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12-kos komunistų vadovų 
teisme valdžia išstatė liudi
ninku savo šnipą, tūlą Her
bert A. Philbrick’ą.

šis tipas buvo įtupdytas 
Komunistu Partijom kaip pro
vokatorius.

Tai nėra jokia naujenybe 
neigi staigmena.

Valdančiosios klasės visur 
tai darydavo ir tebedaro: pir
mai progai pasitaikius, jos ki
ša į darbininkų organizaci
jas savo šnipus: taip darė eu
ristinė valdžia Rusijoj, taip 
darė Hitleris, taip darė Sme
tona. taip darė č’iang Kai- 
šekas, taip daro ir Wall atry
tas.

Bet kas gi šnipų liudijimais 
gali tikėti? .

Juk jie esti tupdomi į dar
bininkų organizacijas tam, 
kad provokuoti, kad daryti 
ką nors bloga ir tą blogumą 
vėliau suversti ant darbininkų 
judėjimo!

★ ★ ★
Dar juokingiau : valdžios 

prokuroras pasodino kaltina
mųjų suolan 101 metų senu
mo knygą, — Markso ir En
gelso “Komunistų Manifes
tą”!

ši knyga yra išversta į vi
sas civilizuotas kalbas; jos 
yra atspausta ir paskleista 
šimtai milijonų egzempliorių.

“K. M.” skaito ne tik dar
bininkai ir valstiečiai, — jis 
yra pasaulio universitetų bi
bliotekose; jį studijuoja pro
fesoriai, rašytojai, visokį 
mokslininkai ir menininkai.

Iki šiol Amerikoje ši kny
ga buvo laisva, bet, štai, da
bar mūsų vyriausybė sumanė 
ją suareštuoti ir patraukti 
teisman !

Ar Marksas su Engelsu, ra
šydami šį mokslinį dokumen
tą, kada nors pagalvojo, kad 
taip bus?’

★ ★ ★
Beje, “įsodintas” Komunis

tų Partijon šnipas “liudija,” 
būk Massachusetts Institute 
of Technology profesorius 
Struik esąs komunistas.

Prof. Struik, kaip žinia, 
yra pažangus vyras, uolus ko
votojas už taiką ir progresą.

Įtariamasis viešai sako: bu
vau ir tebesu marksistinių pa
žiūrų žmogus, ne vieną 
straipsnį spaudoje parašęs 
apie tąjį mokslą. Bet Ko
munistų Partijon profesorius 
nestojęs, nors ne kartą buvo 
prašomas, raginamas tai pa
daryti.

. Lietuvių Kultūriniame Cen
tre (Liberty Auditorijoj) at
sidarė 3-čioji dailės kūrinių ir 
rankdarbių paroda, suorgani
zuota LMS IlI-čiosios Ap
skrities.

’ Iš viso ten išstatyta apie 
8,0 eksponatų, paskyrų daik
tų; paroda sudaro gražaus 
įspūdžio.

Praėjusį sekmadienį, po 
dramos “Gieda Gaideliai” 
pastatymo, parodos salę už
pluko minia žmonių, kurių 
kiekvienas matė “ką nors' 
nau jo” ir įdomaus.

Sienas puošia mūsų jaunų 
dailininkų kūriniai — tapyba, 
o stalus — mūsų darbščiųjų ir 
talentingų moterų rankdar
biai.

šią parodą turėtų aplanky
ti kiekvienas Brooklyn© ir 
apylinkės lietuvis, — ji tęsis 
per ištisą mėnesį.

Kavd ją įvertinti, neužten
ka tik trumpai “permesti akį,” 
—tenka giliau apsistoti, pa
studijuoti, prisistebėti dailės 
kūriniams, — tik tuo būdu 
stebėtojas tegali išsinešti 
daūgiau naudos.

★ ★ ★ »
“Gieda Gaidelių” pamaty-
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KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
PARUOŠTA PERSIKELT
PER DIDŽIĄJĄ UPE
Bombarduoja Sostinės Nankingo Gelžkelj; Reikalauja, kad 
Tautininkai Greitai Patenkintų Sąlygas dėl Taikos

NANKING, Kinija. — 
Kinų komunistų - liaudi
ninkų artilerija iš šiaurinių 
Yangtze upės pakrančių 
bombardavo tautininkų ge
ležinkelio stotį Lungtan, 
pietinėje tos upės, pusėje, 
tik 18 mylių į rytus nuo 
sostinės Nankingo.

Liaudies armija pasiekė 
Kvačovą, šiaurinėje Yangt
ze pusėje, o iš Kvačovo ga
li bombarduoti tautininkų 
geležinkelį tarp Nankingo 
ir šanghajaus, pietinėje tos 
upės pusėje.

Liaudies kariuomenė, at
akuodama tautininkus apie 
400 mylių ilgio frontu 
šiauriniame Yangtze upės 
šone, užėmė Ičengą, 27 my
lios į šiaurės rytus nuo 
Nankingo, ir atėmė iš tau
tininkų visą eilę miestų ir 
miestelių už 30 iki 50 mylių 
nuo Hankowo, didžio fabri
kinio’ miesto, kuris todėl

vadinamas “Kinijos Čika
ga.”

Liaudies armija taipgi 
pasiekė Huačikuo, tik 11 
mylių į rytus* nuo sostinės 
Nankingo.

Liaudininkai - komunis
tai per savo radiją pranešė, 
kad jie jau paruošė valtis 
ir kitus įrengimus, reika
lingus 'savo armijoms 
perkelti į pietinę Yangtze 
upės pusę. Teigiama, kad 
jeigu tautininkų vyriausy
bė, vadovaujama generolo 
Li Tsung-jeno, nepriims 
liaudininkų išstatytų sąly
gų iki šio antradienio dėl 
taikos, tai liaudies armija 
per Yangtze upę žygiuos į 
pietinę Kiniją.

