
zidentas
nesėdėjo ant estrados, 
Churchill

KAIŠIADORYS, sausio 6.— 
Įvyko trečioji apskrities Dar
bo žmonių deputatų tarybos 
sesija, kuri apsvarstė liaudies 
teismų rinkimams pasirengi
mo klausimą. Po apskrities 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojo Kukuškino 
pranešimo sesijos dalyviai ap
svarstė padėtį ir .priėmė ati
tinkama nutarimą. 4 4. ,

PRANEŠIMAS
HAVERHILL, MASS.

Jau daug laiko praėjo kaip
,dėjome gerą kalbėtoją. Dabar turi
me laimės pasiklausyti gero kalbė
tojo. Balandžio 7 d., Liet. Piliečių 
Gcdemino Klubo salėje, 324 River 
St., 7:30 v. v. Kalbės V. Andrulis, 
dienraščio Vilnies redaktorius iš 
Chicago, 111. Kviečiame visus da
lyvauti, išklausyti jo kalbą ir ' paly
ginti su kitais, kurio čia anksčiau 
buvo ir daug visko prikalbėjo apie 
Lietuvą ir kitus dalykus. įžanga 
laisva. Kviečia LLD 85 kp. — A. N.

(79-80)

Egzaminuojam Aris, 
'■ Rašome Receptus : 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stengėr & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N,. Y.

Tėl. ST. 2-8342

MATTHEW L 
BUVUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
3

3
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 
gauna 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.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-6288 ' ' • I I
|3mSa tSklSttL Ji aZ«*Ea aZa Ja ^A

• s

's

F. W. Shalihs 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvM

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
• TeL Virginia 7-4499•b

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Trcčiad., Bal. 6, 1949



Nereikia Turčiams Ašarų Dailės Paroda
Rodyti
(Fragmentas iš veikalo 
‘‘Gieda Gaideliai”)

Kuomet Labutis (kaimo 
biedniokas), įėjęs j miestelio 
arbatinę, pamato savo sūnaus 
kaltininkus, jis širdgėlos ir ap
maudo apimtas sušunka: “Už
mušiu ... Tam galvažudžiui 
aš atmokėsiu!”

Aneliukė (kaimo trobelnin
ke) f prišokusi prie Labučio, 
ramindama jį, sako: “Nerei
kia... Kaip saulei kraujo, 
taip turčiams ašarų nereikia 
rodyti. Tik pasijuoks. . .■ Ei
nam iš čia, einam. Viskas 
bus gerai, tik einam iš čia...”

Labutis (anot žinomo Lie
tuvos recenzento Černiausko) 
— tipiškas smetoniškos Lietu
vos neturtingas valstietis, ku
ris iš savo mažyčio sklypelio 
jokiu būdu negalėdamas iš
maitinti savo šeimos, privers
tas ne tik parduoti savo dar
bą buožėms už menką duo
nos kąsneli, bet ir savo vy
resnį sūnų Antanuką, kurį 
tragiškai, dėka buožių, pra
randa. Lig šiol Labutis dar 
tvirtai tikėjo, kad visuomenė
je, suskaldytoje į klases, įsta
tymai yra teisingumui apsau
goti, bet kai tie buožės jį 
klastingai apgauna, remda
miesi tos klasės išleistais įsta
tymais, praradant savo sūnų 
ir jį pati kone pražudarlt, jis 
jaučia ir supranta, kad dėl 
teisybes reikia stoti žūt-būti- 
nėn kovon. Jo žodžiai, pasa
kyti buožėms Rūkams ir Puro- 
nams, “paskutinius marški- i

kviečia 
gyveni-

New Yorko Valstijos 
Moterys Kviečiamos 
Konferencijon

Amerikos Darbo Partija, 
kuri New Yorko valstijoje yra 
Progresyvių Partija, jos mo
terų divizija šaukia Pirmąją 
Progresyvių K o n f e r enciją. 
Jon kviečia moteris:

Iš namų,
Šapų,
Raštinių,
Farmų,
Mokyklų. žodžiu, 

moteris iš visų mūsų 
mo sfičių.

Konferencijos Tikslas:
Sumobilizuoti moteris vei- 

klon—
Už taiką, 
Laisvę ir 
Gausa. * *
Konferencijos šaukėjos nu

rodo, jog prieš Amerikos mo
teris stojasi krizė. Tuo klau
simu ir kalbės žymi švietėja, 
mokslo srities daktarė Mary 
Van Kleeck.

