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Paveldėjusi savo mirusiojo 
tėvo bankininko milijonus do
lerių, Dorothy Schiff 1942 
metais nupirko popietinį Niu
jorko dienraštį “Post.” 

1943 metais ši moteriškė 
ištekėjo už tuomet “Post’o” 
redakcijoj dirbusiojo Theo
dore Olin Thackrey, ir jį pa
darė dienraščio leidėju ir vy
ri ausiu o j u re d a k tor i u m.

* Thackrey — pažangus žmo
gus : 1948 metais jis rėmė 
Wallace’a, o 1949 m. griežtai 
pasipriešino šiaurės Atlanto 
Paktui, kaip nelaimę Ameri
kos žmonėms nešančiam do
kumentui.

Vadinasi, tarp vyro ir žmo
nos politinių pažiūrų įvyko 
skilimas: kai Daratėlė rėmė 
Dewey, tai Teodoras rėmė 
Wallace’a; kai pirmoji ais
tringai apsikabino Atlanto 
Paktų, tai jos vyras visu uo
lumu paskelbė jam kovą!

Ilgai taip tęstis negalėjo: 
Imilijonierka su savo bičiuliais 

bankininkais ir kitokiais pi
niguočiais, nutarė Theodore 

> Olin Thackrey’ų pašalinti iš 
laikraščio redaktoriaus ir lei
dėjo vietos.

šeimyninis gyvenimas taipgi 
skilo: juodu persiskyrė.

★ ★ ★
Girdėjau ši vyra* kalbant ne

seniai Įvykusioje mokslininkų 
ir menininkų konferencijoje.

Thackrey teisingai sakė, 
jog šiaurės Atlanto Paktas 
nėra taikos dokumentas, bet 
karo.

Jis stojo už Amerikos susi
tarimą su Tarybų Sąjunga.

9 Thackrey* žinoma, nėra ko
munistas, nors tūli jį bando

• tuo padaryti. Jis yra Wall- 
ace’o* šalininkas.

Tai senas, įgudęs laikraš
tininkas, kuriam rūpi .išlaiky
mas Amerikoje demokratinių 
teisių, civilinių laisv’U ir tai
kos.

Galiu drąsiai sakyti: šio 
vyro pašalinimas iš redakto
riaus Postui užduos nemažą 
smūgį.

★ ★ ★
Čikagoje mirė Antanas Žy

montas, rašytojos žemaitės 
sūnus.

Jis mirė, sulaukęs apie 65 
metų amžiaus.

Vilnis žymi, jog velionis 
“buvo pasiturįs žmogus.”

Prieš arti, 40 metų A. žy
montas per tūlą laiką buvo 
“Kovos” administratorius. Vė- 

> liau įstojo i Valparaiso uni
versitetą ir siekėsi patapti 
dantų gydytoju.

Kodėl jis tos profesijos ne
pasiekė, nežinau.

Per ilgus metus žymontas 
dirbo Naujienų korektorium; 
politiniame gyvenime jis jo
kios žymesnės rolės nevaidino.

Antanas neturėjo savo mo
tinos “pašaukimo,” neturėjo 
rašytojiškų gabumu, talento.

Julija žemaitė, kaip žinia, 
yra pati žymiausia Lietuvos 
rašytoja, šiuo metu didžiai 
vertinama ir gerbiama Tąry- 
bu Lietuvoje.

? Brooklyniškio Liaudies Te
atro aktoriai balandžio 10 
dieną suvaidins Lietuvos ra
šytojo Juozo Baltušio sukur
tą keturių veiksmų dramą 
“Gieda Gaideliai.”

Veikalas vaizduoja smeto
ninius laikus Lietuvos kaime.

Rinktiniai aktoriai deda di
džiulių pastangų šiai dramai 
gerai suvaidinti.

Atsilankiusi spektaklin, mū
sų visuomenė, be abejojimo, 
jų triūsą gražiai įvertins.

** Kalifornijoje šiuo metu, 
| sakoma, yra daugiau, kaip 

pusė milijono bedarbių.

No. 83. Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
VĖL ŽYGIUOJA PRIEŠ 
CIANGO TAUTININKUS
Reikalauja Įjungt Kinijos Tautininku Armiją į Liaudies 
Laisvinimo Armiją; Rengiasi Persikelt per Yangtze Upę

NANKING, Kinija. - 
'TCinų komunistų - liaudi
ninkų armija įsiveržė į Yi- 
čengo uostą, šiaurinėje 
Yangtze upės pakrantėje, 
tik už 25 mylių į rytus nuo 
sostinės Nankingo, kuris 
stovi pietiniame, upės šone. 
Ta armija vadinasi Liau
dies Laisvinimo Armija.

Liaudininkai - komunis
tai jau įmaršavo į Hupeh, 
vienintelę tautininkų valdo
mą provinciją rytinėj Yan
gtze upės pusėje.

Kiti Liaudies Armijos 
junginiai užėmė pozicijas 
tiktai už 50 mylių nuo di
džio pramonės ^miesto 
Hankowo.
Liaudininkų Reikalavimai

Pranešama, jog komunis
tai - liaudininkai Peipinge 
reikalauja įjungt tautinin
kų armijas į Liaudies Lais
vinimo Armiją. Teigiama, 
kad tautininkų valdžios va-

Graiką Partizaną Žygis— 
Dieglys Jankiam-Anglam

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Anglų - amerikonų dik
tuojama Jungt. Tautų ko
misija Balkanams jaučiasi 
skaudžiai įgilta, kad graikų 
partizanai per tJejetą die
nų nušlavė Graikijos, mo
narcho fašistų armiją nuo 
vakarinių Grammos kalnų. 
Komisija žada tyrinėti, 
kaip partizanai galėjų tatai 
padaryti, ir spėlioja, kad, 
“turbūt, jie gavę paramos 
iš Albanijos.”

Partizanai sudavė mo- 
narchistams šį smūgį ne
trukus po to, kai prez. Tru- 
manas tvirtino, kad monar- 
chistai “imą viršų.”

Šnipą Klius Laužo Civiles 
Teises, Sako Pats Clark

WASHINGTON. — Ge- 
ne ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras Tomas Clark’as 
pripažino, kad jo parašytas 
bilius “prieš šnipus” laužo 
pilietines teises, kurias už
tikrina šalies Konstitucija.

Kalbėdamas Senato tei- 
9

šių komisijoje, tačiaus, Cla- 
rkas tvirtino, kąd tas bi
lius, įteiktas McCarrano 
vardu, esąs “reikalingas” 
karinei Amerikos apsaugai.

REAKCINIAI PABĖGĖ
LIAI — “SVIETKAI”

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Pranešama, kad anglų- 
amerikonų blokas kvies de
šiniuosius pabėgėlius iš 
Vengrijos, Lenkijos ir Bal
kanų kraštų, esą, liudyti 
apie tai, kaip komunistai 
ten, girdi, “naikiną” pilieti
nes teises.

ORAS. — šiltoka.

New Yorko valstijoje jų 
yra kur kas daugfau.

, Ir bedarbių skaičius vis au
ga, — auga jis visoje šalyje.

das, gen. L i Tsung-jen, dik
tatoriaus čiang Kai-šeko 
pavaduotojas, atmesiąs tą 
reikalavima.

Kitas liaudininku - ko
munistų reikalavimas yra
— tautininkai turi nesiprįe- 
šint Liaudies Armijai per
sikelt į pietinę Yangtze 
upės pusę.

Šį šeštadienį pasinaujins 
derybos tarp tautininkų ir 
liaudininkų Peipinge.

Komunistai per Peipingo 
radiją pareiškė, kad Liau
dies Armija bus perkelta 
per Yangtze upę vis tiek, 
ar tautininkai priims ko
munistu - liaudininku iš
statytas sąlygas dėl taikos 
ar atmes jas.

Į pietus nuo tos upės tau
tininkai yra sutelkę geriau
sią savo kariuomenę, ir tos 
kariuomenės generolai kla
uso diktatoriaus Čiang Kai- 
šeko, kuris neva pasitrau
kęs iš valdžios.

Būsiąs Didinamas Tito 
Biznis su Amerikonų ir 
Angly Kompanijom

BELGRAD, Jugoslavija.
— Amerikiniai korespon
dentai iš čia praneša, kad 
Jugoslavijos Tito valdžia 
platins savo biznį su ang
lais - amerikonais. Tai esą 
todėl, kad Sovietų- Sąjunga, 
Čechoslovakija ir Lenkija 
susiaurino prekybą su Ju
goslavija po to, kai Tito iš
stojo prieš Kominformą.

New Yorko Times kores
pondentas C. L. Sulzberger 
rašo, kad Jugoslavijos val
džia veda derybas su ame
rikonų ir anglų kompanijo
mis dėl naujų plieno fabri
kų statymo. Manoma, jog 
anglai - amerikonai sutiks 
įdėti bent 160 milionų dole
rių j tų fabrikų statybą 
Jugoslavijoj. 
f

Togliatti Įspėja, jog 
Karo Pavojus Didėja

ROMA. — Italijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius, Palmiro Togliatti sa
kė, jog karo pavojus per 
paskutinį pusmetį padidėjo. 
Jis tvirtino, kad Amerikos 
imperialistai sužiniai stu
mia linkui karo: jie svajoja 
užviešpataut pasaulį, at
stumt naminę nedarbo kri
zę ir išlaikyt kolonijų tau
tas pavergtas.

Togliatti, tačiau, pabrė
žė, jog -karas nėra neišven
giamas. Didžiausia karui 
skerspainė yra Sovietų Sc- 
junga ir viso pasaulio tau
tų žmonių nusiteikimas 
prieš karą, o taikos noras, 
sakė Togliatti.

PARYŽIUS. — Frakcijos 
valdovai giria Trumaną už 
grūmojimą a t o m i n ė mis 
bombomis Sovietams.

Fašistine Portugalija Perša 
Franko į Karinį Atlanto Paktą

LONDON. — Portugali
jos fašistų premjeras Anto
nio de Oliviera Salazar at
sišaukė į Atlanto pakto 
(sutarties) vadus, kad pri
imtu fašistinę Franko Is
paniją į tą karinį paktą 
prieš Sovietų Sąjungą;

— 0 įeigu -dar dėl tūlų 
politinių kliūčių Ispaniją 
nebūtų tuojau priimta į 
Atlanto paktą, tai šio pakto 
nariai turėtų kaip nors ki
taip susitarti su Ispanijos 
valdžia, — sako fašistinis

Portugalijos premjeras.
Tokius atsakymus jis te

legrafavo Londonan, atsa
kydamas į United Press 
klausimus.

Portugalijos fašizmas 
yra priimtas į Atlanto pak
tą, esą, “vakarinėms'demo
kratijoms ginti” (nuo ko
munistų ir Sovietų).

Ispanija nuo seniau turi 
karinę sąjungą su Portuga
lija. Taigi Franko per Por-, 
tugaliją jau yra įkėlęs koją 
į Atlanto paktą.

Valdžia Statydina Keleiviniai- 
Karinį Laivą už $70,373,000

/WASHINGTON. — VaF 
dinė Laivybos Komisija už
sakė Newport News kom
panijai pastatyti didžiulį 
keleiviniai - karinį laiva už 
$70,373,000. Kada laivas 
bus gatavas, tai valdžia 
parduos jį privačiai United 
States laivu kompanijai už 
$28,087,216?

Kariniai laivo įrengimai 
lėšuos 30 milionų dolerių. 
Karo metu jis galės gabent 
12,000 kareivių. Taikos me-

tu šis laivas sutalpins iki 
2,000 keleivių ir 1,000 įgu
los nariu, v

Laivas bus 980 pėdų ilgio 
ir 48,000 tonų.

Didžiausi keleiviniai An
glijos laivai Queen Mary ir 
Queen Elizabeth yra 81,- 
235 ir 83,673^ tonų. Bet nau
jasis Amerikos laivas galė
siąs įtalpint beveik tiek 
žmonių, kaip Mary ar Eli
zabeth.

Tito Valdžia Įkalino 8 
Tarptautinius Komunistus

Anglijos Valdžia Didina 
Karines Išlaidas

NOVI SAD, Jugoslavija. 
— Valdovo Tito teismas 
nuteisė 8 jugoslavų komu
nistus kalėjiman 7 iki 9 
metų. Jie ragindavo Jugo
slavijos komunistus laiky
tis su Kominformu, kaip 
yra vadinamas tarptautinis 
Komunistų Žinių Biuras. 
Titinis teismas už tai bau
džia juos, kaip Kominformo 
“šnipus.”

LONDON. — Anglijos 
valdžia kreipėsi į seimą, 
kad paskirtų $13,244,000,- 
000 lėšų sekamiems metam. 
Karinėms išlaidoms ji rei
kalauja $3,040,000,000, tai 
yra $268,000,000 daugiau, 
negu einamaisiais metais.

Valdžia įspėjo anglus, 
kad jie turės brangiau mo
kėti už maistą, sunkiau 
dirbti ir tuos pačius aukš
tus taksus mokėti.

Iš Komunistų Teismo
Teisiamas Komunistų Ma
nifestas, 101 Metų Knyga 
NEW YORK. — Valdžios 

prokuroras teisme prieš 
vienuolika komunistų vadų 
naudojo Komunistų Mani
festą, esą, kaip “įrodymą,” 
būk jie skelbę, kad reikią 
prievartos veiksmais nu
verst Amerikos valdžią.

Komunistų advokatas Ri
chardas Gladsteinas prie 
šinosi Komunistų Manifes
to vartojimui šiame teisme. 
Jis nurodė, jog Marksas ir 
Engelsas parašė tą mani
festą, atsižvelgiant į Euro
pos sąlygas 1848 metais. 
Gladsteinas pareiškė:

— Jūs čia įš esmės tei- 
siąte klasikinę politinės ir 
ekonominės minties knygą, 
daugiau kaip 100 mėtų se
numo; jūs teisiate Karolio 
Markso idėjas, išreikštas 
pirm 101 metų.

Slaptosios FBI policijos 
šnipas Herbertas A. Phil 
brick pasakojo, kad Komu
nistų Manifestas buvo var
tojamas x kaip vadovėlis 
marksizmo mokykloje, ku
rią jis lankęs Bostbne. Pa
sak šnipo, toje mokykloje 
buvę dėstoma, kad reikėsią 
per revoliuciją nuversti vai-

džią, kaip ir siūlanti ta se
na knyga .

K o m u n istų advokatas 
George Crockett tad per
skaitė Engelso parašytą 
1888 m. įžangą į tuometinę 
Komunistų Manifesto lai
dą. Engels ten rašo:

— Praktinis naudojimas 
(Manifeste išdėstytų) prin
cipų visur ir visais laikais 
priklausys nuo esamųjų ta 
da istorinių sąlygų, kaip 
sako ir pats Manifestas; 
todėl nėra specialiai pabrė
žta revoliucinės priemonės, 
kurios čia siūlomos... Kai 
kurios Manifesto dalys jau 
1888 m. Rusenusios, bet ka
dangi Manifestas tapo isto
riniu dokumentu, tai mes 
jau neturime teisės jį keis
ti.

Šnipas Philbrick ir teisė
jas Medina tvirtino, būk 
komunistai, reikalaudami 
žmonėms pagerinimų, esą, 
tik dangstą tikrąjį savo 
tikslą — sunaikint valdžią 
jėga ir prievarta.

Philbrickas taip. [pat 
“sviečijo,” būk komunistai 
einą į karinius fabrikus, 
•idant galėtų, laikui atėjus, 
sukelti politinius streikus, 
o tuos streikus paversti re
voliucija.. .

J. TAUTU KOMITETAS 
NUTARĖ PERNAGRINĖT
KARDINOLO TEISMU
Sovietų ir Lenkų Atstovai Smerkia Anglus-Amerikonus už 
Kišimąsi į Naminius Vengrijos ir Bulgarijos Reikalus

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Bendrasis Jungtinių 
Tautų asamblėjos (seimo) 
komitetas 11 balsų prieš 2 
nutarė įtraukt Vengrijos 
kardinolo Mindszenty’o tei
smą į visos asamblėjos 
svarstymų programą. To
kia pat dauguma komitetas 
nubalsavo pavest asamblė
jai pernagrinėt Bulgarijos 
teismą prieš 15 protestan
tų kunigų.

(Kardinolas ir tie kuni
gai nuteisti kaip savo šalių 
išdavikai.)