Tarp tų sąlygų yra rei
kalavimai suimti ir baust 
Čiang Kai-šeką ir kitus ka
rinius kriminalistus, įjungt 
tautininkų kariuomenę į 
bendrąją Liaudies Laisvi
nimo armiją ir t.t.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELTAS, didysis prezi
dentas, nuo kurio mirties sueina šiandien ketveri 
metai.

x Skaitykite 2-me puslapyje straipsnį apie Roose- 
veltą ir pažangią jo politiką.

“IŠVIETINTIEJI” SUKĖLĖ
TERORO RIAUŠES MUNICHE

•<

MUNICH, Vokietija. — 
Priešsoyietiniai Ukrainai, 
lietuviai, lenkai ir kiti pa
bėgėliai sekmadienį gavo 
karinės amerikonų valdy-

Bėgliai sukėlė muštynes 
prieš policininkus. Jankiai, 
baugindami riaušininkus, 
paleido kelias ašarines 
bombas, bet nė vieno nesu-

NAUJAS PRIEŠUNIJINIS ' 
BILIUS ARŠESNIS NET 
UŽ TAFTO HARTLEY’©
Demokrato Woodo Bilius Reikalauja, kad Unijos Atlygintų 
Skebams; Perša Platesnes Priesaikas prieš Komunistus

' WASHINGTON. — Rau- 
donbaubis kongresmanas 
Wood iškepė šlykštų prieš- 
unijinį bilių, kuris dar pik
tesnis ir žiauresnis, negu 
pats Tafto-Hartley įstaty
mas, — pareiškė Philip 
Murray, CIO unijų genera- 
lis pirmininkas.

Woodo bilius įneštas pa
vaduot Tafto - Hartley’o 
įstatymui; ir linčiški pieti
niai demokratai tikisi su 
republikonų talka padaryti 
šį bilių nauju įstatymu.

Šio biliaus meistras yra 
kongresmanas John S. 
Wood’as, Neajmerikinės 
Kongresmanų . Veiklos Ko
miteto pirmininkas. Jo bi
lius, tarp kitko, reikalauja 
sekamų dalykų:

Jeigu streiko pikietinin- 
kai sulaiko streiklaužius, 
tai unija turi sumokėti ske- 
bų prarastas algas.

Ne tik visi unijų virši
ninkai, bet ir šiaip unijistai,

CIO Smerkia Slėpimą 
Bedarbių Skaičiaus

WASHINGTON. — Vai- 
džios cenzo biuras numušė 
bedarbių skaičių jau tik iki 
pustrečio miliono iš viso; be 
kitko, sako, kad bedarbių 
skaičius per savaitę nuo ko
vo 5 iki 12 d. sumažėjęs 
53,000. Bet CIO Elektriki- 
ninkų Unija parodo, jog 
per tą savaitę 200,000 pa
kilo skaičius bedarbių, im
ančių nedarbo pensijas.

Tos unijos centras tvir
tina, jog dabar yra 4,700,- 
000 bedarbių, ir smerkia 
valdžią už slėpimą tikro be
darbių skaičius. .

Bažnyčiai Susprogus, 
Užmušta 6 Asmenys

MARION, S. Dakota. — 
Verbų sekmadienį susprogo 
St. Mary’s katalikų bažny
čia ir griūdama užmušė 6 
maldininkus, o sužeidė 60.

Eksplozija įvyko po to, 
kai ETiil Wachendorf’as, au
tomobilių verteivis, “patai
sė” ir užkūrė žibalinį pečių 
rūsyje po bažnyčia. Iš su
kliurusio pečiaus pritvinko 
dujų, kurioj ir sprogo prieš 
pat 9 valandos mišias.

WASHINGTON. - 
Spaustuvių) 11 darbhntmkų 
streikas čia sustabdė visus 
laikraščius.

Stalininės Dovanos 
Sovietų Mokslininkam

MASKVA. — Sovietų vy- 
riausybė padalino 15,250, 
000 rublių stalininiu dova
nų atominiams ir kitiems 
mokslininkams technikams 
ir išradėjams civilinėje ir 
karinėje srityse.

(Rublis oficialiai skaito
mas 20 amerikinių centų)

13 dovanų po 200 šimtu 
tūkst. rublių paskirta gry
nojo ir praktinio mokslų ir 
matematikos mokslinin
kams. Viena šių dovanu su
teikta profesoriui Georgui 
Latiševui už atradimus ato
mų skaldymo srityje ir už 
gilesnius atomo branduo
lio sudėties ištyrimus.

Kitą tokią dovaną gavo 
prof. Sergius Vernov’as už 
smulkmenlngesnius visati
nių - kosminių spindulių 
išnagrinėjimus.

(Visatiniai spinduliai yra 
panašūs į tūlus, atominius 
spindulius, einančius, kuo
met atomo branduolys skal
domas.)

Didysis gamtmokslinin- 
kas Trofimas Lysenko taip

bos leidimą neva pamaldom 
laikyti miestinėje aikštėje. 
Susirinko trejetas tūkstan
čių ir užuot melstis metėsi 
link namo, kuriame nese
niai buvo Sovietų pasiunti
nybė išvietintiems grąžin
ti. Govėda .šaukė: “Šalin 
Sovietus!” ir grūmojo už
mušt jų pasiuntinius.

Karinė jankių policija 
mėgino juos sustabdyti.

žeidė. Tada riaušininkai, 
jau nekliudomi amerikonų, 
užpuolė vokiečių komunistų 
centrą ir smarkiai sumušė 

! žmogų raštinėje.
Sakoma, riaušininkai ne

žinoję, kad' sovietinė pa
siuntinybė, išvietintiems 
jau buvo išsikrausčius, pa
gal amerikonų komandos 
reikalavimu.