Kitos kalbės apie krizę in
dustrijoje — didėjanti 'nedar
bą, ką jis padarys vedusioms 
moterims, senesnėms mote
rims, jaunoms darbininkėms, 
žemdirbėms, negrėms ir ki
toms mažumoms. Aiškins 
apie reikalą Įstatymų gauti 
moterims lygią algą, sveikatos 
ir motinystės priežiūrą, kūdi
kiams priežiūros centrus, pa
didinti minimum algą.

Specialistės toje srityje aiš
kins krizę švietime, kaip sky
rimas milioninių ir bilioninių 
budžetų karui sunaikina’mo
kykloms budžetus, o tuo pati
mi grąso ir sunaikinti šeimas, 
namus, vaikus ir jaunimą 
Kalbės apie Raštus šaltajam 
karui.

Konferencija Jvyks
Balandžio 23-čią, Albany, 

N. Y., Ten Eyck Hotel. Pra
džia 1 vąl. Mokestis $1.

New Yorko miesto delega
cija išvažiuos iš Grand Cen
tral 8:10 vai. ryto. Specia
ls delegatėms “round trip” 
tikietas $8. Užsisakomi ALP 
raštinėje, 670 7th Ave., New 
Yorke.

“Momentas yra kritiškas 
mūsų valstijai, mūsų šaliai ir 
mūsų pasauliui.' Kas dieną 
mės esame stumiami arčiau 
karo, kurio niekas nenori...”, 
sako konferencijos šaukėjos 

nius nusivilksiu, viską paklo
siu, o jūs dar paverksit 
man,” yra jau ne kaip tėvo, 
kurį iki kraštutinumo privedė 
jo vaiko mirtis, bet kerštin
gas šauksmas. Tai kartu yra 
kovos u z teisybę ryžto šūkis. 
Jis 'jau aiškiai yra apsispren
dęs stoti į vieną gretą su pro
letariato klase.

Labutį ir Aneliukę pama
tysite balandžio 10 d. (šį sek
madienį), Liberty Auditori
um salėje, kuomet bus vaidi

ADELĖ RAINIENĖ

Aneliukes rolėje

namas veikalas “Gieda Gai
deliai.” Kas bus tuo Labu
čiu, jis nori pasilikt “incog
nito.” O Aneliukes rolę su
vaidins Adelė Rainienė, kurią 
jau seniai mūsų kolonija žino 
kaipo gabią ir jautrią artistę 
ir aktyvią menininkę.

Marytė. .

Komunistai Smerkė 
Majorą už Paramą 
Streiklaužiams

New Yorko vajltijos komu
nistų organizacijos komitetas 
smerkė majorą O’Dwyer už 
rėmimą taksikų firmų prieš 
streikierius taksikų^ vairuoto
jus ir mechanikus. Partija 
atsišaukė į narius ir visus dar
bininkus streiką remti.

Savo pareiškime darbininkų 
partijas vadovybė, greta kit
ko, sako:

“Majoras O’Dwyer pridėjo 
naują aršų priedą prie didė
jančių blogybių sąrašo. New 
York as yra unijinis miestas. 
Vienok majoras išsireiškė 
prieš darbininkus ir jų uniją, 
ne prieš streiklaužiaujančius 
samdytojus..

“Jis atvirai paakstino ske- 
bus paskelbdamas ‘saugiuosius 
kelius’ skebiniams vairuoto
jams. Jis sumobilizavo poli
cijos jėgą prieš streikierius. 
Newyorkieciai ir darbinin
kai privalo sustabdyti jo va
rymą skobų, ir įsakyti polici
jai liautis daužius darbininkų 
\pikieto linijas.”

Komunistai ragino visą dar
bininkų judėjimą ir bendrai 
pažangiuosius remti taksikų 
streikierius, jų reikalavimus.

Ko Jie Reikalauja?

Vyriausiais iš reikalavimų 
yra:

$9 mokesties už 9 valandų 
šiftą dienomis;

.$11 už naktinį šiftą, arba 
50 procentų pajamų, mokant 
tuo būdu, kuriuo būdu vai
ruotojui būtų daugiau mokes
ties ;

Įleisti unijos atstovą Į val
dinį leidimų vairuoti biurą, 
kur; dabar išimtinai kontro
liuoja policija;

Mokėti už susitrukdžiusį lai
ką nuo darbo dėl sugedimo 
mašinų, nelaimių ant kelio, 
susižeidimų?