Prieš tuos siūlymus bal
savo tiktai du — Sovietų 
delegatas Jakovas A. Mali
kas ir Lenkijos atstovas dr. 
Julius Katz-Suchy. Irano 
delegatas susilaikė nuo bal
savimo. . •

Dar pati asamblėja spręs, 
ar skundus dėl tų teismų 
imti svarstymui. Bet su
prantama, kad anglų - am
erikonų vadovaujama asam
blėjos dauguma nutars mi-

Vakarą Europos Šalys 
Šaukiasi Tuojaus 
Ginklų iš Amerikos

WASHINGTON. — Pa- 
sirašiusieji Atlanto sutartį, 
vakarinės Europos kraštai 
atsišaukė greitos karinės 
“pagalbos,” ypač ginklų; iš 
Amerikos. Tokius atsišauki
mus į’ Washingtona atsiun
tė, Anglija, Francija, Bel
gija, Holandija, Luksem- 
burgas, Italija, Norvegija 
ir Danija.

Prez. Trumanas ragins 
Kongresą paskirti $1,200,- 
000,000 iki $1,800,000,000 
Europinėms Atlanto pakto 
kraštams ginkluoti per me
tus. Paktas padarytas 20- 
čiai metų. Taigi pakto ša
lių ginklavimas galėtų 
Amerikai lėšuoti viso 30 iki 
40 bilionų dolerių.

60 Mėty Angliakasiai 
Gaus Senatvės Pensiją

WASHINGTON. — Mai-

nimus teismus nagrinėti.
Australijos ir Bolivijos 

atstovai, piršdami tuos 
skundus svarstyti, apšaukė 
“religiniais persekiojimais” 
teismus prieš kardinolą ir 
bulgarų protestantų kuni
gus. Amerikos delegatas 
Warren Austinas parėmė 
skundikus. Jis pridūrė, kad 
jau 12 šios šalies valstijinių 
seimelių pasmerkė kardino
lo ir bulgarų kunigų nutei
sima.
Dr. Suchy Pataria Pažvelgt 

i Pačia Ameriką
Lenkijos atstovas Katz- 

Suchy, atsiliepdamas, pa
reiškė :

— Amerikos valstijų sei
meliai, rodos, turėtų pasi
rūpint greitesniais ir svar
besniais reikalais, negu to
kias pasmerkimo rezoliuci
jas gaminti. Tie seimeliai 
galėtų atsižvelgti j tai, kaip 
laužomos žmonių teisės 
Jungtinėse Valstijose. Juk 
čia linčiuojami negrai, tei
siami politiniai vadai (jų 
tarpe 12 komunistų vadų) 
ir varginami - alkinami 
amerikiniai indijonai.

Amerika savotiškai išpū
tė Mindszenty’o ir bulgarų 
kunigų teismus, kad galėtų 
nukreipti pasaulio akis nuo 
neteisybių ir priespaudų 
pačiose Jungtinėse Valsti
jose.

Sovietų Atstovo 
Pareiškimas

Sovietų delegatas, užsie
nio ministro pavaduotojas 
Malikas pareiškė:

— Brukimas Jungtinių 
Tautų asamblėjai pernagri- 
neti tuos teismus yra dar 
vienas Amerikos valdovu 
bandymas bosauti kitas 
tautas jų pačių namuose ir 
kelti karinę isteriją prieš 
demokratinius Sovietų Są
jungos kaimynus.

Mindszenty ir sėbrai kri
minaliniai nusižengė ne tik 
prieš savo tautas namie. 
Jie veikė, kaip tarptautinio 
karo kurstytojai prieš sa
vo šalis. Visi jų planai bu
vo paremti laukimu, kad

nierių gerovės fondo globė 
jų komitetas dviem balsais 
prieš 1 nutarė, kad nuo šiol 
senatvės pensiją — po $100 
per mėnesį — bus mokama 
angliakasiams, sulauku
siems, 60 metų amžiaus ir 
išdirbusiems toje praftionė- 
je bent 20 metų.

Už tai balsavo du fondo
globėjai — Mfiinierių Uni
jos pirmininkas John L. 
Lewis ir republikonas se
natorius Styles Bridges, o 
prieš — Van Horn, anglies 
kompanijų atstovas.

Iki šiol senatvės pensija 
mainieriams buvo mokama, 
pradedant nuo 62 metų am
žiaus.

Gerovės fondas yra pa
laikomas^ samdytojų įmokė 
jimais po' 20 centų nuo kie
kvieno iškastos anglies to
no- '■ ‘l ii :

naujas karas greitai išsi
veržtų, taip kad jie galėtų 
įvykdyti piktadariškas sa
vo intencijas — sunaikinti 
liaudiškas (vengrų ir bul
garų) respublikas.

Kaip Malik, taip ir Katz- 
Suchy pabrėžė, jog teismai 
prieš tuos kriminalistus bu
vo vidujinis Vengrijos ir
Bulgarijos reikalas, o ir pa
ti Jungtinių Tautų konsti
tucija užgina kištis į tokius 
naminius kitų kraštų daly
kus.

Kas liečia tariamą reli
ginį persekiojimą, tai Katz- 
Suchy užklausė:

— Ar ten buvo uždraus
tos religinės procesijos? Ar 
valdžia , užgrobė vyskupų 
“ganytojiškus” laiškus? Ar 
uždarinėjo bažnyčias?

— Nieko panašaus nebu
vo, — užreiškė Suchy; **
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Gegužės Pirmoji Šiemet
Tarptautinė Darbo žmonių šventė, — Gegužės Pirmo

ji, — šiemet pripuola sekmadienį;, bet Didžiojo New 
Yorko darbo žmonės ją minės balandžio men. 30 dieną, 
šeštadienį.

Šeštadienį niūjorkiškiai darbo žmonės žada sudaryti 
didžiulę eiseną gatvėse, kaip kiekvieneriais kitais me-

“žydų pastumdė-

žinoma, tai buvo 
melas. Tačiau da-

Prie Gegužės Pirmosios eisenos - demonstracijos ruo
šiasi visa eilė New Yorko miesto darbo unijų, ruošiasi 
kultūrinės darbo žmonių grupės - organizacijos, ruo
šiasi visokios kitokios grupės, kurioms tarptautinės dar
bininku klasės solidarumas nėra tušti žodžiai, kurioms

MELAVO TADA< 
MELUOJA DADĄR

Dar taip neseniai kleri
kalų spauda sušilus tvirtin
davo, kad visa Tarybų Są
junga yra žydų saujelės 
rankose, kad faktinai pati 
S. Sąjunga yra žydų pada
ras. Rusai ir kitos tautos 
esą tik 
liai.”

Bet,, 
bjaurus
bar girdisi jau visiškai ki
tokia giesmė. Kunigų Drau
gas rašo —sužinojęs, kad 
“paskutiniuoju laiku Mask
va kai]) tik veda piktą kam
paniją prieš žydus intelek
tualus zSovietų 
(D., bal. 5 d.).

Ar dar reikia 
kad čia Draugo 
juodas melas,

aiškinti, 
toks pat 

juodas melas, kaip anas, 
kad žydai valdą visą Tary- 

---- -  ;------ .bų Sąjungą? Tarybų Są- 
rūpi šią istorinę dieną ir jos prasmę išlaikyti tame auks-1 jungoje visoks anti-semitiz

mas,,; visoks tautinis kursty
mas, visokia tautinė bei ra
sinė neapykanta yra įsta
tymais laikoma kriminališ- 
ku prasižengimu, /l^ pul

i'kiai žinodamas Draugo ;re-

tume, kokiame ji turi būti išlaikyta.
Šiemet Gegužės Pirmoji tuo yra svarbi, kad ji įvyks

ta neramiu metu, — tuomet, kai valdančioji Amerikos

Gegužės Pirmoji, atsiminkime, tradiciniai buvo ir te
bėra diena kovai už taiką ir darbo žmonių reikalus.

Šiemet, — kiekvienam aišku, — mūsų valdančioji kla
sė, Wall Strytas ir jo lekaj 
talistų pelnais ir ginklais, i 
ir demokratinius, liaudiškus kraštus.

.ujui, vyriausiai rūpinasi kapi- | ]<aj saĮ<0> i<a(j įen vedama 
, atkreiptais prieš T. Sąjungą j “pjKta kampanija prieš žy- 

” ' .. ..... dus intelektualus,” tai yra,
Šiemet, pasirašius šiaurės Atlanto I aktą, Wall Stiy- |-acĮ Maskvoje ar kur kitur

tas ruošiasi išleisti naujus bilijonus dolerių karo reika
lams, ginkluojant Vakaru Europą.

Wall Strytui ir jo atviriems lekajams padeda, talki
ninkauja dešinieji darbo unijų vadai, kurie, stovėdami 
organizuotų darbininkų priešakyje, tarnauja ne liau
džiai, bet tiems, kurie liaudies iškaščiais bando praplės
ti pasaulyje Wall Stryto imperialistų viešpatavimą.

O darbininkų būklė vis sunkėja. Paskuba fabrikuose 
didėja. Apie 5,000,000 bedarbių. Visa tai sudaro darbi
ninkų gyvenimą vargingesnių, keblesniu.

Kad nukreipti darbininkų dėmesį nuo jų nedalios, 
valdančioji klasė ėmėsi už raganų gaudymo, už raudon- 
baubizmo. Darbininkų persekiojimai, puolimai, komunis
tų vadovų teismas New .Yorke, — vis tai valdančiosios 
klasės priemonė ne tik darbininkų judėjimui palaužti, ! 
bet ii- nukreipti nepasitenkinančiųjų dėmesiui nuo pasta- i 
rųjų vargingos padėties.

Taigi šiemet Gegužės Pirmąją ne tik New Yorko, bet j 
ir kitų miestų darbo žmonės išstos su eisenomis, su ! 
masiniais mitingais, kuriuose bus pasisakoma prieš ka- Į 
rą, už taiką, prieš reakcininkų sumanytą raudonbaubiz- ( 
mo isteriją, prieš fašizmo galvos kėlimą.

Prie Gegužes Pirmosios eisenos tenka ruoštis kruopš- * 
čiai, apdairiai, kad ji būtų didelė, graži ir ryški.

Brooklyno klerikalų laikraštis “Amerika,” kurį reda- i 
guoja kažin koks grinorius, atbėgėlis, mažiausio supra- 
timo apie Ameriką ir jos reikalus neturįs žmogus, šitaip

X * irašo:
“Kas metai čia New Yorke pavasarį, ypač gegužės 

pirmą dieną, komunistai, trokštą nuversti šios šalies 
teisėtai rinktą žmonių valdžią, atimti žmonėms jų lais
vę ir įsteigti čia komunistinę diktatūrą, viešai dary- ■ 
davo miesto gatvėmis labai triukšmingus paradus, ’ 
nešdami didelius su komunistiniai šūkiais plakatus ir i 
piktindami ramius miesto gyventojus.” (“Amerika,” š. : 

m. balandžio 8d.).
Kiekvienas, kuris žino Amerikos istorijos bent ABC, Į 

žino, jog šis klerikalų rašytojas plepa nei vieną nei du.
Gegužės Pirmoji Amerikoje gimė ir buvo minima dar 

tuomet, kai apie komunistus Amerikos žmonės nebuvo 
net girdėję.

Gegužės Pirmoji buvo sumanyta Amerikos' Darbo Fe
deracijos dar 1886 metais. Jau tuomet Amerikos darbi
ninkai šią dieną žygiavo miestų gatvėmis, reikalaudami 
astuonių valandų darbo dienos.

1889 metais Paryžiuje įvyko tarptautinis, darbininkų 
kongresas, kuriame buvo įkurtas Antrasis Internacio
nalas, socialistų tarptautinė. Ten Amerikos darbininkai, 
pasiūlė padaryti Gegužės. Pirmąją Tarptautine Darbi
ninkų Diena. Ten ji ir buvo tokia paskelbta ir po to kiek
vieneriais metais darbo žmonės visame pasaulyje šią 
dieną vienokiu ar kitokiu būdu minėjo. Tą dieną visų 
kraštų darbininkai kėlė tarptautinio solidarumo obalsius, 
reikalavo 8 valandų darbo dienos ir pasisakė prieš ka- ! 
rą, už taiką.

Gegužės Pirmoji, vadinasi, yra grynai amerikinis pro-1 
dūktas ir šią tradiciją Amerikos darbo žmonės tebetęsia, i

Tiesa, daugelis darbo unijų vadų šią dieną jau “pa- Į 
miršo,” — tai vis tie “vadai,” kurie nuėjo tarnauti im-! 
perialistams. Bet darbo žmonių masės jos niekad nepa
miršo ir nepamirš.

Šiemet Gegužės Pirmoji bus tokia pat amerikinė dar
bo žmonių šventė, kokia buvo pernai arba užpernai, — 
kokia buvo prieš 60 metų.

Šiemet, kaip ir pernai ir užpernai, Amerikos darbo 
žmonės Gegužės Pirmąją Baudos ne tam, kad žmonių 
išrinktą valdžią nuversti, bet tam, kad pasisakius prieš 
karą, prieš jo ruošėjus, už taiką, prieš reakciją ir ke
liantį galvą fašizmą, taipgi už pagerinimą darbo žmo
gių reikalų.

socialistiniam krašte tole- 
j ruojamas anti-semitizmas.

* ___________
i {SPŪDŽIAI Iš MIRšTAN- 
! ČIŲJŲ MIESTO

Kunigas Ant. Sabaliaus- 
: kas rašo savo patyrimus 
i raupsuotųjų kolonijoje Ko- 
! lunfbijos respublikoje. Jo 
įspūdžiai baisūs ir graudūs. 
Štai jų dalis:

Beviešint* Kolumbijos sosti
nėje, Bogotoje, norėjau ap
lankyti garsųjį raupsuotųjų 
miestą — Aqua de Dios. Pa
prašius leidimo ten nuvažiuo
ti, saleziečių provincijolas 
prašė ten ir pabūti keletą 
savaičių —■ pavaduoti vieną 
kunigą. Pasiūlymą priėmiau 
ir leidausi į kelionę. Po pen
kių valandų kelio ; 
geležinkeliu (visi 
jos geležinkeliai 
rieji) vingiuotais Andų kal
nų pašlaičiais, apaugusiais 
eukaliptais, bananais, kavos 
medeliais ir daugybe kitų 
vešliosios tropikų augmeni
jos medžių, privažiavau jau 
šitoje žemėje aiškiai mirčiai 
pasmerktųjų vietovę — mies
tą, stipriai policijos saugo
mą.. Geležinkelio stotyj lau
kė manęs raupsuotųjų kle
bonas, mandagus ir vaišin
gas meksikietis, su mašina 
(“karu”). Už pusės valan
dos, sako, pasieksime skaus
mo ir dejonių miestelį, kuris 
šiandien skaito virš 12,000 
sielų. Kasdieną čia iš įvairių 
respublikos kampų atveža 
sugaudytų baisiąja liga ser
gančiųjų, kurių tam tikra 
dalis naktį pabėga; kiti pa
tys čia atvyksta, nes gyventi 
tarp sveikųjų jiems neįma
noma : visi jų bijo, 
vengia... . Dar to(i nuo mies
telio sargyba patikrino ir 
leidimus tvarkoje radusi
praleido. Sargybų postuose
taip, rodos, ir stinga stam
biomis raidėmis iš Dantės 
giesmės ant pragaro vartų 
įrašo: “Palikite viltį jūs, ku
rie čia įeinate!” Panašias 
mintis pergyvena kiekvienas, 
ligonis-raupsuotasis, čia įva
žiuodamas.