Žuvo Kūdikis per Žibalo Biznio 
Kriminali Apsileidimą

SAN MARINO, Calif. — 
Tapo išimtas kūnas trejų 
metų mergaitės Katriukės 
Fiscus iš geležinio vamz
džio, į kurį jinai įkrito pra
eitą penktadienį popiet. 
Tai buvo apleistas žibalo 
kompanijos vamzdis, 14 
colių pločio.

Vamzdžio skylė tuščiame 
“lote” buvo dalinai apžėlus 
žole. Katriukė su kitais 
vaikais žaidė tame sklype 
ir vydamasi juos, įkrito į 
vamzdį 95 pėdas gilyn.

Tuom vamzdžiu kompa
nija seniau traukė žibalą iš 
žemes, bet kai žibalas išsi
baigė, tai kompanija paliko

atvira vamzdi — neužmūri
jo jo skylės.

Tunelių darbininkai per 
50 valandų didvyriškai dar
bavosi dieną ir naktį, sten
gdamiesi išgelbėt mergaitę. 
Jie abiem pusėm vamzdžio 
prarause urvus iki 104 pė
dų gilumo ir prakirto vam
zdžio sienas. • Bedirbant 
jiems, griuvo žemės ir grė
sė juos pačius palaidoti. Pa-- 
galiau, rado ir išėmė tik su
žalotą mergaitės kūnelį, 
kietai isibraklinusi vamz- 
dyje.

Gelbėjimo darbą stebėjo 
5,000 iki 12,000 žmonių mi- 
nia. >

Prašo Lawrence’o 
Bedarbiam Pagalbos

LAWRENCE, Mass. — 
“Nedarbas pilnai prispaudė 
šį miestą,” pareiškė demo
kratas kongresmanas Tho
mas J. Lane savo telegra
moje prezidentui Truma- 
nui. Lane prašo tuoj vald
žios pagalbos Lawrence’o 
bedarbiams.

Tame 84,000 žmonių 
mieste jau 16,000 darbinin
kų daugiausia audėjai, gy
vena vien iš bedarbiškų 
pensijų. Daugeliui baigiasi 
tos pensijos. Kiti tūkstan
čiai, atšalinti nuo nedarbo 
apdraudos, negavo ir'ne
gauna jokių pensijų.

Kongresmanas Lane, gu
lėdamas čia'ligoninėje, pra
nešė prezidentui, kad mies
tas neištenka lėšų bedar
biams šelpti.

“Bankrutuojąs” Geležinkelis 
Pelnė $14,727,000 ,

ti atvyko nemažai žmonių iš 
kitų miestų. Kai kurie jų 
buvo pirmą kartą įkelę koją 
Į mūsų Kultūrinį Centrą.

Va, draugai šilkai iš Hart
fordo.

—Ką manote apie ’savo 
Centrą?

—Jis daro nepaprasto įspū
džio, — tai lietuvių palocius! 
atsako jiedu.—tik čia lengva 
pasiklysti — tiek daug erd
vas, tiek daug saliui, salelių!..*

pat gavo 200,000 rublių do
vaną už javų ir kitų nau
dingų augalų veislių page
rinimus.
-Taip pat gausingomis do

vanomis pagerbti naujų 
lėktuvų ir kitų ginklų išra
dėjai bei pagerintojai, žy
mieji gydytojai - išradėjai 
ir t.t.

SIDNEY, Mont. — Sude
gė Occident Elevator kom
panijos sandėlis; gaisras 
padarė $400,000 nuostolių.

JERUZALĖ. — Beren
kant vienuoliui Brunui Kle
mentui palmių lapus verbų 
sekmadieniui, čia sprogo 
pakasta mina ir- pavojingai 
sužeidė jį.

Daugorėžiai Bus 
Maskvoj Statomi

MASKVA. — Tarp mok
slininkų - technikų, kuriuos 
Sovietai apdovanojo Stali
no vardo dovanomis, yra 8 
architektai, kurie suplana
vo 26 iki 32 aukštų didna- 
mius - “dangorėžius.”

Be kitko, bus pastatytas 
naujas Maskvos universite
to rūmas 26 aukštų ir val
džios raštinių rūmas 32 
aukštų f taip pat bus stato
mi ' auKŠti apartmentiniai 
namai, viešbučiai ir kt.

Aukščiausias iki šiol rū
mas Maskvoj buvo 15-kos 
lubų viešbutis.

įkalintas Komunistas 
Gavo 33,943 Balsus.

LOS ANGELES, Calif. 
— Komunistas Henry Stei- 
nberg’as, kalėjime būdamas, 
gavo 33,943 nominacijų bal
sus, kaip Komunistų Parti
jos kandidatas į Los Ange
les mokyklų tarybą.

Jis įkalintas dėl to, įog 
federates džiųres darorųuo- 
se kvotimuose atsisakė iš
duot kitų Kom. Partijos na
rių vardus ir adresus. Už 
atsisakymą šnipaut taipgi 
įkalinta ,10 kitų vadinamų 
“raudonųjų.”

ORAS ~ Lietus, šiltoka

New York Central gele
žinkelio kompanija kartoti
nai dejavo, būk jai gręsiąs 
bankrotas, todėl valdžia 
leido pakelti kainas kelei
vių vežimui ir krovinių 
gabenimui.

Dabar gi to geležinkelio 
direktoriai paskelbė, kad 
jis pernai gavo $14,727,096 
gryno pelno, tai 12 milionų 
dolerių daugiau, negu 1947 
metais, ir daugiau, negu 
bet kada nuo 1930 metų. 
Bet kompanija sako, dar 
“negana.”

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Tęsiasi 10 viešbučių tar
nautojų streikas.