Uždaros šapos sąlygų ir 
j atskaitymo unijos duoklių iš 
■ algų (checkoff).

savo pareiškime.
Nuo pasiruošimo karui iki 

gavimo šiupelės žemių buvu
sio sūnaus ar dukters vietoje 
būna labai trumpas, procesas. 
Laikas, labai laikai visiems 
taikos mylėtojams tą atsimin
ti. D—te.

Tai jau mūsų dailė&jmroda 
ir čia! Tai yra ta paroda, 
kurią rengia Lietuvių Meno 
Sąjungos Trečia Apskritis, ba
landžio 10 d., Brooklyne- 
Richmond Hill, N. Y. Mums, 
artistams, buvo praneštą apie 
tai šeši mėnesiai atgal. Ta
da atrodė, kad tai ilgas lai
kas, kaip ir nesulaukiamas. 
O dabar, jau ir čia.

Nors šeši mėnesiai ir atrodo 
ilgas laikas ,bot kada dailės 
daiktus reikia atlikti rūpestin
gai, taip, kad ir pats būtum 
pasitenkinęs ir žiūrovą suin
teresuotum savo kūriniu, tai 
jau ir šeši mėnesiai liuoslaikio- 
nebedaug.

Nežinau apie kitus artistus, 
kurie dalyvaus šiame mūsų 
sąskridy, tačiau \aš mėginau 
tiek prigaminti kūrinių, kad 
būtų ko mūsų gerajai lietu
viškai publikai pažiūrėti, šį 
sykį mėginau užkišti tą spra
gą dailėje tarpo Amerikos 
lietuvių, kuri vis matėsi iki 
šiol atdara — tai skulptūro
je - drožyboje.

šiai parodai nudrožiau net 
penkiolika stovylėlių, nudro- 
žiau- peiliu iš medžio, taip, 
kaip droždavau bandą gany
damas Lietuvoje, sėdėdamas 
ant ežės. Tik jau nebe tie 
“balvoniukai,” ale turinti 
reikšmę drožinėliai, o tūli net 
pasaką pasaką.

Kadangi esu ir buvau lin
kęs prie karikatūros, tai šitie 
mano drožiniai didžiumoje 
drožti karikatūros formoje, 
'fačiau padariau ir natūralių 
biustukų, panašių į gerai pa
žįstamus žmones.

Su tokia karikatūra gal ir 
nusidėsiu kai kam. Mat, pas 
mus lietuvius karikatūra ne
labai priimta, skaitoma kaip 
ir įžeidimu ypatos, kurią ka
rikatūra atvaizduoja. Vienok 
nepabijojau kai kiek ir pra
sižengti, todėl, vkad karikatū
ra duoda platesnę dirvą iš
raiškai ii- interesui.

Su paišyba tai mažai pasi
rodysiu. Aliejumi nupiešiau 
tik vieną piešini — Kauną. 
Tačiau manau, jog ir su ši
tuo vienu patenkinsiu nema
žai žiūrovų. Mat, beveik vi
si lietuviai esame iš Lietuvos, 
vienok labai mažai rasi čia 
esančių lietuvių .kurie yra bu
vę Kaune ir matę jo spalvuo
tus namus-namelius. Man at
simena jo namelių spalvos, 
panašios čia, Amerikoje, mo
tei*) nešiojamoms naktinėms 
suknelėms. Na, tai taip, ir 
mėginau spalvas suderinti 
piešinyje, kaip man dar pasi
likę atminty. Taigi, nors sa
vo technika nieko nemanau 
sužavėti, nes esu prastokas ta
me technikas, tačiau subjek
tu—manau.

Prie to, dar padariau po
litinį braižinį plunksna. To
kių būčiau ir daugoka pada
ręs. Bet kadangi parodos 
rengėjų buvo nutarta leisti 
statyti' kiekvienam dalyviui 
tik • po penkis eksponatus, tai 
turėjau tuomi ir pasitenkinti.

Gaila, kad čia galiu tik apie 
save, apie savo kūrinius kal
bėti. Mat, kitų piešėjų-artis- 
tų 'darbų man neteko matyti/' 
tai ir drąsos apieduos kalbėti 
neturiu. Bet iš senesnio paty
rimo galiu skaitytojui sakyti, 
jog kitų dailininkų ekspona
tai bus ir geresni ir interesin- 
gesni už mano. Kada ir man 
pačiam teks matyti kitų dai
lininkų dirbinius šioje mūsų 
parodoje, tai užtikrinu, jog ir 
apie juos parašysiu, ir 'daug 
plačiau. Mat, apie save pa
sakoti, tai kaip krieną valgyti.