Paslaptingos Apsikrėtimo 
Aplinkybės

Klebonas per pietus pa
klausė, ar -aš bijau ir ar šir
dis purtosi raupsų deformuo
tų, pūvančių ir dvokiančių 
ligonių. “Jei nebūčiau pir-

mian Indijoje susidūręs su 
panašiais nelaimingaisiais — 
gal ir kitaip panašius vaiz
dus pergyvenčiau,” atsakiau. 
Bet tai buvo sakopia su tiks
lu. Vienas Čia jau ištisų. de
šimtį metu dirbąs vokietis 
kunigas pasakojo man, kad 
užsikrėtimo galimybės iki 
šiol dar tebėra paslaptingos. 
Iš raupsuotų tėvų, pasitaiko, 
gema sveiki vaikai ii* prie
šingai, sveikieji. paslapčia 
gyvena su sergančiais arti
maisiais ir lieka sveiki, tuo 
tarpu tarp sveikųjų suserga 
raupsais. Bet jei kas labai 
bijo, tai !>geriausia galimybė 
ta liga susirgti. Ir jis man 
pasakojo, kad vienas aukš
tas venezuelietis dvasiškis 
raitas toli nuklydo prie vie
no didesnio, izoliuoto pasta
to. Sužinojęs, kad ten yra 
raupsuotieji, taip išsigando 
ir bijojo, jog po kelių mė
nesių pasijuto besergąs ir jis Į

keistas nuoty- 
dideliam pra

sikaltėliui buvo pažadėta do
vanoti bausmė, jei jis vienoj 
lovoj panąkvosiąs su Raup
suotuoju. Sąlygą priėmė/bot 
po kelių dienų pasirodė ap
sikrėtęs raupsais. Gi jo ben- 
dranakvynininkas buvo tik 
tariamas raupsuotasis— svei
kas visai žmogus.
Kasdien po Šešias Laidotuves 

i
Po pietų buvau aplankyti 

vieną iš gausiu čia esančių 
seselių vienuolių vedamų li
goninių. . . Ištisos didžiulės 
palatos pristatytos lovų. Po 
100 ar daugiau palatoje. 
Kiek skausmo, kiek dejonių, 
kaip baisiai atrodo žaizdose

pats. Kitas 
kis: Vienam

dvo- 
ne- 
se- 
pa- 
žie- 
dū- 
j au

Planuojamas žygis prieš liaudies demokrat. respublikas 
Rašo Laisves Korespondentas

Jau rašiau, kad savo; sidėjo tuomi, jog Vengrija 
įžanginėje prakalboje Asą- nuteisė kalėjiman kardino- 

Dr. jlą Mindszenty, o Bulgarija 
kalėjiman pasodino tuziną 

• protestantiškų kunigų.
Bet juk tai yra grynai 

šalies vidinis, reikalas. Ogi 
aiškiai jungtinių Tautų 
Čarteryje pasakyta, kad ši 
organizacija neturi teisės 
kištis į jos narių grynai vi
dinius reikalus.

Mūsų atstovas Austin su
rado būdą šį klausimą ap
eiti. Jis sako, kad tos dvi 
šalys sulaužė taikos šutai -; 
tį. Kaip ir kodėl? Ogi taip, 
jog taikos sutartyje, kurią 
pasirašė iš vienos pusės 
Vengrija ir Bulgarija, iš 
kitos pusės Tarybų Sąjun
ga, Amerika ir Anglija, pa
sakyta, kad tose šalyse turi 
būti įvesta demokratinė 
santvarka ir kad žmogaus 
pamatinės laisvės turi būti 
apsaugotos. Gi nuteisimas 
kalėjiman dvasininkų reiš
kiąs paneigimą religinės 
laisvės Vengrijoje ir Bul
garijoje.

Kiekvienas, žinoma, turų 
teisę savaip manyti, ar kal
tinimai prieš dvasininkus 
buvo gerai pagrįsti, ar ne. 
Bet bandymas pravesti 
mintį, kad dvasininkai ne
gali prasižengti prieš vals
tybę, arba kad valstybė ne
turi -teisės savo šit tonuotus 
piliečius teisti ir bąusti, 
yra labai pavojingas ban
dymas, tai yra bandymas 
sugrąžinti bažnyčios galią, 
kokią jinai turėjo Vidur
amžiuose, sugrąžinti Inkvi
zicijos laikus.

Karštos diskusijos
Šias pastabas rašau ket

virtadienio rytą. Steering 
Komitete tebeina šiuo klau
simu karščiausios diskusi
jos. Tuojau Amerikos su-

mblėjos prezidentas
Evatt priminė, jog šios se
sijos darbotvarkėn gali bū
ti įneštas punktas apie 
Vengriją ir Bulgariją. Tai 
buvo, žinoma, 'tikslus Evat- 
to pasiūlymas' tą klausimą 
iškelti šioje sesijoje. Jis ne
buvo padarytas paties Eva- 
tto išmintimi. Aišku, jog tai 
jis padarė po pasitarimo su 
Amerikos ir Anglijos dele
gacijomis, kurios Asamblė
joje viešpatauja. Apart to 
bloko, kurį sudaro Tarybų 
Sąjunga, Tarybų Baltarusi
ja, Tarybų Ukraina,. Lenki
ja ir Čechoslovakija, visoje 
Jungtinių Tautų organiza- 

i cijoje nesiranda jėgos, kuri 
drįstų atvirai išstoti prieš 
anglų - amerikiečių fiusi- 
statymą.

Vengrijos ir Bulgarijos 
klausimas tuojau iškilo 
Asamblėjos Steering Komi
tete, kuuį sudaro visų tau
tų atstovai. Šiam komitetui 
tenka svarstyti Asamblėjos 
sesijos darbotvarkis.

Amerikos delegacijos 
pasiūlymas

Šiame Steering Komite
te Jungtinių Valstijų dele- 

; js į gacijos pirmininkas Austin 
• palmių j pareikalavo, kad Vengrijos 

iš jų i ir Bulgarijos klausimas bū- 
ant durų ! tų įtrauktas į darbotvarkį.

~ ' ” ’ ’ * ; formoje? Ką 
tos šalys yra padariusios? 
Austin teigia, kad jos nu-

krūtinę, 
man 
Pir- 

savižudybę,
ir šaukiasi 

seselė taipgi 
nuo pačiu

g u lin tieji, p ū v a n ti e j i, 
kiantieji ligoniai! Kad 
pratusi širdis atlaikytų, 
selės, viduryje palatos 
degusios sausų apelsinų 
vių laužą, rūkstančiais 
mais taiso orą. Viena
20 metų čia dirbanti sesele- 

* vienuolė pasakoja, jog daž
nai pasitaiko, kad į beviltį 
(puolantieji silpni ligoniai 
skustuvo peiliuku persipiau- 
na rankų venas arba sučiu
pę peilį, persiveria
Vieną tokį šiandieną 
teko paruošti mirčiai, 
miau papildo 
paskiau gailisi 
kunigo. Toji 
pasakoja, jog
raupsų retai kas miršta, bet 
paprastai būna komplikaci
jos su plaučiais, inkstais, ke
penimis ir tt. Kas dieną bū
na po 5-6 laidotuves.

...Vaikščiojau visą valam 
dą, nuo vieno miesto pakraš
čio į kitą, lankydamas skur
džias tropinės augmenijos 
tfaunksmėję stuk s.a n čias 
raupsuotųjų bakūžes. Gat
vės baisios. Su automobiliu, 
dviračiu ar vežimu neprava
žiuojamos, a k.m e n u o t os,. 
griovėtos; labiau per kalnus 
ved autieji takai, negu gat
vės. Jomis vaikšto tik raup
suotieji ir jų laikomi asiliu

kus, avys... Abiemj 
pristatyta lūšnų, ak-Į 
ar molio 
viksvomis 
Kiekvienoje 

guli ar

kai, o 
pusėm 
mens 
dengtu 
lapais, 
lovoje

sienomis 
ai

slenksčio sėdi ir vaitoja vie- Bet kokioje
nas ar keletas nelaimingų
jų • • •

Apie Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS
(Tiįsa)

buvo neturtingas,Žitkus
bet gabus, ir padėdavo Dani
levičiui moksle. Dėl neturto 
tačiau buvo priverstas mes-

siauruoju ti moksl^ą^Dirbo, kad išpir- 
Kolumbi-Įktu iš skolų tėvo ūkį. Dani-
yra siau-

visi j u

psi-

jau apie 
žmonių 

t e

paimti

tačiau kartą 
pasiskolinti 
Danilevičių

levičius, gavęs paveldėjimą 
po motinos mirties, links
mai gyveno, 
Žitkui atėjus 
pinigų, rado
linksmų svečių tarpe, ir šis 
pinigų Žitkui nepaskolino. 
Žitkus vis dėlto išpirko ūkį 
ir gražiai, pasiturinčiai sa
vo darbu gyveno. Kartą
dens naktį atėjo pas jį su
šlapęs elgeta. Pasirodė tai 
esąs Danilevičius. Žitkus!

ru-

be tokio nuodugnesnio 
chologinio ir buitinio žmo
nių ir santykių atskleidimo, 
jos atrodo dažnai tik dides
nių apysakų konspektai, ap
matai, nekalbant 
tai, kad daugelis 
vaizdų ir įvykii 
schematiškai, be
motyvavimo, atrodo 
bepatikimi, prieštaringi, ne
įtikinami. B r. Vargšas pa
sireiškia daugiau kaip besi
skubinąs greičiau pranešti 
įvyki pasakotojas, o ne 
vaizduotojas,- menininkas.

Stipresnis. Br. Vargšas 
dialoguos, monologuos, ku
riuose; be abejonės, atsilie
pė Br. Vargšo palinkimas į

sunkiai

pasiūle jam gyventi pas jį I dramą ir l------ -----
ir ganyti gyvulius. Danile-1 personažų monologai natū-| 
vičius tačiau negalėjo pa- valesni ir jausmingesni, la- 
kelti minties būti skerdžium biau dera jiems ir savo kai- 
pas Žitkų, įsižeidė ir išėjo | bos ypatybėm. 
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ni spinduliai ant gatvės, 
apšviesdami vis tą patį pur
vą.” (“Šeštas laukas’’)

“Kovo mėnesio dangus 
murksojo apsiniaukęs, tik 
ant regračio rausvai — švi
niniai debesys rodė, kad jau 
netoli vakaras. Per čielą 
dieną krito minkštas, šla
pias sniegas. Ant išmargin-
tų gatvių vietomis blizgėjo' ganymui pasipriešino Len
tai didesni, tai mažesni kla- į atstovas Dr. Julius 
nai vandenio. Gatve vienoj i ^atz-Suchy. Jis nurodė, 
ir kitoj pusėj, apsidangstę' inesi'nia8 šio klausimo 
lietsargiais, žingsniavo pi-; vtai Pa en s Jungtinėms, 
liečiai Nuo stogu vienas po; ?.automs> nes. parodys, kad 
kitam krito žemyn lašh,; S1 °^“clJa 1?"‘ 

J ’ jus kistis į savo narių vidi
nius reikalus. Kur tada 
bus nueita?. Kur tada bus 
sustotą? Tiesa, kad Veng-

’ j rija ir Bulgarija nėra Jun
gtinių Tautų narės, bet vis 
tiek jos yra pripažintos va
lstybės ir jų nepriklauso
mybė turi būti pagerbtą.

Tokia pat prasme prieš 
Amerikos pasiūlymą kalbė
jo ir Tarybų Sąjungos de
legacija.

Gynimas naujosios 
demokratijos *

Šitame klausime yra įve
ltas ne tik minėtų dviejų 
ąaliu reikalas. Kiekvienam 
aišku, jog čia eina- klausi
mas visų šalių, kurios* jau 
yra nusikračiusios kapitali
zmo, arba eina prie nusi
kratymo.

. Ar tos šalys turi teisę 
veąti savo naminius reika
lus taip, kaip joms patin
ka, ar ne?' Ar turi teisę Ras 
nors iš lauko pusės joms« 
diktuoti, kaip jos. turi tvar
kytį savo teismų sistemą, 
kaip ir ką' apkaltinti ir 
bausti? . . . . \ .

Beveik netenka abejoti, 
jog . mūsų delegacijos pla
nas Vengriją ir Bulgariją 
šioje Asamblėjos sesijoje 
teisti bus Steering Komite
to daugumos užgirtas.

persirtiąirię iš balto gražaus į. 
sniego į blizgančius krista
lus, kurie krito ant žemės 
ir susiliejo į vieną kūną, 
bėgo į duobesnes ' vietas. 
Virš stogų žemesniųjų na
mų matėsi per miglą kyšo- 
jančios viršūnės pusnuogių 
medžių, apie kurias nukris
damos žemyn, tai kildamos 

scenos meną. Jo'aukštynx krykštavo varnos
Į ir šarkos. Suskambės var
pelis vežėju sugirgždės pa
čiūžos šlajų, pasiekusios ak
menį, ir vėl tas pats teškė
jimas lašų, krintančių nuo 
stogų, vėl choras varnų ir 
šarkų, vėl šlumštėjimas 
žingsnių, vėl ta pati šlapia 
melodija.” (“Beprotis”).

■ i • •

Silpnas * Br. Vargšas ir 
kaip išviršinių būklės deta
lių vaizduotojas bei peiza
žistas. Geriausiai pavykti- 
sios vietos — tos,' kur jis 
vaizduoja skurdžias landy
nes, vargingus butus ir jų 
apstatymą, o tokių vaizdų 
pas jį labai daug. Peizažų 
atveju Br. Vargšo mėgia
miausias ir labiausiai pa- 
vykstąs — tai niūraus, lie
tingo, šalto vakaro ar nak
ties miesto peizažas. Toksai 

nešiotojai ir reiškėjai, ma^' peizažas dažniaušiai gerai 
žiną ju meninį lygį. Staty-Į harmonizuoja ir išryškina 

vaizduojamąjį skurdų gyve
nimą, prislėgtas, liūdnas 
nuotaikas ir sielvartus. Štai 
pora tokio peizažo pavyz
džiu :

“Puolė smarkus lietus. 
Palinkę žemyn, pageltę la
pai drebėjo, judinami vėjo, 
o lašai lietaus be perstojo 
plakė juoĄ vis daugiau ir 
daugią.ū guldydami jų ant 
žemės. Per langus palinku
sių krautuvėlių krito silp-

elegtauti.
Moralizuojąs ir sentimen

talus šios, apysakaitės pobū
dis —: aiškus, bet jis — ne
būdingas pirmojo laikotar
pio .Ęr. Vargšo kūrybai, 
kurioj nors moralizuojąs 
pobūdis irgi žymus, bet jis 
išplaukia iš aiškių sociali
nių, klasinių motyvų.

Kaip jau minėjome, Br. 
Vargšo apysakaičių ir dra
mų tendencingumas, kur 
vaizdai tėra tam tikrų idėjų

damaštą idėjinį propagan
dinį tikslą, Br. Vargšas ne
sirūpina nuodugniau psi
chologiškai ir buitiškai ro
dyti vaizduojamuosius 
žmones ir jų santykius. Br. 
Vargšo apysakaitės turinin
gos ir veiksmingos, tačiau

Jie tars savo žodį prieš tuos, kurie siekiasi paneigti 
pagrindinius Amerikos Konstitucijos dėsnius, pagal ku
riuos Amerikos piliečiai ligi šiol gyveno ir atlikdavo rin
kimus.

Kalbant^apie. visą tolesnį 
Br. Vargšo kūrybos laiko
tarpį, kaip jau minėjom, 
mums tuo tarpu tenka ap
siriboti jo dramomis, nelie
čiant daugelio apysakaičių, 
atspausdintų amerikiečių 
lietuvių socialistinėj 1908— 
1916 metų periodikoj, ku
rios šiandien negalėjome 
peržvelgti. Išskyrus .dramą 
“Galileo Galilėjus,” parašy
tą istorine tema ir Vaizduo
jančią praeities priešaki
nių žmonių kovą už laisvąją 
mintį prieš katalikiškąją re
akciją ir prislegimą, kuo to
ji drama turi sąskambio sp 
kova prieš dabartinę reak
ciją ir laisvės slopinto  jus, 
— visos kitos Br., Vargšo

dramos sukurtos taip .pat 
Lietuvos gyvenimo temati
ka. Br. Vargšas ir šiuo vė-

(Daugiau bus)
. ...... 'u"------ --- ----- ----------- C ' . < T

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Bal. 9, 1949
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Atviras Laiškas Rašytojams: Aleksandrui 
Fadejevui ir Petrui Pavlenkui

Gerbiamieji Draugai!
Tegu sis laiškas, telpąs dienraštyj 

Laisvėje, nestebėtina Jūs, nes jis yra pa
grįstas gerais norais ir žmonišku tikslu.

Jei Jūsų viešnagė Amerikoje būtų 
prasitęsusi ilgesnį laiką, tai, be abejoji
mo, nebūtų man reikėję, rašyti Jums ši
tie žodžiai: būčiau ieškojęs progos asme- 
niai su Jumis susitikti ir pasakyti tai, ką 
ryžtuosi prasitarti šiame laiške.

Deja, svetingasis Jūsų šeimininkas, o 
mūsų valstybės departmento sekretorius, 
p. Dean Achesonas, nukirto tarybinės 
delegaęijos į taikos konferenciją buvimo 
laiką iki minimumo, tuo būdu dingo ir 
mano viltis, bet kurį iš Judviejų susitik
ti ir pasikalbėti.

Staigus mūsų valstybės departmento 
nusisprendimas uždrausti Jums pas mus 
ilgėliau pasiviešėti visaip yra aiškina
mas, -bet, spėju, jo tikrų žygio motyvų 
nieks neatspės, — kas šiandien gali mū
sų atominę politiką suvaikyti!