BOSTONO vežikai strei
kuos, jei samdytojai per
trauks derybas su federa
cine jų unija.

dalyvaujantieji derybose su 
samdytojais, turi prisiekti, 
kad jie ne komunistai ir 
nieko bendra neturi su jo
kia “raudonųjų” organiza
cija. Panašiai turėtų prieš 
komunistus prisiekt ir sam
dytojai ir atstovaujantieji 
unijas advokatai.

Pagal Woodo bilių, pri
valo būti paplatintas teis
mų drausmių - indžionkši- 
nų vartojimas streikams 
slopinti.

Būtų . uždraustas “ček- 
off,” kur samdytojai turė
jo atskaityti unijines duok
les iš mokamų darbininkam 
algų.

Taipgi būtų užginta uni
joms piniginiai remti kan
didatus rinkimuose į vald- 
vietes ir palaikyta kiti Taf- 
to-Hartley’o įstatymo pos
mai, kuriuos pietiniai de
mokratai ir jų sėbrai repu- 
blikonai skaito gana' griež
tais įnagiais prieš unijų 
pripažinimą ir streikus.

Pranešama, jog kongres
manų taisyklių komitetas 
ragins Kongresą užgirti 
Woodo bilių vieton valdžio’s 
biliaus.

Valdinis bilius siūlo at
šaukti Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir sugrąžinti uni
jinį Wagnerio įstatymą su 
tūlais “pataisymais,” aprė- 
žiančiais streiko teisę.

Jankiai-Anglai Varžo 
Mokslą Trizonijoj .

BĘRLIN. — čionaitiniai 
vokiečių socialdemokratų 
laikraščiai smerkia karinių 
jankių, anglų ir francūzų 
gubernatorių įsakymą var
žyti mokslinius vokiečių ty
rinėjimus Trizonijoj, tai 
yra, Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos užimtame plote 
vakarinėje Vokietijoje.

Užėmė j ai aprėžia mokslo 
tyrimų laisvę ten; girdi, 
kad sulaikytų karinės vo
kiečių pramonės atgijimą. 
Bet tikroji ’ priežastis yra 
anglų - amerikonų ir fran
cūzų baimė, kad vokiečiai 
naujaisiais išradimais galė
tų aukščiau išvystyt civili
nę savo pramonę, kaip ra
šo laikraštis “Sozialdemo- 
krat.”

$2,060,000 Kaucijų 
12-kai CIO Unijistų

CLEVELAND, Ohio. — 
Miestinis teisėjas James C. 
Connell paskyrėj 2 milionus 
ir 60. tūkstančių dolerių už- 
statų-kaucijų dvylikai CIO 
Elektrininkų Unijos narių. 
Jie areštuoti už tai, kad pi- 
kietavo užstreikuotą Fan
wick Airflex dirbtuvę.

Kartu teisėjas patvarkė, 
būk streikas jau “baigtas,” 
ir paskelbė, kad ta CIO uni
ja “panaikinta, kaipo nele- 
gale.”
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Tai buvo 1945 metų ba- galima, 
landžio 12 dieną. Visa šalis Tafybų Sąjunga ir būržtlB- 
ir visa žmonija buvo pri- žilie Amerika nesuras bęn-
trenkta pranešimo iš'Wash- 
ingtono: MIRĖ PREZI-i 
DĖNTAS ROOSEVEL- 
TAS! Jo mirtis bvo staigi, 
netikėta. Jis mirė pačiu 
kritiškiausiu žmonijos isto- 

: rijos momentu. Karas, tie- 
!sa, jau buvo aiškiai p'akry- 
! pęs talkininkų pusėn j t jau 
matės laimėjimo aušra, bet 
dar tik buvo pradėjusios 

! megstis visos pokarinės 
j problemos, problemos šio 

organizuoti į unijas, taxi’u vairuotojai ligi! laimėjimą pa-
! daryti pastoviu, užtikrinant 
' pasauliui taiką. Kaip tik šis 
i klausimas velioniui fto’ose- 
' veltui daugiausia ir rūpėjo.
■ Beveik kiekvienoje savo 
j prakalboje, nukreiptoje 
I prieš hitlerizmą - ‘fašizmą
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Taxi Cab’ių Vairuotojų Streikas Sulaužytas
New Yorko mieste normaliu metu veikia arti 12,000 

taxi’u. Jų vairuotojų gyvenimas nelengvas ir darbas gan 
pavojingas.

Nepais nt to, kad milžiniška šio miesto darbininkų 
dauguma yra < 
šio buvo neorganizuoti. Tiesa, tūli jų, dirbančiųjų ma
žesnėms kompanijoms, yra neva organizuoti, — priklau
so kompanijoms unijoms. Dalis vairuotojų yra patys 
savo taxi’u savininkai, taipgi neorganizuoti.

Taxi’u vairuotojų vieta, logiškai imant, turėtų būti 
New Yorko važiuotės darbininkų unijoje (Transporta
tion Workers Union, CIO). Bet, dėl mums nežinomų 
priežasčių, ši unija niekad nesiėmė darbo taxiu vairuo
tojams suorganizuoti.

Jeigu taxi’u vairuotojai priklausytų bendrai važiuo
tės darbininkų unijai, jeigu tai unijai priklausytų visų 
važiuotės šakų darbininkai ir tarnautojai, tai galima

■skelbė Amerikos žmonėms, 
j i r žmonėms 
; pastovios taikos idealą.

Rooseveitas buvo žmogus 
įsivaizduoti, kokia būtų tvirta pajėga, ir ja būtų gali- į praktikos. Jis nepasitikėjo 

vien tik diplomatų žodžiais 
apie busimąją 'ramybę, apie 
pastovią taiką. Jis planavo 
aparatą, kuriam' būtų pa
vestas taikos išlaikymo rei- 
klas. Štai kodėl jis taip rū- 

I pinosi suroganizavimu Jun
gtinių Tautų.