Dabar norėčiau paprašyti 
mūsų gerosios lietuviškos pu
blikos, kad ji nepatingėtų at
vykti Į šią dailės parodą ir 
pažiūrėti, kaip lietuvių sū
nūs ir dukros išsilavinę dailė
je, kuri aukština lietuvių kul
tūrą ir neša naudą kiekvie
nam lietuviui, vienaip ar' ki
taip.

Šią mūsų dailės parodą tu
rėtų lankyti ne vien tik brook- 
lyniečiai - newyorkiečiai. Da

bar automobilių gadynė, o 
amerikiečių yra labai daug tu
rinčių automoblį. ■ Taigi, to
liau gyvenanti lietuviai nuo 
brook lyno galėtų susidėti ke
liese ir atitraukti parodon 
laisvais šeštadieniais - sekma
dieniais. Tas suteiktų lietu
viams dailininkams paakstini- 
mo daugiau veikti, o mūsų 
progresyviam judėjimui mate
riale paramą. O prie to, at
vykusieji, ir patys apturės ne
mažą kultūrinę naudą. /

Paroda tęsis net mėnesį 
laiko, tai progų galima rasti 
jon atvykti net ir iš toliau!

A. Gilmanas.

Organizacijos Prašo
mos Svarstyti Pirm. 
Gegužės Reikalus

• Pirmosios Gegužės paradas 
už taiką jau tik už trejeto 
savaičių. Jis įvyks balandžio 
30-tą, šeštadienį. Šie kuopų, 
draugijų, klubų, chorų ir vi
sų grupių susirinkimai yra 
paskutiniai pirm gegužinės 
parado.

. Pasvarstykite, draugai, 
kaip jūs sukviesite savo na
rius į paradą už taiką. Kaip 
informuosite savo susiedijos 
visuomenę apie paradą, jo 
svarbą. Kiek paskleisite ge
gužinės .guzikučių, lapelių, 
brošiūraičių.

Būtinai išrinkite nors vieną 
asmenį veikti bendrai su ki
tų kuopų tokiais pat išrink
tais sumobilizuoti skaitlingą 
ir įspūdingą lietuvių būrį pa
rade.

Unijos streikieriai, bendrai u į

darbininku klasė šiemet daly
vaus juo skaitlingesniais bū
riais parade už taika. Tūks
tančio delegatų konferencijo
je gegužinės paradui nutarti 
didžiuma delegatų buvo iš 
unijų. Ncatsilikime mes, lie
tuviai, nuo šios kilnios tradi
cinės Amerikos liaudies žy
gi u otės. • ,

Unijų vyriausiu obalsiu šie
met yra:

30 valandų darbo savaitės. 
Unijos yra užtikrintos (o jos 
žino padėtį fabrikuose), jog 
gaminant taikai ir žmonių 
gyvenimui, o ne karui ir žmo
nių žudymui, užtenka dirbti 
30 valandų prigaminimui vis
ko pakankamai. . Del.

PARDAVIMAI
Parsiduoda DeSoto 1948 automo 

bilius. Įvažiuotas 35,000 mylių. 5-kių 
pasendžerių; gerame stovyje. Prie
žastis pardavimo, vyras mirė, o 
žmona nemoka vairuoti. Dėl 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 ii’ visais kitais modemi
niais jtaisyrhais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos studija. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkė/e per 19 
metų. Dėl daugiau infoftfaacijų, pra
šome kreiptis pas:

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

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.

t

Taksikų Unija Patikrins
V aini oloj ų Paveiksi ns

Grota kitų veiksmų užtiki’?-Į 
n imu i laimėti streiką, taksikų I 
streiko vadai žadėjo pravesr 
ti patikrinimą visų vairuojan
čių taksikus streiko laiku. 
Uriiiistai sako, jog toks pati
krinimas įrodytų, kad skobai 
yra importuoti iš kitur. Kad 
didžiumos skebaujančių asme
nų pAveikslai neatitiks tų 
taksikų valiuotoj ams išduo
tuose leidimuose.

Kaltina Policiją

Leon Zwieker, Taxi-Workers 
Organizing Komiteto direkto
rius šiai apylinkei, kaltino po
liciją, kad ji spiria nepriklau
somus taksikų vairuotojus 
skebauti. Visi nepriklauso
mų taksikų vairuotojai buvę 
įsakyti atvykti į Policijos De
partment Hack Bureau, ku
ris kontroliuoja taksikams lei
dimus.