Yra, tačiau, rimtų teigimų, kad Pliusų 
valstybės departmentas, uždrausdamas 
Jums padalyti išvykas į kitus mūsų 
krašto miestus, — į* vakarus nuo Hud- 
sono upės, — turėjo labai kilnius mo
tyvus.

Tarp kitų, atsieit, humanistinių jo 
motyvų buvo šis: valstybės departmen
tas bijojo, kad tarybinė delegacija, pa- 
važinėjusi po Ameriką, ypatingai nuvy
kusi :į pietines valstijas, Georgia, Tenne
ssee, Alabamą — KKK karaliją — pa
mačiusi ten didžiulį žmogaus teisių ir 
laisvės suklestėjimą, galėjo atsisakyti 
grįžti į savo tėvynę — pasmalsinta ma
tyta milijonų negrų laisve ir gerbūviu, 
pamargintų_vjenu *kitu linčiavimu, ji ga
lėjo nusitarti pasilikti Amerikoje vi
sam! Na, o mūsų naujieji Maltusai tei
gia, jog Amerikoje ir taip jau yra per 
daug žmonių (tik busimasis karas juos 
tegali praravėti), tai kur tuomet būtų 
tekę Jus padėti?!

Butų žmonėms gyventi pas mus dar 
vis didžiulė stoka: karo veteranai lūšny
nuose skursta, —r tai kur gi būtų tekę 
Jus apgyvendinti?

Pas mus yra perviršius muzikų, per
viršius rašytojų, perviršius filmų ir te
atrų režisierių, — ar gi Jūs, pasilikę 
čia, būtumėt norėję užimti kitų vietas, 
įstumiant juos į eiles bedarbių, kurių 
pas mus ir taip jau yra apie 5,000,000?!

O profesorius Oparinas ar nebūtų pra
dėjęs čia skelbti Mičiurino-Lysenkos ge
netikos mokslą, kuris pas mus yra pa
smerktas ir mokyklose dėstyti griežtai 
uždraustas?

Labai galimas daiktas, jog šiais pra
kilniais ir humaniškais motyvais vado
vaudamasis, mūsų valstybės departmen
tas ir neleido Jums Amerikos pamatyti.

Bet ne apię-taį aš tamstoms norėjau 
rašyti. Šio laiško tikslas: padalyti vie
ną kitą pastabą dėl' pačios mūsų moksli
ninkų ir menininkų ‘taikos konferencijos 
ir dėl tų, kurie jai priešinosi, ją akom
panuodami zoologijos parko įnamių mu
zika. ‘

Aš gerai žinau, kad Judu esate 
talentingi, žymūs rašytojai ’ ir ne
mažai Jūsų raštų jau»yra išversta lietu
vių kalbon. Pačioje Lietuvoje Judu ėski
te- mėgiami ir gerbiami. Jūsų įspūdžiai, 
rašyti iš vizito pas mus, be abejojimo, 
pasieks jr Lietuvos skaitytoją.

Tačiau, nežiūrint, kokio pastabumo ' 
pajėgą turite, Jūs negalėjote pastebėti 
ir sužinoti viską, kas, kaip ir kodėl dė
josi ties mūsų puošniuoju Waldorf Asto
ria hoteliu.

Čia aš ir ryžtuosi savo dvylekį pridėti. 
„ Pirmiausia: kas ir kodėl pikietavo 

taikos konferenciją? Argi tai yra daž
nas mūsų gyvenime atsitikimas, kad 
žmonės • kovotų prieš tuos, kurie kovoja 
už taiką? Ne, tai nėra dažnas . atsitiki
mas; sakyčiau: ligi šiol pas mus negir
dėtas atsitikimas.

Trumpai, pikietininkus organizavo, 
verbavo mūsų krašto valdančioji klasė, 
ypačiai toji josios dalis, kuri trokšta 
naujo karo, kad iš jo pasidaryti naujus 
bilijonus dolerių pelnų. Bet patys kapi
talistai pikietininkų gretose nedalyvavo, 
— jie neįpratę tai daryti. Jie gavo re
krutų iš tam tikrų visuomenės sluogsnių, 
ant kurių žmogus ne tik negali pykti, bet 
kurių esi priverstas gailėtis!

Tame zoologijos parko įnamių koncer
te, — pikietuotojų gretose, — buvo kele
tas ir Brooklyno lietuvių, man gerai pa
žįstamų; gyvendamas Brooklyne 30 me
tų,* žmogus, nori ar ne, priverstas pažin
ti nemažai savo tautiečių.

Imu tris asmenis, linksminusius Park 
Avenue gyventojus, kurie būdingai .sim
bolizuoja visų kitų tautinių grupių “at
stovybes,” įjungtas. į pikietuotojų gre
tas.

Štai, va, vienas mūsų Grand stryčio 
biznierius, likimo nuskriaustas vargšas. 
Kas jis? Ne, tai ne saliūnininkas: nepai
sant jiems daromų visokių priekaištų, 
saliūnininkai yra santūresni ir ne savo 
biznin nesikiša. Taigi, sakau: šįs biznie- 
rėlis atsimena, jog karo metu jo pajamos 
buvo kur kas didesnės, kaip dabai*, —‘ 
šiuo metu pas mus smulkiems biznie
riams laikai labai pasunkėjo. Jis trokšta 
naujo karo, kuris jam biznį pataisytų. O 
be to, žmogelis mėgsta šlovę: jam buvo 
sakyta, kad jo veidas (ne kažin koks tas 
jo vėidas, bet vis tik, jau veidas!) bus 
įdėtas Hearsto spaudon. Kas tokiai paka
sai nepasiduotų?! Be to, žmogelis, be 
abejojimo, dar gavo ir vieną kitą’dolerį.

Arba: “žygiuoja” vos kojas pavilkda
ma moteriškėlė. Kas ji? Prasilatravusio 
vyro žmona, uoli bažnyčios lankytoja, di
delė Dievo bijotoja, — karšta katalikė. 
Ji man gerai pažįstama: neretai mudu 
su žmona apie ją kalbėdamiesi, jos di
džiai .apgailestaujame. Atrodo, jog ši ne
laimingoji ant savo pečių velka viso pa
saulio vargus. Tokia ji mūkelė!

Ko ji ten ėjo? Ar ir ji trokšta naujo 
karo? Žinoma, ne! Ji stojo pikietininkų 
gretosna kitais išskaičiavimais.

Ši gailesčio verta moteriškė buvo stu
miama aukštų religinių įsitikinimų. Jai, 
matyt, buvo sakyta, jog už apšpjovimą 
komunisto, mokslininko ar menininko, 
einančio taikos konferencijon, ji gaus 
tiek ir tiek dienų atlaidų; dangaus var
tai jai automatiškai atsidarys. Tik prieš 
keletą savaičių, ji puikiai atsimena, ka
talikų bažnyčios kunigaikštis, kardino
las Spellmanas, laužydamas kapinių 
duobkasių streiką, pirmiausiai juos ap
šaukė komunistais. Kai streikas buvo 
sulaužytas, kardinolas iškilmingai pa
reiškė spaudos atstovams: didžiuojuosi 
streiklaužiavimu. Va, kas paakstino šią 
ir mums gerai pažįstam^ moteriškėlę 
streiklaųžiauti prieš taiką. Siekimasis 
dangų pasiekti jai pateisino visas prie
mones. Ji gerai atsimena švento kate
kizmo žodžius: “Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jų yra dangaus karalystė.”

Jei Jūs atidžiai klausėtės, neišvengia
mai turėjote girdėti iš pikietininkų gre
tų vieną išsiskiriantį balsą, tiesiog, meno 
šedfevyą, kai kada pereinantį net į falset
to registrą: “Throw out *communist 
bums!” “Send back Shostakovich!”

Kas gi ši meno pažiba, taip žavėjusi 
Park Avenue elitą?

Tai buvęs, sakysiu, ne visai blogas te
noras, "daug kartų dainavęs komunistų 
pramogose (žinoma, už pinigus) ir anuo 
didžiojo nedarbo metu galvą iš tolo len
kęs prieš komunistus. Tai, anot Maksi
mo Gorkio, kada nors buvęs žmogus!

Daug pajėgų jis dėjo pakilimui. Jei 
šiam buvusiam žmogui likimas būtų lė
męs gyventi Jūsų tarybiniame krašte, 
tai šiandien jis gal dainuotų kur ,nors 
operoje — gal Maskvoje, gal Leningra
de, gal Vilniuje. Deja, jis gyvena laisvo-.
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Lietuvių Meno Sąjungos trečios aps
krities konferencija jau visai netoli. Ji 
įvyks balandžio 24 d., Brooklyno lietuvių 
Kultūriniam Centre. Pradžia lygiai 
10:30 vai. ryto.

Kaip žinoma, konferencijoje privalo 
dalyvauti visos New Yorko, New Jersey, 
Connecticut ir Pennsylvanijos chorai, 
vaidintojų grupės ir broliškos organiza
cijos, kaip tai: LLD, LDS kuopos, mote
rų klubai ir kitos organizacijos, kurios 
domisi lietuvių kultūrine veikla. Eilė 
kuopų jau yra nariais LMS 3-4ipskrities 
— jos visos privalo dalyvauti konferen
cijoje? Bet ir tos kuopos-organizacijos, 
kurios nėra įstojusios į LM.S apskritį, 
taip pat privalo tinkamai būti atstovau
jamos šioje konferencijoje. Ši konferen
cija yra mūsų menines-kulinįrinės veik
los konferencija. Jos veikla, tarimai lie
čia visą pažangųjį lietuvių judėjimą.

Todėl mes čia vėl primename), jog tos 

jo verslo krašte, kur kiekvienas vaikas 
gali būti krašto prezidentas, bet kur me-’ 
nas nubugdytas ligi nulio ir visai gerais 
balsais dainininkai priversti pusbadžiai 
misti. Na, ir šiam mūsų genijui,\matyt, 
yra kas nors pasakęs, jog dėl jo nedalios 
vyriausias kaltininkas yra Tarybų Są
junga ir komunistai. Šis faktas priver
tė dainininką pakeisti savo gaires.

Pats keisdamasis, jis, aišku, griežtai 
pakeitė ir savo repertuarą: Verdi, Tal- 
lat-Kelpšą, Miką Petrauską jam pavada
vo moderninių kompozitorių šedevrai— 
Gebelso ir Hearsto kūryba. Na, ir jis be
ne pirmą kartą savo gyvenime šią kū
rybą atkūrė gatvėje ties Waldorf Asto
ria !

Štai, kas lietuvius atstovavo tose pi
kietininkų gretose! Pakartoju: jų lietu
vių visuomenė ten nesiuntė, — tai sava
noriai, buvusieji žmonės: pamasinti dan
gaus karalystės ii’ duonelės kasdieninės, 
jie įsipareigojo kovoti ttios, kurie ko
voja už taiką! /

Dar vieną mažmožį priminsiu ir baig
siu.

Šiuos rėksnius ir spieglius suorgani
zavo, kaip jau sakiau, mūsų krašto 
valdančioji klasė, kuri/ iš tikrųjų, so
cializmo bijosi daugiau nei velnias pa
šventinto vandens.. Tai yra aišku kiek
vienam. Bet vienas dalykas, kurs jums, 
manau, nebuvo aiškus, tai šis: valdan
čiosios, klasės nedėkingumas.

Ar jūs žinote, jog Park Avenue gy
ventojai, aukštosios draugijos viršūnės, 
praeidami pro Waldorf Astoria, klausy
damiesi gebelsinės-hearstinės simfonijos, 
drūčiai koliodavo jos atlikėjus — o jie, 
kai nori, koliotis moka!

— Ko čia šitie s. o. b, triukšmauja?!
— Besteriai!.. .
— Šunsnukiai, mums ramybę ardo!...
Va, kaip buvo! x
Besiklausydamas šitų parinktinių 

mūsų aukštosios draugijos (society) 
praeivių “pastabų,” aš negalėjau susi
valdyti nesukeikęs jų pačių dėl jų įžūlu
mo ir nedėkingumo. Jie patys juk pikie
tininkus - rėksnius pastatė ir patys į 
juos žiūri, kaip į žemiausios rūšies bū
tybes !...

Laišką baigiu įsitikinimu, kad Judu, 
pasinaudoję mano kukliomis pastabėlė
mis, savo rašomuosiuose įspūdžiuose ne
apkaltinsite visų Amerikos lietuvių tuo, 
būk jie trokšta naujo karo.

Amerikos lietuvių bendruomenė, kaip 
ir visa Amerikos liaudis, karo nenori,— 
ji didžiai trokšta taikos ir dėl jos pasi
sako. O jeigu atsiranda vienas kitas at
mata, — well, suprantate: kūkaliai 
auga nesėti.

Tarybinės delegacijos dalyvavimas 
amerikinių mokslininkų ir menininkų 
konferencijoje pasaulinei taikai palaikyti 
sukėlė mūsų visuomenėje didžiausio su
sidomėjimo ir įžerė naujų, šiltų vilčių, 
kad Jūsų socialistinė Tarybų Sąjunga, 
liaudies demokratijos Europoje, revoliu
cinė Kinija, Vakarų Europos ir viso pa
saulio liaudis bus mūsų didžiulėmis tal
kininkėmis kovoje už pastovią taiką ir 
šviesesnį, laimingesnį rytojų darbo žmo
nėms.

Kovoti už tokį šventą daiktą, kaip tai
ka, mes nesibijome ir nuo to nesulaikys 
mūs nei jokia hearstinė pajėga!

Na, laimingiausios Jums kelionės!. 
Rojus, Mizara. 

kuopos ir organizacijos, kurios dar ne
rinko delegatus į šią konferenciją, tai 
šio mėnesio susirinkimuose privalo iš
rinkti.

Konferencija ne tik išklausys pateik
tus pranešimus, kas jau veikta pereitais 
ir šiais metais, bet ir eilę ateities darbų, 
problemų turės spręsji. Prieš konferen
cijos delegatus stovi sekami ir eilė kitų 
klausimų. Būtent: (1) Pasiruošimas se
kančios vasaros mokyklai, kuri įvyks 
rugpjūčio mėnesį, Worcesteryje. (2) 
Dailės Paroda, kuri jau įruošta. (3) Ap- 
švietos - prelekcijų vakarų ruošimas, to
kių vakarų perkėlimas į kitas lietuvių 
kolonijas. (4) Vaidinimų ir koncertinių 
grupių turai, maršrutai į kolonijas, ku
rios silpnesnės meno jėgomis. (5) Vasa
rinis LMS 3 Apskrities dainų festivalis. 
(6) Mūsų spektaklių turinio ir meninis 
gerinimas. (7) LMS nacionalis suvažia
vimas. (8) LMS 3 apskrities komiteto 
rinkimas.

Tai klausimai, kurie surišti su kasdie
nine mūsų menine, kultūrine veikla. Šie 
klausimai liečia visas organizacijas, visą 
lietuvių judėjimą. Todėl ši meno-kultū- 
ros konferencija turi rūpėti kiekvienai 
kuopai, kiekvienai organizacijai. Mes ti
kimės, kad mūsų broliškos kuopos ims 
atydon svarbą šios konferencijos ir su 
skaitlingomis delegacijomis joje daly
vaus.

DRAMA “MŪSŲ GYVENIMO 
ŽAIZDOS”

Pakartojame, kad delegatai būtų lai
ku — 10:30 vai. ryto. Konferencija ne
galės tęstis į vakarą, nes vakare įvyks 
vaidinimas įdomaus ir gero veikalo — 
“Musų Gyvenimo Žaizdos.” Šią naują 
Rojaus Mizaros dramą, Jono Valenčio 
vadovybėje, stato scenoje LMS 3 Aps
kritis.

Veikalo turinys imtas iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo, prohibicijos laikotarpio. 
Matysime, kokios jaudinančios scenos, 
kokios tragedijos eina tik vienoje mažoje 
slaptoje smuklėje (tais laikais vadina
moje “spikyzėje”).

Mizaros dramoje blogąją veikalo pu
sę neša Jurgis ir Lucė Šilkai, bet koki 
jie žiaurūs, šiurkštūs, ne šilkiniai. Do
leris jų dievaitis. Dėl dolerio jie žudo ne 
tik svetimus, bet. savus. Autorius čia-at
skleidžia dalį to tamsiojo, požeminio gy
venimo.

Bet sykiu dramoje randame charakte
rius Antaną, Šilkų sūnų, jo žmoną Ale
ną, kurie rodo ir veda į šviesą, į sąmo
ningą ir blaivų gyvenimą. Ten vėl vei
kia jau ne jauna Teklė Kukutienė, — 
tai tikra pletkų radio, “munšainas” ir 
cigaretai, tai .jos maistas. Bet>prieš ją 
turime širdingą, šeimą mylintį senuką 
Tarną, gyvenimo sąlygų išstumtą iš blai
vaus gyvenimo.