Franklin Delano Roose
veitas buvo vienas iš didžiu

oju pasaulinės taikos archi-

ma priversti samdyto jus įvykdyti visokius važiuotės dar- i 
bininku reiklavimus! i

Pastaruoju laiku New Yorko taxi’u vairuotojus šie- Į 
kėši suorganizuoti John L. Lewis. Jis ryžosi Įtraukti[ 
juos į savo UMWA 50-tą lokalą, Į kurį priimami visokių i 
šakų darbininkai. }

John I 
prisiuntė

Lewis, mainiėrių unijos prezidentas, taigi, 
ew Yorkan savo brolį, Denny Lewis, kad jis 

ew Yorko taxi’u vairuotojus į streiką ir tuo 
būdu priverstų samdytojus pripažinti*jų uniją. Pwsius- ■ 
ta ir daugiau organizatorių. Be abejojimo, pasiruošimas į 
buvo darytas rimtai.

Bet kas gi iš to išėjo?
Streikas buvo paskelbtas ir per pirmas kelias dienas at

rodė, kad jis bus laimėtas, nes streiklaužių buvo labai 
mažai.

Bet, štai, samdytojams stoja talkon miesto majoras 
O’Dwyer. Jo policijos viršininkas suorganizuoja būrius 
slaptos ir viešos policijos ir pastato juos saugoti, drą
sinti streiklaužius, ir žiauriai pulti streikierius, pikieti- 
ninkus!

Tuojau buvo galima matyti, kad streikas nebus lai
mėtas: perdaug didelė pajėga buvo atsukta prie strei
kierius.

Na, o ADF ir CIO unijų vadai streikieriams talkon 
■nestojo ir taip šis gražus taxiu vairuotojų pasimojimas 
tapo suparalyžiuotas. Streikas buvo atšauktas praėjusį 
penktadienį.

Denny Lewis dėl viso to vyriausiai kaltina, aišku, 
miesto majorą O’Dwyeri.

Kai kurie mano, kad ir pats Denny Lewis nebuvo už
tenkamai lankstus šiame pasinio j ime. 

t

Kaip ten bebūtų, labai gaila, kad taip išėjo, kad strei
kas .tapo-sulaužytas. Reikia tikėtis, jog šis taxi’u vai
ruotojų nepasisekimas bus gera pamoka jiems ateityje. 
Kitą kartą kai jie sieksis susiorganizuoti, žinos, kas jų 
priešas, kas jų draugas, ir nugalės visas kliūtis, stovin
čias kelyje į laimėjimą.

drosios kalbos.
Bet šitą teisingą taikos 

išlaikymui supratimą atme
tė naujasis prezidentas. Iš 
to gimė “Trumano Doktri
na” ir “Marshall Planas.” 
Naujojo prezidento užsieni
nė politika pagrįsta dviem 
punktais: karu socialisti
niam kraštui ir parama vi
sokiai reakcijai visur!

Tuo keliu šiandien ir ei
nama. Tas jau davė baisiai 
iškaštingą šaltąjį karą. Tas 
visą pasaulį tempia į karš
tąjį karą!

Bet taip pat būtų klaida, 
jeigu mes sutiktumėme šu
tais, kurie sako, kad naujas 
karas, nebeišvengiamas, kad 
nebėra įęam pastoti karui 
kelią, kad prezidento Tru- 

viso pasaulio mano atominės politikos 
laimėjimas užtikrintas. Mi
lijonai ir milijonai Ameri
kos žmonių karo nenori. 
Šimtai milijonų žmonių vi
sam pasaulyje naujam ka
rui priešingi. Taikos .jėgos 
didelės ir galingos.

Rooseveitas pasitikėjo
paprastaisiais žmonėmis. 
Mes'tikime, kad šitie žmo
nės pastums šalin naujo ka
ro kurstytojus ir atsieks 
pastovios pasaulinės taikos 
idealą, kuriuo taip tvirtai 
tikėjo velionis.

Šiandien prisimindami 
ketvirtąją metinę Roosevel- 
to mirties sukaktį, visi tai
kos, laisvės ir žmoniškumo 
mylėtojai turime dar kartą 
pasižadėti visomis išgalėmis 
kovoti pries naujo karo 
vejų.

Amerika Siūlo Anglijai

pa-

JONAS KAŠKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
Mokslo, meno ir profesijų su geru pažįstamu, su drau- 
darbiibtojai turėjo istorinį gu, — stačiai stebėtina!

suvažiavimą
Tai ir praėjo! Tris die

nas Niujoi’kas ūžė, kaip avi
lys! Taikos konferencijos

.rektorius, Tautinės mokslo, 
meno ir profesijų tarybos 
pirmininkas, pirmūnas bet 
kokių pažangiųjų judėjimų. 
Dinamiškas žmogus!

Didžiausią dalyvių susi
domėjimą darė Dmitris Šos
takovičius, Tarybų žemės 
pažiba, vienas pačių gabių
jų kompozitorių. Sėdėjo jis 
eilėje su kitais šešiais Tary
bų Sąjungos delegatais.