—Tas dar pastiprina rei
kalą turėti unijai atstovą ta
me biure, — sakė unijos vir
šininkas. Tas yra vienu iš 
vyri ausi ų reik ai avim ų.

Dabar davimas ar atėmi
mas unijistui teisės vairuoti 
taksiką išimtinai priklauso 
nuo policijos malonės. Nėra 
biure nei draugingo liudytojo, 
kuris vairuotoją užtartų, jei
gu dėl kokios priežasties po
licija nusistatytų prieš unijis- 
tą. f

Policijos tūli parufgūnai gin
čijo, kad spaudimo į (nepri
klausomus taksikų vairuoto
jus nesą. Tačiau veikiantysis 
kapitonas Schreiber pripažino, 
jog taksikų inspektorius poli- 
cistas McCabe išsiuntinėjęs ne
priklausomiems 156 atvirutes

SUSIRINKIMAI A 
MASPETH, L. L, N. T?

LDS 14 ir ALDLD 138 kp. ben
dras susirinkimas įvyks balandžio 
(April) 7 d., prasidės 8 vai. vaka-, 
re, rusų salėje, 56-58 61st St.

Visi nariai ir nai'ės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui. Ku
rie dar , nesate užsimokėję duoklių, | 
būtinai užsimokėkite. — V. Karlo- j 
nas, pres. (80-81)

WILLIAMSBURGH
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, bal. “(April) 7 d., 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., pra-
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 
narės pasistcngkite dalyvauti* —
M. Stakovas, prot. sekr. (80-81)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 ir ALDLD 185 kuopų 

bendras susirinkimas jvyks ketvir
tadieni, kovo-March 7, Liberty Au
ditorium, pradžia 8-tą vai. vakare.

Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui.

(79-80) —Valdyba.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-SO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ HERBERTAI

, DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 
, BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

valandos: į V B ' 

Penktadieniais uždaryta 

su pakvietimu ateiti. Kadangi 
policijos kvietimų niekas ne
skaito kvietimais į krikštynas, 
kur gali-eiti'arba neiti, unija 
tą ir paskaitė spaudimu tak
sikų eiti streiklaužį auti.

Pikietuoja Masiniai

Pikietai dažnėja ir didėja, 
patys eiliniai nariai daugumo
je vietų susimobilizuoja, ne
laukdami viršininkų įsakymo, 
šimto asmenų pikietas buvo 
prie Terminai garadžiaus, 
11 th Ave. ir 45th St., New 
Yorke. Pikietuotojams poli
cija neleido pikietuoti priešais 
patį garadžių. Ir bendrai 
įvyksta trukdymų ir areštų už 
k i e k v i eną pasipriešinimėlį. 
Bėgiu 4 streiko dienų buvo 
areštuoti 54 streikieriai.

Nežiūrint visko, streikieriai 
tebesilaiko solidariai. Išleido 
250,000 lapelių informuoti 
publiką. Atvykęs A. Dr Lew
is, mainierių viršininko- brolis, 
sako, kad unija kovos iki lai
mėjimo.
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Joseph ZeiŪat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

•Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
\

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras KaVnbarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TELEVISION
EVergreen ,4-9407 SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Trečiad., Bal. 6, 1949 
/

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
Washing Machines - Electric. Appliances

Gas & Combination Ranges
II A P TIT f A 895-897 BroadwayTij/tTUJl VjV. Brooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

Išdavinejęs Savo 
Šaikos Dalyvius Auto 
Vagis Sušaudytas

f

Joseph Frank M i rend a, 35 
metų, tapo anksti sekmadie
nio rytą sušaudytas ties 23-59 
79th St., Jackson Heights, L. 
1. Į jį suvarytos 6 kulkos 
galvon ir krūtinėn, užtikrin
tai, kad jis daugiau nekalbės.

Mirenda, pradedant 16 me
tų amžiaus, pradėjęs prasi
kaltėlio karjerą, areštuotas 
virš desėtku atvejų ir bent 6 
kartus teistas už auto vagys
tes, paskiausia buvęs tuo pat 
kaltinimu areštuotas praėju
sio sausio- 17-tą. Kaipo jau 
daug teistam, jam gręsė ilgas 
laikas kalėti. Norėdamas iš
sisukti, jis pradėjęs išdavinė
ti saviškius. Sekmadienį jis 
vėl turėjęs pasimatyti su de
tektyvais informavimo tiks
lais. Jo sėbrai pasirūpino, 
kad jis nebepasimatytų.

Atitinkamai jo ilgai karje
rai, jį rado naujutėliame vog
tame automobiliuje.