Įdomūs ir kiti veikalo charakteriai. 
Tačiaus čia nėra vieta apie juos visus 
rašyti. Dramos pabaiga graudinga ir 
žiauriai tragiška.

Aišku, kad konferencijos dalyviai vei
kalą norės matyti. Mes jau žinome, kad 
Jono Valenčio vadovybėje drama išeis 
scenon geriausiai, kaip galima mūsų 
vaidyboje. V. Bovinas.

Juozo Baltušio “Gieda 
Gaideliai” Brooklyne 
• N

Balandžio 10 dieną Liberty Auditori
joje Brooklyno lietuvių visuomenė ma
tys Juozo Baltušio keturių veiksmų dra
mą “Gieda Gaideliai.”

Juozas Baltušis — žymus tarybinės 
Lietuvos rašytojas. Ši jo drama vaizduo
ja Lietuvos kaimo gyvenimą smetoni
niais laikais, — gyvenimą, kupiną tam
sos, prietarų ir buožių žiaurumo. “Gie
da Gaideliai” buvo vaidinta Vilniaus 
Valstybiniame Teatre.

Dramą stato scenoje Lietuvių Liau
dies Teatras su rinktiniais aktoriais-mė- 
gėjais, pasiaukojančiai dirbančiais, kad 
vaidinimas būtų šimtu nuošimčių pavy
kęs.

Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuo
menė raginama į šį spektaklį atsilanky
ti, pamatyti smetoninės Lietuvos kaimo 
gyvenimą ir padėti, mūsų Liaudies Te
atrui darbuotis toliau. R. M.

(Meno Skyriaus pabaigos žiūrėkit 
4-tame puslapy)'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
įsipareigojimai Ištesėti

JUODUPĖ, sausio G d. — 
Respublikos pramonės 

įmonių kolektyvams pasižadė
jus duoti valstybei 20 milijo
nų rublių viršumplaninių san
taupų, Juodupės “Nemuno4’ 
vilnonių audinių fabriko ko
lektyvas taip pat įsipareigojo 
duoti .400 tūkstančių rublių 
santaupų.

Duotam pasižadėjimui tesė
ti, “Nemuno” fabriko kolekty
vas sukaupė visas savo jėgas, 
visus savo išteklius. Fabriko 
darbininkai, stachanovininkai, 
inžinieriai, meistrai — visas 
kolektyvas pakėlė savo darbo 
našumą, dar stropiau pradė
jo taupyti žaliavą, kurą, elek
tros energiją,. racionalizuoti 
gamybą, įrengimus. Audėjos 
Danutė Kanopaitė, Stefa Vin- 
džianoviėnė, Pivonija Mika
lauskaitė dar labiau pakėlė 
darbo našumą, pagerino audi
mo kokybę. Jos žymiai virši
jo savo metines išdirbio pro
gramas. Lenktynėse pirmau
janti Deksnio verpėjų brigada 
darbo našumą pakėlė 20 pro
centų. Vilnos karšėjai, dažy
tojai, mechanikai visi dirbo 
su viena mintimi: daugiau su
taupyti, daugiau gauti pelno, 
greičiau pastatyti naujas pa
talpas fabrikui.

Mechanikas Gelvanauskas 
sugalvojo būdą perdirbti garo 
katilą taip, kad jis tinka net 
drėgnomis durpėmis ir žalio
mis malkomis kūrenti. Elek
trikas Dikša pasiūlė fabriko 
apšvietimo tinklą išskirti iš 
bendro elektros tinklo, kad 
fabriko įrengimus galima bū
tų paleisti dirbti visiškai at
skirai. Tai fabrikui sutaupo 
daug elektros energijos ir su
mažina gamybos išlaidas. •

Mechaniko Sarkausko ir 
Mikšio racionalizacijos pasiū
lymai fabrikui taip pat pa
dėjo sutaupyti nemaža lėšų.

Šaltkalviai Serapinas, Puč- 
ka, Plepys, Kietis ir Lindę at
statė garo mašiną ir paleido 
ją į darbą daug anksčiau, ne
gu pasižadėjo.

šitaip viso kolektyvo pa
stangomis gaminių savikaina 
sumažinta 9 procentais paly
ginti su praeitų metų savikai
na. Apytikriai paskaičiavus, 
fabriko kolektyvas valstybei 
davė 600 tūkstančių rublių 
viršumplaninio pelno. Tuo 
būdu pelno duota 200 tūks
tančių rublių daugiau, negu 
buvo p,asižadėta.

Pradėdami naujus, ketvir
tuosius pokarinio penkmečio 
gamybinius metus, nemunie- 
čiai pasižada dar geriau dirb
ti. “Nemuno” vilnonių audi
nių fabriko kolektyvas įsipar
eigojo pirmame ketvirtyje 
baigti statyti, įrengti ir pa
leisti į darbą naują aparatū
ros cechą, darbininkams pa
statyti dešimt individualių gy
venamųjų namų. Mechanikų 
brigada įsipareigojo atstaty
ti didžiulį garo katilą, įreng
ti centrinį šildymą, o statybi
ninkai — trumpiausiu laiku 
uždengti čerpių stogą ir at
likti kitus darbus.

Fabriko kolektyvas pasiža
da savo jėgomis ir savo sutau
pytomis valstybei lėšomis 
1949 metais, trečiame ir ket
virtame -ketvirtyje, visiškai 
užbaigti statyti ir įrengti nau
jas erdvias patalpas ir per
kelti į jas karsimo, verpimo 
ir audimo cechus.

J. Kokliauskas. 
Sutaisė 4 Garvežius

KAUNAS, sausio 7 d. — 
Kauno depo garvežininkai 
pernai sutaupė 1,783 tonus 
kuro. Gamyboje pritaikyta 
10 racionalizatorių pasiūly
mų, kurių dėka buvo sutaupy
ta 70,000 ‘ rublių. Ypatingai 
vertingą pasiūlymą guoliniams 
žiedams atstatyti padarė išra
dėjas Jasnikas.

Depo kolektyvas praėjusiais 
metais sutaisė 4 garvežius. 
Dėka to buvo sutaupyta 150,- 
000 rublių valstybinių lėšų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuanian Daily )

Seštad., Bal. 9, 1949
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(Tąsa)
Paspartutas vis labiau ir labiau svai

go. Fiksas nusprendė visai jį nugirdyti, 
kad nepraneštų ponui, kada' išeina gar
laivis. Ant stalo gulėjo kelios pypkės, 
prikimštos opijaus. Fiksas įspaudė vieną 
į Paspartuto ranką. Šis ją paėmė, įsidė
jo į burną, užsidegė, patraukė kelis dū
mus ir išvirto visai apsvaigęs.

— Pagaliau! — tarė Fiksas žiūrėda
mas į gulintį Paspartutą. — Fogui da
bar niekas nebepraneš, kada išplaukia 
Karnatikas. Kad jis ir išvažiuotų, tai iš
važiuotų be to prakeikto prancūzo, kuris 
dabar viską žino!

Paskui policijos agentas, 
jęs už degtinę ir pypkę, išėjo

XX
FIKSAS SUSIDURIA SU 

FILIJU FOGU
Tuo tarpu Fogas vaikščiojo su Auda 

po Anglijos miesto gatves. Kai Auda su
tiko važiuoti į Europą, reikėjo parūpinti 
jai reikalingų daiktų tokiai ilgai kelio
nei. Toks anglas, kaip Fogas, dar galėjo 
šiaip taip keliauti aplink žemę su vienu 
maišeliu rankose, bet moteriškei važiuo
ji tomis sąlygomis nebetiko. Todėl reikė
jo jai pripirkti drapanų ir kitų daiktų. 
Pirkimo reikalais jie ir vaikščiojo abudu 
iš vienos krautuvės į kitą. Atsiprašinė
jant ir atsisakinėjant Audai imti šį ar 
tą brangesnį daiktą, Fogas vis kartojo:

— Tai reikalinga mano kelionei, tai 
eina į mano programą.

Prisipirkę visokių daiktų, Fogas su 
■Auda sugrįžo į viešbutį ir papietavo prie 
bendrojo stalo. Pietūs buvo puikūs. Po 
pietų Auda paspaudė “angliškai” savo 
išgelbėtojui ranką ir nuėjo į savo kam
barį, nes buvo truputį pavargusi.

Džentlmenas visą vakarą skaitė laik
raščius Times ir Illustrated London- 
News.

Jei jis būtų mokėjęs kada nors stebė
tis, tai tikrai būtų nustebęs, kad jo tar
nas taip ilgai nepareina. Bet žinodamas, 
kad garlaivis iš Hong-Kongo išplaukia į 
Jokohamą tik kitos dienos rytą, visai 
tuo nesirūpino. Kitą dieną, paskambinus 
rytą Fogui, Paspartuto taip pat nebuvo.

Ką galvojo džentlmenas, kai jis pama
tė, kad tarnas dar negrįžo, niekas nebū
tų galėjęs pasakyti. Jis apsitaisė, pasiė
mė savo maišelį, liepė pasakyti Audai, 
kad jau metas važiuoti, ir išsiuntė pa
ieškoti palankino.

Tuomet buvo aštunta valanda, o Kar
natikas turėjo išeiti pusę devintos.

Fogas ir Auda sulipo į palankiną, at
gabentą prie viešbučio durų, ir juos ėmė 
nešti į uostą. Jų daiktus, sudėtus į ka- 
relius, vežė paskui.

Po pusvalandžio keleiviai buvo prie 
kranto, kur Fogui pasakė, kad Karnati
kas išplaukęs iš Hong-Kongo jau vakar 
vakare.

Fogas, kuris tikėjosi čia rasti savo 
tarną ir garlaivį, neberado nei vieno, nei 
antro. Bet jokio nusiminimo nematyti 
buvo jo veide. Pamatęs labai susirūpinu
sią Audą, tarė jis ją ramindamas:

— Truputį nemalonus atsitikimas.
Tuo tarpu prisiartino prie jo nepažįs

tamas žmogus. Tai buvo policijos agen
tas Fiksas, kuris jį pasveikino ir tarė:

— Ar tik tamsta nebūsi, kaip aš, va
kar atvažiavęs Rangunu?

— Taip, — atsakė šaltai Fogas, — 
bet aš tamstos nepažįstu ...

— Atsiprašau, bet aš tikėjausi čia ras
ti tamstos tarną.

— Tai tamsta žinai, kur jis yra? — 
tuojau paklausė moteriškė.

— Kaip! — atsakė Fiksas apsimetęs 
nustebusiu, —• ar jo nėra<prje tamstų?

— Ne,’— atsakė AudaA— Nuo vakar 
dienos jis pražuvo. Kad tik nebūtų be 
mūsų išvažiavęs Karnatiku?

— Be tamstų, ponia? — atsiliepė po
licijos agentas.—Bet, atsiprašau už drą
sumą, tamstos ketinote važiuoti tuo lai
vu?.

— •Tuo.
— Aš taip pat. Todėl labai gaila, kad 

nepatekau. Karnatikas, pabaigęs savo 
taisymą, išplaukė iš Hong-Kongo dvyli
ka valandų anksčiau, negu buvo mums 
pasakyta. Kito laivo dabar reiks laukti 
visą savaitę.

Tardamas “visą savaitę,”

Išvertė
J. BALČIKONIS

Fiksas jautė savo širdyje neapsakomai 
didelį džiaugsmą. Visą savaitę! Fogas 
gaiš Hohg-Konge visą savaitę! Dabar 
jau ganės laiko ateiti įgaliojimui! Paga
liau žibterėjo laimė valdžios atstovui!

Bet Fogas ramiu balsu tarė:
— Juk Hong-Kongo uoste yra ir dau

giau laivų, kuriais galima važiuoti!
Ir, padavęs ranką Audai, nuėjo ieš

koti laivo.
Fiksui gal ne taip būtų sopėję, jei kas 

jam būtų suskėlęs su lazda per galvą 
negu nuo tų Fogo žodžių. Širdis ėmė tie
siog šokinėti krūtinėj. Paskui, pakabi
nęs nosį, nusekė paskui džentlmeną.

Rodėsi, laimė visai atstojo nuo to, ku
riam ligšiol taip ištikimai tarnavo. Fo
gas tris valandas vaikščiojo po uostą nu
sprendęs, jei reikėtų, samdyti visą laivą 
lig Jokohamos; bet nebuvo nė vieno lai
vo, galėjusio tuojau važiuoti. Fikso šir
dis truputį atsigavo.

Fogas tačiau nusiminimo nerodė. Jis 
vis klausinėjo laivo ir jau buvo nutaręs 
eiti ieškoti lig Makao. Tuo tarpu priėjo 
prie jo kažkoks jūreivis.

— Tamsta, rodos, ieškai laivo? — ta
rė jis imdamas kepurę. K

— Tamsta turi? — paklausė Fogas.
—Yra. Locmano laivas N 43, geres

nio čia negausi. « •
— Greitai eina? i
— Maždaug nuo astuonių lig devynių 

mylių per valandą. Gal tamsta pažiūrė
tum ?

— Gerai.
— Tamsta būsi patenkintas. Tamsta 

nori pasivažinėti po jūrą? •
— Ne. Toliau keliauti.
— Keliauti?
— Ar tamsta gali mane nuvežti į Jo

kohamą?
Jūreivis, išpūtęs akis, atsakė:
— Tamsta iš manęs juokiesi?
— Visai ne! Aš pasivėlinau į Karnati- 

ką, o man reikia šio mėnesio 14 būtinai 
būti Jokohamoje, kad galėčiau įsisėsti į 
laivą, išplaukiantį tą dieną į San-Fran- 
ciską.

— Labai gaila, — atsakė jūreivis, — 
bet negalima.

— Aš tamstai mokėsiu po šimtą svarų 
per dieną ir, jei nuveši laiku, dar pridė
siu du šimtus svarų doyanų.

— Tamsta tiesą sakai? — paklausė 
locmanas.

— Visai tiesą, — atsakė Fogas.
Locmanas paėjėjo toliau. Jis pasižiūrė

jo į jūrą. Matyti, svyravo: norėjo paimti 
daug pinigų, bet> bijojo toli plaukti. Fik
sas buvo lyg negyvas.

Fogas tuo tarpu paklausė Audos:
— Ar tamsta nebijosi?
— Su tamsta nieko nebijosiu, — at

sakė moteriškė.
Locmanas vėl priėjo prie džentlmeno 

ir nusiėmė kepurę.
— O ką? — tarė Fogas. "
— Štai ką, — atsakė locmanas: — 

plaukti taip toli ir dar tokiu metu dvide
šimties tonų laivu būtų labai pavojinga

It was only natural for me to be par
ticularly interested in the panel on the 
Fine Arts. 1 only wish there was some 
way I could reprint for every member 
of the Lithuanian Fine Arts League, the 
text of everyone of the speakers at that 
panel. Each one was awake to the pro
blems of the artist of today, and each 
spoke on how the artist must meet this 
challenge. To quote Clifford Odets, fa
mous playwright, “Today an artist must 
either remain painfully alive or pain
lessly dead ... an artist must make uni
ty with his people and the people of the 
world by searching out and finding in 
himself, not his differences from his 
fellow man, but this likeness . .. for the 
artist performs the grandest functions 
of Art. The artist takes man and woman 
out of themselves for- a refreshing hour 
and relates them to something deeper 
than mere self. He interprets for his au
dience their history and problems past, 
present and future.”. >

One could pick a dozen speeches that 
were worthy of being memorized by ev.e.- 
ry school child, but one was appalled by 
the fact that barely a line was quoted 
by the American press. To bring the mes
sages of those highly acclaimed men of 
sciences and professions to the""people, 
tht Council of A. S. & P. has planned a 
tour of tįe major cities of this country.

Their first stop was at Newark, N. J., 
the Tuesday after the Conference. A 
long imposing list of speakers and guests 
was announced. The meeting opened to 

mano žmonėms, man ir tamstai. Bet mes .a expectant capacity house.
Millard Lampell, N. J. poet, read ’ his 
poem “The Silence of Peace.”

ir nenuvažiuotumėm laiku, nes iš Hong- 
Kongo į Jokohamą yra tūkstantis šeši 
šimtai penkiasdešimt mylių.

Tiktai tūkstantis šeši šimtai, — 
pataisė Fogas.

— Tai tas pat?.
Fiksas atsiduso lengivau.
— Bet galima kitaip padaryti, t— pri

dėjo locmanas.
Fiksui vėl numirė blusos.
— Kokiuo būdu? — paklausė Fogas. 