Visas sumūkęs, sukaitęs, 
vos-nevos dasimušęs prie at
itinkama raide pažymėtojo 
stalo ir gavęs ten leidimą į

dalyviams neužteko vietos. I va^ai^en^’ P^u^u piieš.
srovę, gal visgi ' kaip nors Jaunas savo amžium ir darNegalėjo visi sutilpti pačio1. V' CC c V 1V I V ’ IkJl O vt U A A f-/ VA f-f A y_z _ , , , , , , ,

didžiojo viešbučio patalpose, dasigausiu į registravime® jaunesnis 
didžiojoj Carnegie Hall sa- Ir cla.man- tirs- smulkaus
lėj, milžiniškame Madison gausioje minioje besistu- lis, su juc 
Square Gardene. ■miant> blikstelėjo pazjsta- ilgais, tu

* ; savo išvaizda, 
, tirš- smulkaus sudėjimo, nedide- 

besistu-1 lis, su juodo rago akiniais ir 
tirštais, plačiai išsi

mes akys, veidas ir dar du į kuokštavusiais plaukais. Vi- 
malonia -šypsena veidai ąsa ta gyva tolimųjų svečių 
mūsų mieloji darbuotoja galerija buvo tokia brangi, 
Kristina ~ Stanislovaitienė, tekia įdomi ir artima kiek- 
daktaras ir jų vyresnysis; vienam. Aplinkui'tik ir gir- 
sūnus . . . Nustebę tokiuo dėjai prie stalų O kuris't 
atsitiktinumu, yos tik ke-i Oparinas? Fadejevas? O 
liais žodžiais pasisveikinti į kas ta moteris tarpe anų 
sugebėjome — ir dingome i dviejų -žilagalvių? O tas 
tirštoj žmonijos srovėj ... i raudonskruostis berniokas 
Na, o gal ir vėl kaip Susi- su tokia puikia plaukų ke-

Sąaare Gardene.
Taikos konferencija išju

dino didmiestį, visą šalį ir 
atsiliepė, nuskardėjo po vi
są pasaulį. Mokslo ir kultū
ros pirmūnai tarė savo žo
dį. Tarė skardžiai ir griež
tai. Žmonės karo nenori, ne
nori nė girdėti apie karą. 
Ir jie kariauti neis. Visaip 
veiks prieš karo užmačias, 
kad išvengus karo, kad ir 
išlaikius pasaulinę taiką ir 
saugumą.

Šitas milžiniškas taikos 
sambūrys nebepirmas ir ne
paskutinis. Netrukus bus 
dar didesnis Paryžiaus mie
ste, kurs susiburs viso pa
saulio krasti] taikos ir kul
tūros darbuotojai. O šitas 
Niujorkiškis ^suvažiavimas, 

i nors buvo milžiniškas ir ga
lingas, tačiau jis neturėjo 
daugelio valstybių atstovų. 
Jų neįsileido mūsų “laisva,” 
“demokratinė” valdžia. Ty
čia nedavė pasų Vakarinės 
Europos šalių atstovams ir 
Lotynų Amerikos atstovam. 

| Norėjo sudaryt tokią nuo- 
I taika, būk čia tik komunis- 
tų diriguojama konferenci
ja, o tikrieji demokratai, 
girdi, su jais nesusideda. 
Tačiau, nežiūrint šitos J. V. 
geležinės užuodangos, ir 
anų visų užgintųjų šalių 
pirmūnai bent telegramo
mis prisiuntė savo karštus' 
taikos pareiškimus ir savo! 
žmonių griežtą nusiteikimą Susigrūdimas nesvietiškas!

Dasigavęs į registracijų’ 
galeriją, kiek atsitokėjau. 
Čia irgi žmonių tiršta, bet 
vis jau netaip. Prie vieno 
stalelių gavau registracijos 
korteles ir leidimus daly
vauti mitinguose ir konfę 
rencijos skyriuose. Labai 
norėjau dalyvauti bent ke
liuose skyriuose, ypač me
no skyriuje, literatūros sky
riuje, gamtos mokslų sky
riuje, bet nebuvo galima. 
Dalyvių buvo tokia netiftė-| 
tai didžiulė daugybė, kad 
buvo leista dalyvauti tik 
vienam skyriuje. Taip buvo 
patvarkyta ištisai visiems. 
Man davė leidimą būti fizi
nės ir protinės sveikatos 
skyriuje.

Vargais negalais pasie-L^ pastatymaS. 
kiau bankieto salę ir tolimąja tokfvarda iš tokios 
net koridoriuose patiektai ŽQ-|ioi! nl.n.
vakarienės stalą. Prie di
desniųjų stalų susėdę bent 
po T9, pi’ie mažesniųjų — 
po aštuonis. Salė kimštinai 
prisodinta žmonių: padavė- 
jams ir prasimušti vargui^ atsistoja _ 
su patiekalais. Nors ,r 1«-1 llas' antl.as ir trečias. Toli 
krašty stalas, vis dėlto gali
ma buvo matyti, kas dedasi 
prie ilgojo — garbės svečių 
stalo, ant estrados.

Gražiai sau šnekamės su 
savo stalo dalyviais, dairo
mės, žvalgomės. Nagi štai 
įmaršuoja estradon ir lau
kiamieji svečiai. Nuo aplo
dismentų net delnai iškaito. 
Štai jie eina, sėdasi, tik 
spėk sveikas tėmyt. Per pa
tį vidurį — prie garsiakal
bio ši vakaro vedėjas ir vy
riausias visos konferencijos 

^perdėtinis — profesorius 
Harlou šaplis. Storas, kres
nas ir jaunuoliškai vikrus 
astronomas, Harvardo uni
versiteto observatorijos di-!

. Keturi meno ir mokslo didieji mūsų šalies kultūros ir 
mokslo darbuotoju nacionaleje konferencijoje už tai
ką, Įvykusioje kovo 25-27 dienomis, užbaigtuvių sesijo
je Madison Square Gardene, ku'- juos sveikino 20,000 
publikos. Tūkstančiai kitu norėjusiu ateiti neitilpo 
Gardenan. Iš kaires: William O. Stapledon iš Angli

jos, Dmitri Šostakovičius ir Aleksandras Fadejevas iš 
Tarybų Sąjungos, buvę atkviesti svečiais-tėmytojais, ir 
mūsų Jungtinių Valstijų žymusis mokslininkas, kon

ferencijos pirmininkas Harlow Shapley.

tikti teks, posėdžių kamba
riuose ar kur, bet neteko.

pure? kad ne tie žilstelėję 
plaukai, sakytum — jaunu
tis gražus bernaitis .. .