_ — Štai kokiuo: važiuoti į Nagasaki, 
esantį pačiuose Japonijos pietuose; į tą 
miestą tėra vienuolika šimtų mylių.; Dar 
geriau — važiuoti stačiai į Šangajų, į 
kurį iš Hong-Kongo daugiau nebus kaip 
aštuoni šimtai mylių. Važiuojant į Šan
gajų, visą laiką nereikėtų tolintis nuo 
Kinų kranto, ir dar jūros srove mus va
rytų į/šiaurę.

— Juk aš ne iš Šangajaus ir ne iš 
Nagasakio, — atsakė Fogas, ,— turiu 
išvažiuoti į San-Franciską, bet iš Jokoha
mos.

— Tai vistiek, — tarė locmanas. —
Garlaivis plaukią į San-Franciską ne iš 
Jokohamos. Jis tik sustoja Jokohamoj ir. 
Nagasaky, bet pradeda plaukti Jiuo Šan- Francisco, San Diego, Denver, Cleveland 
gajaus. * New Haven. If your town is on the

(Daugiau bus) > schedule do not njiss the

By Mildred Stensler

As the famous anthropologist, Dr. R. 
Armattoe, so ably put it at the Cultural 
and Scientific Rally for World Peace, 
“The Peace Congress was heralded with 
so much hysteria by the American press 
that the delegates from other countries 
can only interpret this as that all is not 
too well here. Why are you so jittery 
over the prospect of peace?”

Well, we don’t have to guess at who is 
jittery. It is certainly not the American 
people themselves. The very successful 
Peace Conference sponsored by the Coun
cil of. Arts, Sciences and Professions 
proved that. 3,000 people attended the 9 
different discussion panels — 1,000 jam
med every inch of space at the Fine Arts 
panel and that many were turned away 
— 20,000 attended the rally at Madison 
Square Garden.

The delegates to the Conference made 
a tremendous effort to explore all the 
avenues toward peace. There were dif
ferent viewpoints, but they did dovetail 
at one point of unity — another war 
would mean complete destruction of man 
and his creations. It was imperative 
that they who created that knowledge 
fight fol* the preservation of it. For the 
Americans, Harvard professor Harlow 
Shapley, appointed delegations to pre
sent the peace resolutions of the confe
rence to the President, Congress and the

Chairman

The most 
awful silence was the absolute silence of 
nothing. The spotlight switched to the 
huge grand piano on stage. “A world fa
mous composer,” Lampell continued, 
“was denied the right to play this pia
no.” The silence was so pressing, one 
had to fight the desire to scream.

So a Trail composer, a grey-haired 
writer, a physicist, a scientist, a pro
fessor, an actress, a theatrical producer 
were denied the right to speak to ' the 
American people of peace. The U. S. Im
migration Department was so scared of 
the message that these people brought 
from the other countries that it saw fit 
to cancel the visas and order them home ; 
regardless of the fact, that it had origin
ally granted a months stay.

JI3ut the tour will go on, Mr. Lampell 
announced, whether their messages will 
be read by others or heard in recordings. 
The tour includes the following cities, 
Philadelphia, Baltimore, Boston, Chica
go, Detroit,’St. Louis, Hollywood, San

^Dar Apie “Poną Amerikoną”
R. Mizaros parašyta konjedija “Ponas 

Amerikonas,” šį sezoną Chicagoje — 
triumfuojantis veikalas. Susimokino jį 
vaidinti LKM Choro teatralė grupė. Iki 
šiol jau vaidino keturis kartus: du kar
tu Chicagoje, kartą Rockforde, III., ir 
pastaruoju kartu- Kenoshoje, Wis.; ir 
kur -tik buvo vaidintas, iš publikos vai
dintojai apturėjo karštus aplodismentus. 
Visur publika buvo patenkinta ir veikalo 
turiniu, ir geru aktorių suvaidinimu. 
Niekur nebuvo girdėti jokių epitetų nei 
veikalui, nei aktoriams.

Pavyzdžiui Kenoshoje, Wis., tuoj po 
spektaklio teko užpulti keletas iš publi
kos žmonių ir apipilti klausimais apie 
“Poną Amerikoną” ir jo perstatymą 
scenoje.

Pirmučiausia sučiupau visiems gei’ai 
žinomą iš Chicagos northsidietį St. Ve- 
shį. Jis “Poną Amerikoną” matė nebe 
pirmą kartą, — pirmą kartą jis jį matė 
Chicagoje, Lietuvių Auditorijoj. Na, ir 
buvo jam pastatytas klausimas:

— Ar padarytas progresas “Pono 
Amerikono” suvaidinime, drauge Veshi?

— Gana didelis, — jis pradėjo. — 
Pirmučiausia turiu pasakyti, kad akto
riai scenoje dabar jaučiasi kur kas lais
viau. Visi vaidino, tarytum gyvendami 
natūralų gyvenimą . ..

Toliau St. Veshys pradėjo pasakoti, 
kad “Ponas Amerikonas” turi tą savy
bę: kuo atydžiau į jį giliniesi, tuo jis 
darosi įdomesnis.

— Mačiau jį jau du kartu, bet esu ti
kras, kad trečią kartą stebint, jis bus 
dar įdomesnis, — VeShys pareiškė.

Paskui teko susitikti iš Milwaukes 
draugę Pečiulienę. Ji irgi nėra analfa
bete meno srityje. Pasirodė, kad ir ji 
patenkinta, kaip veikalu, taip suvaidini
mu. Ji sakė: $

— Veikalas labai nenuobodus. Žmo
gus išstebėjęs “Pono Amerikono” tris ak
tus nori, kad būtų dar ir ketvirtas aktas. 
Suvaidinimas taipgi labai geras. Nepa
stebėjau jokių bereikalingų pauzų, bei 
mikčiojimų. Visi aktoriai mokėjo ir jau
tė savo roles.

Ethel Zaldokienė “Poną Amerikoną” 
mate pirmą kartą. Ji rokuoja, kad beau
tiful.

— Pirmą kartą man teko matyti lie
tuvius aktorius taip gerai vaidinant’ ir 
tokį įdomų dalyką, — ji sakė.

Kenoshietis P. Sprindys už vis labiau
siai patenkintas. Jis sakė:

— Kenoshiečiai atsilankę- pamatyti 
“Poną Amerikoną” ilgai ji atsimins, ir 
esu tikies, kad norės, jog panašūs vaidi
nimai kenoshiečių parengimuose būtų 
perstatomi dažniau. •

Mat, jam kaipo .parengimo rengėjui, 
daugiau rūpi, kad publika programa bū
tų patenkinta/. Ir jis rokuoja, kad — vi
siems labai patiko.

Panašių išsireiškimų teko girdėti, ir 
iš rockfordiečių,’ ir iš Chicagos roselan- 
diečių ...

Be to, “Ponas Amerikonas” yra tuom 
geras veikalas ir visiems patinka, kad 
jame vaizduojama Amerikos lietuvių gy
venimas, — gyvenimas visiems supran
tamas. Taipgi daug reiškia ir geras jo 
suvaidinimas, gerai susimokinusių LKM 
Choro teatralinės grupės aktorių.

Nors jau baigiasi lošimų sezonas, bet 
kankliečiai šį veikalą turėtų dar nepadė
ti į šalį. Reikia stengtis jis parodyti dar 
keliams šimtams žmonių. " J. J-ka.

Montello, Mass
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 7-toji apskritis surengė 
Mass, valstijoj V. Andruliui 
prakalbų maršrutą. Pas mus 
kalbėjo kovo 27 d., Lietuvių 
Tautiško Namo , Svetainėje. 
Buvo ir koncertinė programą, 
kurią išpildė Liuosybės Cho
ras vadovystėje E. Sugar.

Kalbėtojas aiškino pasauli
nę politiką, nesutikimus, 
Marshallo plano reikšmę ir tą, 
kas veda prie trečiojo karo. 
Aiškino ir apie lietuvius pa
bėgėlius, *kurie į mūsų šalį 
atvyksta iš Vokietijos, kurie 
dega neapykanta prieš Lietu
vos žmones ir čja skleidžia 
hitlerinę propagandą.

Pabaigoj vienas atsistojo, 
sušuko, kad jis yra “D. P.,” 
ir ėmė šaukti apie “kalėji
mus Rusijoj, deportavimus, 
Sibirą” -ir gyrėsi, kad jis sa
ko teisybę, nes gali prisiekti 
prie Dievo motinos kojų.

Kalbėtojas davė tinkamą 
atsakymą tam “Dievo paukš
teliui.” Vėliau publika ėmė jį 
klausinėti, ar tikrai jis tą ma
tė, apie ką kalba. Prispirtas 
prisipažino, kad jam tą kiti 
sakė. žmonės juokėsi iš to
kio “žinovo.”

Tenka pasakyti, kad čia jau 
yra daug privažiavusių tų pa
bėgėlių.
ir dirba, kiti jau net namus 
nusipirko. 1 
spręsti, 
ti” 
tyti, kad nemažai 
žmonių turto išsigabeno.

Publikos buvo nemažai. 
Pirmininkavo J. Kukaitis. 
Aukų surinkta $36.67. Po $1 
aukavo: K. Sireikienė, M. Gu- 
tauskienė, A. Stirienė K. Ka- 
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velionė, P. Klimas, J. Marke
vich, A. Balčiūnienė, A. Sau
ka, G. Shimaitis, A. Skirman
tas, G. Yanuševičius, P. Mic
kevičienė, K. Beniulis, J. Mi- 
neikis, A. Kireilis, P.. Čekai- 
tis, A. Latukas, S. Visman, K. 
Gedvyla, K. ^ereškienė, U. 
Zaleckaitė ir, J. Kaminskas.

Po 50 centų aukavo: J. 
Mosteika, A. Čerkasas, A. Va- 
lungevich, J. Valungevich, B. 
Gutkauskienė. Visiems auka
vusiems širdingai ačiū!

Jau buvo rašyta dienraš
tyje Laisvėje, kad auto - ne
laimę turėjo Liudvikas ir An
tanina Yocis, kurie skaudžiai 
sužeisti. Iš ligoninės jau grį
žo d.. Liudvikas ir sveiksta 
namie. Netrukus grįš ir jo
žmona. Smagu, kad jie išli
ko gyvi ir jų sveikata taisosi, 
nors pilnam susveikimui 
dar laiko.

Agota Kukaitienė jau 
namie, jos sveikata eina 
ryn. Damicelė Bartkienė 
serga namie. Ji savo sveika
ta buvo labai susirūpinusi, bet 
sveikata eina geryn. Visiems * 
sergantiems linkiu greitai pa
sveikti. Žolynas.

Vieni gavo darbus

Iš to jau galima | 
kaip jie “nuskriaus- 

iš Lietuvos pabėgo. Ma- 
Lietuvos

ims

yra 
ge-

Kariškas majoras generolas i 
Clayton Bissell kaltinamas 
prasižengime karinėms taisy
klėms laike tarnybos kaipo 
oro jėgų-atašė J. V. ambasa
doje, Lopdone. Tačiau visuo
menei neskelbiama, kokie tie 
buvo jo prasižengimai ir kuo 

jis teisinasi.

San Francisco, Cal
Kalifornijoj 500,000 Bedarbiu

Kalifornija yra pirmoji 
valstija bedarbių skaičiaus at
žvilgiu. Kalifornijoj yra 500,- 
bedarbių.

CIO* vadai mano, kad be
darbių skaičius yra dar di
desnis. Jie prideda dar 100,- 
000. . .

Oregon ir Washingtone be
darbių bus virš 200,000. Tuo 
būdu JPacifiko pakraščiai dau
giausia nukenčia nuo bedar
bės. V.

Įvykdė Metinį Planą
KLAIPĖDA, sausio 11 d.— 

Jūrų pfekybos uosto kolekty
vas ,stojęs į stachanovinę sar
gybą, iškrovė ir pakrovė 
“Jaltos,” “Aleksandro Matro- 
sovo,” “Ventos” ir kitus lai
vus 40-50 valandų anksčiau 
nustatyto laiko. Uosto kolek
tyvas gruodžio 6 d. baigė me
tinį uždavinį ir dabar dirba 
1949 metų sąskaitom

Uostininkai sukaupė, apie 
1.2 milijono rublių sankaupų.

K. Tauras.

meeting. 4 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Scštad., Bnl. 9, 1949

T..................—>— ■ -



LOS ANGELES, CALIF

The Federal Security I 
pranešimą, penkta da- 

bedarbių Amerikoj 
trijose vakarinėse

BEDARBĖ PLEČIASI ‘
Pagal 

Agency 
lis visų 
randasi
valstijose: California. Oregon . 
ir Washington, viso apie! 
800,000.

Statyba naujų apartmentų 
ir namų per pusę 
palyginant su pereitų 
tuo pačiu laikotarpiu.

Tūkstančiai užbaigtų 
namų stovi tušti, nes 
dar brangios ir tūkstančiai 
darbininkų vaikšto be darbo. 
Dar tūkstančiai 
statyti ir kada 
tai dar daugiau 
nes ir tie, kurie

matydami, kad tūkstančiai 
stovi tuščių, bijos pradėti ant 
didelės skalės, kaip darė per 
pereitus du metus.

Daugelis dar nėra priskai- 
tyti prie bedarbių, bet dirba 
labai mažai. z Pavyzdžiui, tik 
viena Longshoremen unija 
sako, kad 5,500 šios unijos lia

nų puolė, rių per pereitą mėnesį dirbo 
metų ‘ Po kelias valandas ar dieną

gražiu 
re n dos

yra pradėtų 
tuos užbaigs, 
bus bedarbių, 
manė statyti, 

.....I

kitą į savaitę taip, kad abel- 
nai išėjo tik po $20 kiekvie
nam j savaitę.

Kiek žmogus gali gyventi 
su tokiu uždarbiu prie tokio 
brangumo ?

Visur nusiskundžiama, kad 
darbai sumažėjo.

žinoma, 'kada darbai suma-

LIWUViM

Brooklyn
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS

.GERIAUSIA DUONA

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavė jas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai i.šdckoruota šermenų koplyčia, kur šeipios pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

New Britain. Conn

vie- 
labai

zuja, tai ir biznis labai nu
puola. Vienok kainos tebėra 
aukštos taip, kaip buvo, kaip 
ant valgių, taip ir ant dra
bužių. žinoma, biznieriai da
ro visokius pagerinimus, kad 
prisivilioti pirkėjus.

Nelabai dar seniai, tik prieš 
mtiijus metus, automobilių 
pardavėjai vis dar vaikščiojo 
nosis užrietę. Nors automo
bilių turėjo pristatymui, 
nok sakydavo, kad
trūksta ir jeigu tik savo seną 
karą atiduosi pusdykiai 
pirksi visokius niekniekius 
ekstra, tai jie tau gaus karą 
Į trumpą laiką. Kitaip, tai 
reikės laukti metus arba dau
giau.

Dabar, tik už 3-4 mėne
sių, tai to visko nereikia: pra
šo, tik pirk, jie tuojau prista
tys ir savo seną gali sau tu
rėt ir niekniekių ekstra 
kės pirkti.

Rodos, negalima nei 
kaip jie galėjo palikti

arba

nerei-

pi- 
yra 
su-

IS-

tikėt, 
tokie 

geručiai Į trumpą laiką; vi
sai skirtingi, kalbasi gražiai ir 
prašo vėl ateiti. Mat, ką 
nigai daro. Kaip tik jų 
mažiau, tai žmogus daug 
kalbamesnis.

Kalifornija buvo labai
pūsta per karą. Pribudavojo 
visokių kariškų dirbtuvių, o 
gamta čia yra palankesnė ne
gu kitur, tai tų žmonių žmo
nelių ir privažiavo. Prisipir
ko namų ir kitokių ‘reikmenų, 
žinoma, aukšta kaina ir dar 
dažniausia išmokamai, o da
bar jau jaučiamas spaudimas 
ir gali būti prastai. R-ka.

Kuomet planingas susitari
mas yra, tai ir darbo pasėkos 
būna gražios. štai, vietos 
LLD kuopa buvo sumanius 
surengti parengimėlį, kad su
kėlus keletą dolerių dėl tei'sių 
gynimo. Čia augusieji lietu
viai, išgirdę šį kuopos planą, 
pasisiūlė padėti. Ir iŠ tikrųjų 
parengimėlis buvo didokas, 
malonus, draugiškas ir pelnin
gas.

Balandžio 3* d. popietyje 
visi lietuviai susinešė skanaus 
maisto ir susėdę prie stalų 
besišnekučiuodami g r a ž i'a i 
praleido laiką. Moterys su
sineštą maistą išdėstė valgy
ti, tuo tarpu atsirado tokių, 
kurie ’ pakalbėjo susirinku
siems, kodėl šioje šalyje siau
rinamos žmonijai teisės, kodėl 
įsteigtu vakarų Europos pak
tas ir ruošiamas trečias pa
saulinis karas. Išrodo, jog 
paimta petrina iš Vokietijos 
Hitlerio klikų dabar’ bando
ma pritaikyti čia.. Taip vie
nas iš kalbėtojų yra pasa
kęs. '

Matomai, paaiškinimas buvo 
įtikinantis, nes žmonės jam 
pritarė. Paprašius aukų gy
nimui teisių, sudėta graži su
ma. Lietuviai susinešė maisto, 
bet kartu ir po geroką 
aukavo. Kitakalbiai su 
tu neprisidėjo, bet jie 
mis virsi no lietuvius.

Nuspręsta, kad kitakalbių, 
kurie aukavo, vardus pralo
sime — spaudoje neskelbsime. 
Iš lietuvių šie aukavo: J. ir 
M. Strižauskai, waterburie- 
čiai, $10. J. Žilinskas, J. Ban
kus, F. Gardauskas (veiclų- 
galvų švarinto j as), M. Saba
liauskienė, newingtoniete, ir 
V.-J. Valley po $5. G. Mitch
ell, S. Meison, irgi waterbu- 
rietis, po $2. b. Visockienė, 
J. J. GerHauskas, Eva Mali
nauskas, A. Bakevičia .ir S. 
Jurkūnas po $1. J. Aukščiū- 
nas negalėjo dalyvauti, tai iš 
kalno davė auką $2, ir taipo 
pat P. Žalis iš Middletown $1. 
Viso aukų $92. Paties paren
gimo pelnas $70. ■ Aukas ir 
uždarbį sudėjus, parengimėlis 
davė $162 dėl gynimo teisių.

Todėl šiuomi norisi ištarti 
vieša padėka visiems lietu
viams, kurie taip šiltai atsi
nešė kas link sudarymo pel
ningo pažmonio. Aišku, tas 
pats pripuola ir kitakalbiams, 
nes buvo tokių, kurie davė po 
$15 šiam gražiam tikslui.

Mūs susiedai waterburieciai 
labai tankiai mus atlanko ir 
gausiai paaukoja, tai mes

jiems atsimokėti norėsime, 
žadame bent dvi ar daugiau 
mašinų nuvažiuoti į jų būsimą 
perstatymą balandžio 24 d. 
Be to, mum žinoma, kad pas 
juos veikalai suvaidinami la
bai gražiai, tad patariame vi
siems ten nuvykti.

Susirūpinęs.

Montreal, Canada
Sugrįžo iš Tolimos Kelionės

Drg. Vera Verbylienė, apie 
kurią buvo anksčiau rašyta, 
kad išvyko Į Angliją saviškių 
aplankyti, šiomis dienomis, po 
keturių mėnesių laikoTilebuvi- 
mo Montreale, sugrįžo. Drg. 
Vera patenkinta savo kelione 
ir džiaugiasi pasimačiusi su 
savaisiais, tik su didele šird
gėla ir nepasitenkinusi, kad 
jos vyriausias kelionės tikslas, 
tai. yra buvęs troškimas pasi
matyti su savo brafigia mo
tina, neišsipildė, nes jai plau
kiant Į 
mirė.

■ Nm, 
daug ko
rė. Jai sunku būtų buvę įsivaiz
duoti apie ten šiuo laiku esa
mą skurdų gyvenimą, vargą, 
maisto, -drabužių, namų ir ki
tokių dalykų trūkumą. Karo 
žymės ne tik jaučiamos, bet

Angliją, jos motina

būdama Anglijoj, 
matė, daug ko paty-

Užpuolimai

Po pasikalbėjimo 
tuojau į krautuvę- 
vyrai ir pradėjo

numerį ir pranešė 
Policija vijosi kele- 
ir sugavo. Auto- 

rado septynias y pa
ir tas ge-

Pearson, kuris laiko radijo 
krautuvę ant West A d a m s 
Blvd., vieną rytą gavo grasi
nimą per telefoną, kad jis bus 
primuštas, 
telefonu, 
įėjo keturi
Pearsoną mušti ir sumušė tiek, 
1<ad tik ligonbutyjo atsigavo. 
Sumušė, sudaužė’ viską, kas 
tik buvo krautuvėje, ir, susė
dę į automobilių, nuvažiavo.

Kada tas triukšmas ėjo, kas 
nors iš kaimynų patėmijo au
tomobilio 
policijai, 
tą mylių 
mobiliu je
tas, du revolveriu 
ležines paipas, kuriomis mušė 
Pearsona bet kada' juos nu- 
sivežė į policijos stotį, tai vir
šininkas 
damas, I 
dalykas, 
įveikti, 
suplėšyt 
miršti.

Miesto 
jni, kad 
viską, 
tam tikram laikui ir suarešta
vo vieną garsių gengsterių va
dą Mike Cohen. Dabar grand 
džiūrė šaukia tuos du polici
jos viršininkus ir Cohen, kad 
patyrus daugiau apie Pearso- 
no sumušimą.

Nieko, rodos, čia naujo nė
ra. Mūsų šalies didmiesčiuo
se tas dažnai įvyksta. Ypa
tingai pas mus dabar labai 
daug esti visokių apiplėšimų. 
Tie įdomu tas, kad Mike Co
hen, pagarsėjęs vadas, sako, 
kad jis gali pristatyti tuos 
septynis, kuriuos policija pa
leido, jeigu grand (įžiūrės ty
rinėjimas būsiąs prie atvirų 
durų, viešas, bet miesto val
džia su tuom nesutinka. Ma
tyt, bijo, kad kas .nors ne
iškiltų.

Rodos, negalima nei tikėti, 
kad kaltininkas norėtų pats 
prisipažinti ir savo draugus 
išduoti, bet miesto valdininkai 
nenorėtų su tuom sutikti. Bet 
matyt, kad taip yra, nes radi
jas skelbia ir laikraščiai rašo.

kriminališki 
kurioj nors

liepė paleisti, saky- 
kad čia yra didesnis 

negu mes galime 
ir Įsakė policištams 
visą raportą ir tiž-

valdininkai, matyda- 
negalės paslėpti tą 

atleido du - viršininkus

Jeigu tokie 
įvykiai atsitiktų 
kitoj šalyj, kaip kad atsitinka 
pas mus, tai būtų baisu ir pa
in išlyti, koks toj šalyj viešpa
tauja supuvimas ir netvarka.

Kada čia viskas tas darosi, 
kur mes gyventame, tai nor
malu ir kiekvieno žodžio ga
le mes didžiuojamės, kad 
pas mus didelė laisvė ir de
mokratija viešpatauja. Tiesa,

sumą 
maiš
au ko-

ir matomos. Dar matė daug 
vietų išbombarduotų, namų ir 
įvairių kitokių pastatų su
griautų ir dar nemanohių tai
syti. Aš tikiu, kad Vera pa
ti pasistengs plačiau aprašy
ti savd įspūdžiui iš savų ke
lionės ir patyrimų.

Vilniaus komiteto sekretoriaus 
Šalkauskienės “Komjaunimo 
ir pionierių organizacijų dar
bas mokykloje.’’

Ligoniai

Kovo 17 d. Juozas Makare- 
vičius darbe apsiplikino. Li
gonis serga savo namuose.

Kovo 18 d. susirgo gripu 
Ona Jasiūnienė. Ligonė ran
dasi savo namuose.

Savaitė atgal buvo susirgusi 
Jane Vilkelienė. Ligos prie
žastis — sukrėsti nervai. Dak
taras liepė imti poilsį ir ra
mybę.

Visiems sergantiems linkiu 
greitai pasveikti.

Korespondentas.

Antrą konferencijos dieną 
darbas vyko sekcijose.

Konferencijos išvakarėse 
Vilniuje buvo surengti rajoni
niai pradinių mokyklų moky
tojų pasftarimai pirmojo tri
mestro darbo klausimais.

Naujas Cechai

Žinios iš Lietuvos
Mokytojų Konferencija

VILNIUS, sausio 6 d.—Pa
sibaigė dvi dienas trukusi 
Vilniaus miesto mokytojų 
konferencija, kurioje dalyva
vo 800 pradinių ir vidurinių 
mokyklų dėstytojų.

Konferencijos dalyviai iš
klausė tris pranešimus: švie
timo Ministro pavaduotojo 
Knyvos “Materialistinės pa
saulėžiūros ugdymas,’’ miesto 
liaudies švietimo skyriaus ve
dėjo Ribačiausko “Pirmojo 
trimestro rezultatai” ir LLKJS

KLAIPĖDA, sausio 7 d. — 
Prieš kelis mėnesius įsikūrė 
invalidų artelė, kuri jau spė
jo išaugti į įmonę. Artelū tu
ri savo žinioje 6 cechus. Ar
telės pirmininko St. Kanana- 
vičiaus pastangomis suorgani
zuotas ir paleistas į darbą 
muilo cechas. Trejus metus 
savo žinioje laikė reikalingus 
muilo gamybai įrengimus, bet *■ 
cechas neveikė. O artelė ' šį 
cechą visiškai atstatė per 3 
dienas.

Pirmasis bandymas davė 
neblogus rezultatus. Per ke
lias dienas cechas davė kele
tą tūkstančių rublių pelno.

Artelė papildomai. įsiparei
gojo pradėti tualetinio muilo 
ir skalbimo miltelių gamybą.

Vyt. Mikalauskas..

kuris . 
Kas 

atši

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

lk otic e is 
L. 619 Ims 
to sell wine 
t ion 107 of 
Law
Brooklyn 
off

at

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
R\V 657 has been issued to llie undersigned 
to sell beer and wine at retail tinder Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 208 1 E. 12th St.', Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY LO.SC1ALPO 
dba Mama's Restaurant

hereby given that Lisencc
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

”,82-8-1 68th St., Borough of 
County of Kings, to- be consumed 

premises.
WILLIAM HECKER 

dba La Touraine

is hereby given that Lisencc No. 
has been issued to the undersigned 
beer wine and liquor at retail 

the Alcoholic Beverage 
2668 Atlantic Avenue 

County of Kings, 
the premises.

NOTICE 
R L 9U59 
to sell 
under Section 107 of thj 
Control L a w at I— 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

ALEXANDER OBIDA

NOTICE
RL 7665 has been issued to the undersigned 
to 
umį 
Cor
Bore,ugh of ..... . . 
to be consumed on the premise

hereby given that Lisencc No. 
T... • ; • • • |

beer, wine and liquor at retai) 
lection 107 of the Alcqholic Beverage 

Law nt -107 Oakland Street, 
Brooklyn. County of Kings,

.....ANNA I’ENCAK

is liereby given that Lisencc No. 
has been issued to the undersigned 
beer, wine and liquor at retail 

107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 125 Wythe Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, 

the' premises.
IRENE CARLIN

NOTICE is hcf-el 
RL 6911 lias .been 
to sell 
under 
Beverage.
Borough 
to bo

NOTICE 
RL 8ĮSI 
to sell 
under Section 
Control 
■Borough 
to be consumed

zivcn that Lisencc No. 
ued to the- imdcrsiuneil 

beer, wine nn<l liquor at. retail 
■lection Io7 of the Alcoholic 

Control Law al 281 Avunue X, 
. . County of Kinus,

POLAČCO 
St Napolitano 

Restaurant

_____ uive.n that Lisencc
i....  ...
beer, wine and liquor at. 

Section
Law at 280 Union
of Brooklyn, County 

the i>r<-rnises. 
LITHUANIAN AMERICAN 

CLUB

Brooklyn, 
consumed on the premises. 

NICOLO ‘ 
Pizzeria 
Welcome 

.... ..  -k- -
is liereby give.n that Lisencc No. 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail 
107 of the Alcoholic Beverage

Avenue, 
of Kings,

NOTICE 
RL 78 19 
to sell 
under C 
Control 
Borough 
to be consumed on

Brooklyn,

CITIZENS

laisvė sykiu ir visokiems ya- 
gi,ms ir mušeikoms.

Senas Losangclietis. |

muiuiiiiiiiiuiiiifliiiiiiuuiiiiHiinifflfflnuMJ, ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin

.luuinunnniiiimiiiiuifflnn

S, Manager

Ė

LAISVĖS

MATTHEW I.

□iii-

Laidotuvių Direktorius

S

S)

5į

>)
i

>
§
i

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BU YUS
(BUYAUSKAS)

BES. TEL.
HY. 7-3681

S' mus 
namą kainą, 

uodamos

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

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

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau Kazio Bartašio, 

vėliausia gyveno New Yorke, 
žinote apie jį, ‘ ar lai jis pats
liepia, prašau rašyti po sekamu ad
resu: Elzbieta Miller, 500 So. 7th 
St., Herrin, Ill.

- Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
AXA -.T^ J* kL */A J- aTa feYA

— j— —J— TX— *XT ’X— rX— TJ. "X— WXT^XW WXW —X— —X* —x— ™

S Tel. TRObridge 6330 g 

| DR. JOHN REPSH1S | 
g (REPŠYS) gI LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 o 
Nedaliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 ,iki 12 ryto. g 
v278 Harvard Street « 

kainų: Inman St., arti Central Sų. g

CAMBRIDGE, MASS. g

WORCESTER, MASS.
ALDLD/ 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 11 d., 7:30 v. v.. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti, turime daug i 
svarbių reikalų. A. W. -(82-83)1

3
5)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL, HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRU

(Laisniuotas Balsam uoloj 
Liūdesio valandoje kreipkitės p 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už pr 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyči

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 10 d., 2 vai. dienų, ■ 
143 Pierce SI. Turėsime aptarti mū-' 
sų kuopos • gyvavimą, prašome visus 
būtinai dalyvauti. - • John Mcsko.

(82-83)

HARTFORD, CONN.'
Labai svarbus ALDLD 68-tos> 

kuopos susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 11-tą, 7:30 vakaro. 
Labai yra svarbu, kad visi nariai 
atsilankytų, nes turime daug būti
niausių reikalų ai likt i, — Valdyba.

(83-84)

SPAUSTUVE
GALI JUMS PATARNAUTI

: Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptus 
:: Darome ir Pritaikome Akinius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J, 

MArket 2-5172

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 popicrio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue.

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y,

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisve (Liberty. Lith. Daily)- Seštad., Bal. 9, 1949
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Jau šį Sekmadienį Matysim Šiaurės Lietuvos 
Kaimą Veikale "Gieda Gaideliai”

ALP Tautų Divizijos 
Konferencija ir 
Festivalis

Tikimasi Greit Baigti 
BravarninkŲ Streiką

Gaisragesiai Susižeidė 
Pareigose <

NASTĖ BUKNIENĖ
Rūkienes rolėje

Graži mūsų gimtoj! Lietu
va! b’ jos žmonių gyvenime 
daug grožės — ir daug purvo, 
sielos purvo, priklausant nuo 
to. kas ką turi 
nioje, kišeniųje;
kieno stogas (jei

svirno, stal
ls u o. dengtas

turi stogą 
kokios i d ė-

Trys “Renduotojai” 
Apartmenty Apsukę 
5,000 Asmeny

JOS.

Liaudies Teatro 
sekmadienį su v aidi n s i m a 
berty Auditorijoje 
“Gieda Gaideliai” 
šiaurės Lietuvos kaima. Ji 
šiauriečiams bus geru primi
nimu jų papročių, kalbos, po
sakiu, o visiems kitiems — 
daug kas nauja.

Dramoje matysime garbin
tojus litų, bet bus ir mylėto
jai žmonių. Joje riaumos/su- 
žvėrinti privilegijuotieji ir 
raudos jų aukos. Grož^nrykiu 
su vargo našta išneša, išsau
go neprilenkti nedorybių pur- 
van kaimo vargdieniai žmo- 
neliai, jų jaunimas žavisi nau
jomis idėjomis.

“Gieda Gaideliai” pavaiz 
duos šiaurės Lietuvos kaimo 
gyvenimą visame jo žiaurume 
ir gražume, kokiu jisai buvo 
dar netolimoje praeityje. 
Tad—

Visi pamatykite “Gaide
lius”? Visi pasimatykime Li
berty Auditorijoje šį sekma
dienį, balandžio 10-tą Nepa
vėluokite !

Vaidinti pradės lygiai 4-tą 
valandą. Paskui šokiai. Vis
kam tikietas $1.25 (taksai 
įskaityti). Vien tik' šokiams

Hogan kaltina 
trys atsidarę 

42nd St., Ne\s

Praėjusį ketvirtadienį spe
cialių sesijų teismas įkaitino 
Kenneth ir Betty Amondsen’- 
us ir jos sūnų Darwin K. But
ton, gyvenančius Century Ho
tel, New Yorke, kaipo namų 
raketierius.