Terkštelėjo įsakmiai pir
mininko plaktukas. Tuoj 
aptilo stalų murmėjimas ir 
lėkščių takšėjimas. Visi su- 
bedė akis į skaidriai nu
šviesta estrada.

Pirmininkas prof. Šaplis 
prie garsiakalbio paskelbė: 
“Delegatai ir svečiai! Supa- 
žindysiu jus su tolimųjų 
kraštų mokslininkais Aei 
menininkais, kuriuos teikėsi 

I įsileisti į šią istorinę konfe
renciją mūsų valdžia.'Jos 
geležinė užuodanga atžariai 
užsidengė ir nedavė atva
žiuoti bent 22 kitų šalių de- 
legamas. Iššaukiant vardus, 
kiekvienas svečias delegatas 
malonės atsistoti” .. .

Ir prasidėjo be galo įdo-
Iššaukus

j mirtis per anksti išrovė iš 
! mūsų eilių ir neleido jam 
’būti tos pasaulinės organi- 
i zacijos sargyboje, kol jinai 
tvirtai ant kojų atsistos.

Koks baisus Amerikai ir 
visai žmonijai nuostolis, 

j kad mūsų didžiojo krašto 
; vadovybė pateko į rankas 
I žmogaus, kuris neturėjo nei
praktikos, nei supratimo, BllVUsią Italu Koloniją 

i nei noro, nei idealizmo žmo- __ ___
i gaus, kuri'balandžio 12 die^ LAKE SUCCESS, N. Y.

i— Vienas Amerikos delega
tų Jungtinėms Tautoms, 
John Foster Dulles siūlė 
pavesti Anglijos globai Cy- 
renaiką, buvusią Italijos 
koloniją šiaurinėje Afriko
je, o Libiją, kitą buvusią 
italų koloniją ten, palaikyti 
Jungtinių Tautų globoje.

Amerika turi "karinę lėk
tuvų bazę Mellhoj, Libijoj; 
o Cyrenaikoj anglai išvien 
su amerikonais stato kitas 
bazes — karui prieš Sovie
tų Sąjungą;

Dulles siūlo Italijai tik 
prastą Somalijos koloniją, 
o Ethiopijai — dalį buvu
sios italų kolonijos Eritrė
jos.

i g’yvUJU tarpo.
Harry Truman, i 

prezidento vietą, nė rfeban- 
dė eiti velionio pramintu 

; keliu. Jis tuojau išvaikė iš 
(kabineto žmones, kurie tikė- 
ijo Naująja Dalyba ir Roo- 
jsevelto siekiniu pastovios 
i taikos. Jis tuojau apsistatę 
i save bankieriais ir genero- 
i lais, reakciniais Roosevelto 
politikes priešais. Vienas 
po kitam velionio politiniai 
palikimai buvo paneigti, su- 

Š. m. balandžio 20 dieną Paryžiuje atsidarys trijų die- [naikinti. . .
nų Tarptautinis Kongresas Taikai palaikyti. i 1 Velionio Roo'sevelto už-

Atsiminkime, mokslininkų ir menininkų konferencija : sieninės politikos kertinis 
taikai palaikyti, įvykusi prieš porą savaičių New Yor-! akmuo, tiek karo laimėji- 
ke, buvo amerikinė konferencija; joje dalyvavusieji at-j mui, tiek taikos išlaikymui 

! po karo, buvo Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų ' Sąjun
gos nuoširdus bendradar
biavimas. Jis, kaip visi 

j šios gadyhes realistai, su- 
[ prato, jog nei karo laimėti, 
i nei taikos išlaikyti nebus

Tarptautinis Taikos Kongresas

stovai iš kitu kraštu buvo tik svečiai - atstovai, z v A
Paryžiaus Kongresą sudarys viso pasaulio tautų at

stovai. Spėjama, jog ten bus atstovauta apie 500,000,000 
pasaulio žmonių, trokštančių taikos ir kūrybinio darbo.

Tai bus, iš tikrųjų, milžiniškas žygis.
Bet ar jūs žinote, kad trockistai ir visokį komunistų ir 

žmonijos priešai, “stovintieji kairėje” (kaip sako komer
cinė spauda) jau plepa apie liežuvio kyščiojimą šiam 
Kongresui?

Tarp kitų “kairiųjų,” kurie siekiasi tuo pačiu laiku 
turėti Paryžiuje savo “konferenęiją” (Kongresui plūsti) 
yra /‘egzistencialistas” Jean Paul Sartre, David Rousse 
ir kiti. Trockistai ir kitokios spalvos taikos priešai kvie
čiasi ir iš Amerikos kai kuriuos sau tolygius atstovus: 
pav., David Dubinsky, John Dos Passos, ir jiems pana
šius, kurie kada nors yra pašmeižę komunistus.

Savo tokia taktika trockistai nieko nelaimėjo New 
Yorke, nelaimės jie nieko ir Paryžiuje.

Iš ankšto galima tikėtis^ jog Tarptautinis Kongresas 
Taikai Palaikyti, prasidėsiąs balandžio 20 dieną, bus 
konstruktyvus ir’jis nustatys pasaulio žmonėms gaires, 
pagal kurias jie kovos už taiką.

Tiesa, Francūzijos valdžia, ištikimai tarnaudama Wall 
Strytui jau paskelbė, būk ji apribosianti delegacijų skai
čių. Vadinasi, ji teįsileis Francūzijon iš kiekvieno krašto 
delegatų tik- tiek, kiek ji norės, o ne kiek kuris kraštas 
bandys siųsti.