Prokuroras 
juos, kad jie 
ofisą 55 W.
Yorke, pasiskelb’ę kaipo Na
tional Room Service, Ine., ir 
skelbėsi, kad jie galį gauti 
apartmentus. Taip veike nuo 
vidurvasario 1947 metų ir tuo 
laikotarpiu iš 5,000 aplikantų 
surinkę 50 tūkstančių dolerių.

Už aplikaciją užsiregistra
vęs asmuo turėdavęs mokėti 
810, gavus butą—$40. O 
kambarių ieškoti jie pasiųsda- 
vę pačius aplikantvs, paduo
dami iš laikraščiu surinktus 
antrašus. Kada ieškotojai 
nueidavo, rasdavb kambarius 
jau išduotus kitiems, o jei ne
išduotus, tai už juos reika
laudavo tokios, kainos, kokią 
retai kas išgalėdavo mokėti. 
Pavargę 
vimo,” : 
nuo toš 
$10 už aplikaciją visuomet 
pasilikdavo pas Amondsenus.

nuo tokio “patama- 
monės- atsisakydavo 
-'“pagalbos,” bet tie 
aplikaciją

Svarbus Pranešimas
Prailgintas New York State 
Taksų Užsimokėjimui 

STANLEY 
ZUBAVIČIUS

Taksų Akauntentas 
ša, jog New York 
įplaukų ir taksų raportus bus 
galima atlikti iki balandžio- 
April 19 d. Dėl įvykstančių 
žydų švenčių i)’ kitų priežas
čių valdžia keturiom dienom 
prailgino laiką atlikimui 
įplaukų bei taksų raportams.

Taeiaus nelaukite paskuti
nių dienų atlikimui raportų. 
Kreipkitės pas—

STANLEY ZUBAVIČIUS

Laikas

prane- 
Štate

aktorių šį
* Li- 

d r a m a 
vaizduoja 

kaima.
k I

KELRODIS

į Richmond Hill. Liberty Au
ditorija randasi prie kampo 
Atlantic Avenue ir 110th St.

BMT Jamaica traukiniu iki 
111th St. stoties. Eiti du blo-

JONAS JUŠKA
Veikalo režisieriusIndependent Jamaica trau

kiniu iki Union Turnpike-Kew 
Gardens stoties, išsipirkti 
transferą, sekti rodyk liūs į 
Q-37 busą, važiuoti iki Atlan
tic Avė.

BMT Fulton 
Greenwood Ave. 
Eiti 4 blokai.

Atlantic — 22
Bilo kuri iš tų

ža, bot ne visas bile kur gau
si. Jamaica traukiniai gau
nami ii’ iš New Yorko; busas 
ii* Fulton traukiniai tik Brook
lyn e.

trau kiniu iki 
(11.1th St.).

bus u .
linijų prive-

800 Taksiky Vairuotojy 
PikiAavo City Hali

Streikuojantieji taksikų vai
ruotojai praėjusį ketvirtadienį 
susimobilizayo masiniam pi- 
kietavimui City Hali protestui 
prieš miesto valdžios, jos po
licijos departmento verbavimą 
skebu. c

Streikieriai reikalavo su
stabdyti policijos persekioji
mą streikierių, liautis tarnau
ti kompanijoms, joms verbuoti 
skebus. Delegacija, penki pi- 
kietuotojų atstovai, buvo pa
siųsti i City Hali pas majorą 
O'Dwyer’i. Jie savo reikala-

vimusjteikė jo darbo santy
kių dii’ektoi’iui Joseph E. O’
Grady.

Pareiškime kaltina majorą 
už miesto policijos veiksmus. 
Greta kitko, pareiškia, kad 
policija “terorizavo pikieto li-
ni.jas, streikierių centrą ir 
darbininkus jų namuose.”

Atbuvę pikietą ii’ mitingą 
prie City IIa.ll, streikieriai iš
siskirstė grupėmis pikietuoti 
užstreikuotus g a r a d ž rus, 
šaukdami : “Mes tebestrei- 
kuojame, laimėkime streiką!”

Pašautasis Buck 
Sveikstąs .

! Vienu Mostu Išmeta
Iš Namu 23 Šeimas

buvęs 
Buck, 

Staten

Antradienio vakarą 
pašautas Elsworth B. 
buvęs kongresmanas iš 
Island, gal pasveiksiąs. Jį
pašovusysis Charles Vau 
Kirk sulaikytas teismui be 
kaucijos. Sakoma, jis kerš
tavęs už taH kam Buck, bū
damas kongresmanu, nepri
vertė laivų kompaniją palai-, 
kyti jį jo darbe, marininkys- 
tės inžinieriumi.' Kompanija 
Van Kirką buvo atstačiusi 
unijistams marininkams griež
tai pareikalavus dėl jo žiau
raus apsiėjimo su marininkais.

Šv. Klaros ligoninė., 
dastatyti 

“saugoti 
Bet kaip 

kurie

pastatus 
žmonių 

i bus su 
išmetami

su

Partija, 
Progre- 

i savo 
su 
’o-

Central

Banko Bonus Atrado 
Paslėptus Namu 
Aukštinyje

National City Banko bonai, 
buvę dingę kartu su Broad
way skyriaus tarnautoju Ri
chardu H. Crowe, tapo atras
ti Crowe -namų aukštinyje, 
16 Wakefield Road, Elting- 
ville, S. L Apie slėpinį pa-

5 pats Crowe. Su 
advokatu nuvykę 

ir atrado tuos
vertės" $690,000.
karto Crowe buvo 
jis bonus išmėtęs

ties 
tyvai 
viso

jo pa
dėto la
bomis,

sakęs, 
j van- 
1 si an ddchį 

į New Yorką. Tas ir tūli kiti 
jau patikrinti dalykėliai rodo, 
sako jo kaltintojai, kad Crowe 
bent per savaitę laiko plana
vęs tą turtą pasiimti ir 
slėpti, o pats prasišalinti, 
jo pasielgiihas nebuvęs 
gaus pamišimo pasekme.
jo bandymas gintis remiantis 
tuomi, būk jis staiga nebe
žinojo, ką darąs, patapo dur
neliu. nepavyksiąs.

Dar vis tebėra 
$60,000 pinigais,
kad dar krės namus.

pa- 
Kad 
stai- 
Kad

neatrasti 
Sakoma,

New Yorke
Specialiai Rinkimai

Gubernatorius Dewey
rinkimus 
kongresi- 
įvyks ge- 
korgres- 

' Sol 
savo

j an
paskelbė specialius 
New Yorko 20-tam 
niam distriktui. Jie 
gūžės 17-tą. Rinks
maną vieton mirusio 
Bloom. 1 Republikonai 
kandidatu jau yra paskyrę Al 
Schwartz. Demokratai ir ki
ti tebediskusuoja.

N e w y o r k i e č i am s b r a v a r n i ų 
darbininkams laikantis solida
riai. o artimosios New Jer
sey bravarninkams taipgi pa
grasinus sti’oiku, federaliai ir 
miestavieji tarpininkai ėmėsi | 
tarpininkauti, šaukti bosus į i 
derybas su unija. ’

Unijistai užpikietavo visus 
tunelius ir tiltus, kad iš kitur 
alaus neįvežtų. Newyorkietes 

1 1 žymiausių bravapitų nebe
gali gaminti alaus, nes 7,000 
darbiu i n k ų sustre i k avo.

St re i k i e )• i a i re i k a 1 a u j a 
$8.50 algos priedo ir 35 
landų savaitės.

Gaisragesiai išgelbėjo, gais
rinėmis kopėčiomis 
asmenis iš degančio 7 
tų apartmentinio namo 
131st St., New Yorke, 
čiau 
n an t 
gaisragesių. Vienas 
gai susirgo.

Apartmentai labai 
125 asmenys neteko

išnešė 5. 
aukš- 
West

gesi-
10

po
va-

tose pareigose ir
gaisrą nukentėjo

pavojin-

sužaloti, 
buto.

Ma- 
160 

trei-

į

t

laisvių ;
problemos;
grupių santykiai

Pirmaisiais trimis mėnesiais 
šių metų New 
tėvijos nemirė 
muo, o buvo 
per. tiek 
sėtk ai.

Yorke nuo dif- 
nei vienas as
lai kai kuomet 
išmirdavo de-

Tai pasėka čiepijimo.

Treiniruojamas cirkui* 
dison Square Gardens 
svarų tigras supyko ant 
niruotojo Rudolph Mathies ir 
jį gerokai apibraižė.- Jo 
m ė, kad kiti šeši tigrai 
pritarė savo bendrui, jd 
puolė.

lai- 
ne- 
ne-

k

i

%

Amerikos Darbo • 
kuri New 5'orke yra 
šyvių Partija, išleido 
tautų skyrius atsišaukimą
kvietimu atvykti Taikąs ir 
litinės Veiklos konferencijom

Konferencija šaukiama ge
gužės menesį,
Opera House, 205 E. 67th St. 
(tarp 3rd ir 2nd Avenues). 
Prasidės ‘10 vai. ryto, baigsis 
5:30 po pietų.

Sąskridyje pateiks, raportus, 
pasakys trumpas kalbas tauti
nių grupių padėties ir proble
mų žinovai. Atskirais posė
džiais bus nuodugniai” apsvars
tyti šie klausimai: .

Taikos;
Pilietinių 
Jaunimo 
Tautinių

darbo unijose;
Kova prieš reakcininkus 

tautybių grupėse;
Vystymas politinės veiklos 

tautinėse grupėse, mobilizuo- 
tė jų pačių ii- visašališkosios 
visuomenės gerovei.

Arthur D. Kąhn, paskelbė- 
jas šio atsišaukimo, sako:

“Progresyviai tautinių gru
pių vadai, kaip kad ir vadai 
ALP (Amerikos Darbo Par
tijos) klubų ir kitų progresy
vių organizacijų, jau seniai 
pageidavo progos nuodugniai 
apdiskusuoti politines proble
mas nacionalėse grupėse ii’ 
pagelbėti išsidirbti techniką 
mobilizavimui tautinių gru
pių politinei! veiklom ši kon
ferencija planuota kaip tik 
tam.”

Sekamą dieną, 15-tą, įvyks 
Liaudies Festivalis tautinių 
dainų muzikos, liaudies šo-

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteriške, 

kuri pageidauja gražių namų prie 
jūrų kranto apskritiems metams ir 
tinkamos algos. Turi būt teisinga, 
budri ir ambicinga, abelnam leng
vam namų darbui. Pas linksmus 
žmones: duodama liuoslaikio pasi
smaginimui beach’iais ir marių mau
dynėmis. Kreipki jos: 125 Atlantic 
Avė., Atlantic City, N. J. (81-87)

Pajieškojimai
dėdės Mato Naujalio, 
Barberiškių valsčiaus, 
apskr. Jisai - seniaus

Brooklync ar toje apy-

Pajieškau 
kilusio iš 
Mariampoles 
yra gyvenęs 
linkėję. Jieško Jonas Seilius, Stasio
Seiliaus sūnus, kilęs iš Barberiškių 
valsčiaus, Mariampoles apskr. Kas 
apie jį žinote, ar jis pats, kreipkitės 
pas1 — Jonas Seilius, 833 Hart St., 
Brooklyn, N. Y. . (83-84)

T

Valandos:

Valandos:

Puiku* 
Dar ir

Technicolor 
Spalvomis 
Music Hall’s

at- 
by- 
įsa-

Brooklyn, N. Y.
Jis jums tinkamai atliks 

taksų raportus.

y
A ei. OAUgg 4-0014

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į
Pardmount Perstoto — PAULETTE GODDARD

“BRIDE OF VENGEANCE”
su John Lund * MacDonald Care * Albert Dekker < 

Mitchell Leisen veikalas.
asmenų vaidinimas scenoj! Charlie Barnet ir garsus jo orkestras,
Jerry Colonna ir daug kitų. • PARAMOUNT, Times Square

RADIO CITY MUSIC HALL
ROCKEFELLER CENTER * TEATRINĖ TAUTOS VIETA 

Didingi ir šauniai romantiški prietikiai MARK TWAIN’S

“A CONNECTICUT YANKEE
IN KING ARTHUR’S COURT” 

su BING CROSBY * RHONDA FLEMING 
WILLIAM BENDIX * SIR CEDRIC HARDWICKE 
didis Velykinis vaidinimas—“GLORY OF EASTER”

«u Choro Ansambliu, ir Simfonijos Orkestras. Taip pat 
'SPRINGTIDINGS” su Glee Club, Rocket tęs' ir Baleto Grupe.

« BROOKLYN K

i LABOR LYCĖUMi 
y DARBININKŲ ĮSTAIGA' | 
f Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tf.ž „ ................

Licensed Undertaker

<!< &

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. 3

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S
Kainos Prieinamos. 3

949-959 Willoughby Ave. g 
Tel. STagg 2-3842 «

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 'ryte 
1— 8 vakare „

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Dvasiškio Melish apeliacija 
atidėta iki pirmadienio po Ve
lykų, tačiau tuo pat kartu 
teisėjas Norton įsakė, kad nie
kas neturi teisės dvasiškį 
statyti pirm išsprendimo 
los. Vyskupas buvo jam 
kęs išeiti balandžio 4-tą.

Kentę per ištisus menesius 
rūpestį, pagaliau, 23 negrų ir 
baltu darbininku ir biednuo- 
menės šeimos išmetamos iš 
namų prie 426-432 . W. 52nd 
St., New Yorke.

Tuos namus nupirko greti
mai esanti 
Ji turinti 
ligoninei, 
sveikatą.”
sveįkata tų 
gatvėn su mažais vaikais, 
ligoniais?
. šeimoms gręsė išmetimu jau 
seniau. Neturėdamos kur ei
ti, šeimos kovojo už teisę pa
silikti namuose ar bent pra
tęsti ten buvimą. Laikas bu
vo pratęstas, bet namų niekas 
negavo. Nei miestas neisten- 
gė pagelbėti.

Jerry Hyman, negras gelž- 
kelietis darbininkas, nusi
skundė, kad jo nepriėmė nei 
į miestavus projektus — jis 
perdaug uždirbąs. O tas jo 
turtu oi iškurnąs susideda iš 
$53 uždarbio per savaitę sep
tynių asmenų šeimos išlaiky
mui.

Joseph Garsžva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

231 Bedford A venue 
Brooklyn 11, N. Y.

MATYK 40 NAUJAUSIŲ PASAULINIŲ ŽINIŲ ĮVYKIŲ! 
Atlanto Sutartis pasirašyta.

This is America perstato ekspioduojančius nuotlkius: ‘Berlin Powderkeg’ 
su ypatingais juodosios rinkos vai zdai m rusiškoje srltyjė.

Paveikslai slaptingo pulk. Ilowiey'o vadovaujančio amerikinėms jėgoms 
Berlyne. — Rodoma šią savaitę jūsų

TTTVTTI A QQV newsreelAjlvJLOrliOO X THEATRE, Broaxfway ir 46th St.

įsakė Mieste Gerinti 
Transportaciją Rusais

Valdinė valstijos Public 
Service Commission įsakė 
Surface Transportation Kom
panijai, New Yorke, pertvar
kyti ir pagreitinti patarnavi
mą visuomenei busais. Įsake 
pagerinti esamuosius busus ir 
dadėti naujų, ne^ iš 280 bu- 
sų kartais viena diena, esą 
taisomi net 170 busti, o žmo
nės laukia ir nesulaukia buso.

Firmos busai kursuoja 
Bronxe ir aukštutinėje Man
hattan dalyje.

• Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių irjneninių valgių 
• grąžui pasirinkimas

Du brooklyniečiai biznie
riai kaltinami, kad jie 1943 
metais nedamokėję taksais 
valdžiai $217,926.68.

PARDAVIMAI
Parsiduoda DeSoto 1948 automo 

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

GYDYTOJAS

S. S. pocket, M. D
223 ISouth 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas JEVeVgrecn 4-0208

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kaptskas

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174*

Peter 
KAPISKAS

I
i 
t 
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Si

Pasinaudokite gera progą įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
IT A I? FIT m 895-897 Broadway 
" 8 j./xiVUx vBrooklyn 6, N. Y.

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

EVergreen 8-2439-2240

'71TDWG P A P 411 GRAND STREET ZA l l ” ! >2\lt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

£

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms
I

TELEVISION
SHUFFLE BOARD r

Telefonas
EVergreen 4-9407

KIKSO

i

■

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-šeštad., Bal. 9, 1949
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