Mes suprantame, jog tokioje šalyje, kaip Francūzija, į 
kurios valdančioji klasė pasilaiko' amerikiniais doleriais, 
nėra lengva žmonėms pasisakyti už taiką. Bet, galime “ 
būti tikri, jie susiras būdus, kaip tai padaryti. j

užėmęs
prieš karą."

Pasaulinis intelektualų 
kongresas prasidėjo šių 
1949 m. kovo mėn. 25 d., 
penktadienio vakare, pačioj 
didžiojoj Waldorf - Astoria 
Hotel patalpoje (ball room). 
Buvo vakarienė, tolimųjų 
svečių sutiktuvės, pirmoji 
su jais pažintis, jų sveiki
nimai, jų pareiškimai, jų 
prakalbos.

Kiek ten suplaukė sviete
lio ! Prasimušti negalima 
priemenėse jr koridoriuose. 
Susikimšimas, spūstis, kad 
tau ir pakrutėt neduoda! O 
publika vis rinktinė. Ūžsi- 
registruot į konferenciją - 
3 dol., už vakarienę — 10 
dol. Nors ir iš kalno, už ke
liolikos dienų pirma to 'už
simokėjai, vis viena turi tir
štose eilėse susigTūdęs sto
vėti, kol gauni nuskirtą prie 
stalo vieta.

Keista, kaip' tokioj tirš-

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanų lėšų komitetas 
užgyrė $43,000,000 lėšų, kad 
amerikonai galėtų lėktų-j 
vais gabenti reikmenis į | toj kamšaty — pasitaiko 
savo užimtą Berlyno dalį. į kartais akis akin susitikti

ir tokios šalies, judrioj pro
žektorių šviesoj atsistoja 
Jugoslavijos delegatas, ki
tas, trečias., Aplodismentų 
griausmelis skardžiai pa
sveikina kiekvieną. Lenkijos

• vie-

t aB-. ; A

Velionis prez. Franklin Delano Rooseveitas Jaltos konferencijoje sū Churchillu ir 
Stalinu.

mosios Indijos vienišas de- 
legatas. Kubos grakšti mo
teris delegatė, antras — 
šaunus vyras, trečias irgi. 
Ogi štai atsistoja ir tasai 
jaunuolis raudonskruostis, 
smulkaus gražaus veido, su 
tirštų plaukų kepure, — tai . 
vienintelis įsileistas Angli
jos delegatas Steipeldonas. 
Dirstelėjęs programon, skai" 
tau: William Olaf Staple
don, philosopher and* psy
chologist. Dar skardžiau su
pi iaukšėjo katučių papliūpa, 
ir ne be reikalo: paskiau pa
sirodė, koks stebėtinas ar
tistas ir oratorius tas jau
nuoliškas filosofas.

(Daugiau bus)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 12, 1940
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Apie Amerikietį Bronių 
Vargšę - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS
prekybą tais vandeniais. 
Kitas vertelga Vilson siūlo 
eksploatuoti tuos vandenis 
bendrai, bet Viedras atsisa
ko. Padėjėju sau jis paima 
giminaitį Juozą, kuris iki 
tol gyveno vargingai ir bu
vo net socialistas. Pastara
sis atsisako senojo darbo ir 
draugų, . pradeda praban
giai gyventi, bet neilgai. 
Vilsonas šaltinį įveda į sa
vo lauką, ir Juozas, tapęs 
šeimininku po Viedro mir
ties, bankrutuoja. Juozas 
lėbauja viešbutyje su mies
to valkatomis, kurie jį ap
vagia. Išgirdęs savo bank
rotą, girtas Juozas nusi- 
šauja.

Sociališkai būdingos šioje 
dramoje dvi problemos. 
Pirmoji — tai lietuviškos 
buržuazijos kilimo proble
ma reakcijos metais, jos 
pastangos ūmai praturtėti, 
jos šykštumas, nepasitikė
jimas, vengimas visokių 
buvusių draugų ir 1.1. Nors 
lietuviškas koloritas šioje 
dramoje silpnas (minerali
nių vandenų, kaip žinoma, 
Lietuvoje mažai), tačiau 
pati toji buržuazijos dary- 
mosi, paprasto miestelėno 
greitas praturtėjimas, pel
no grobstymas, peraugimas 
į buržua problema — labai 
gyvenimiška ir lietuviška. 
Dar gyvenimiškesnė ir ak
tualesnė reakcijos metams 
yra antroji problema, ku
rios nešėju yra Juozo vaiz
das. Tai būtent inteligenti
jos renegatystės, atsisaky
mo nuo revoliucijos, sotaus 
ir ištaigingo gyvenimo ieš
kojimo, suaugimo su bur
žuazija problema, štai ga
na būdinga tokio renegato 
atsimetėlio filosofija—Juo
zo monologas: ' i

“Šiandien buvę mano 
draugai, vadinami pirmei-r 
viais, keikia mane ir vadi
na buržuėliu. Varvinkit no
sis... Norėtumėt ir jūs to
kiais būti, bet toli gražu... 
Daug geriau jausti save so- 
tum, gerai apsitaisiusiu, iš
simiegojusiu, negu nakti
mis po purvus braidant 
kiaurais batais atsišauki
mus klijuoti ant stulpų ir 
sienų... Lyja, purvas, pil
ve tuščia, krūtinę skauda, 
o čia ieškai laimės, telki 
talką, džiaugies tuščiais sa
kymais ... O garbė — kas 
ta garbė? Supūsi kalėjime, 
geros dienos nematęs, ir 
viskas tau užbaigta.:. 
Karščiavaus ir aš iš pra
džios, gailėjaus taip vadi
namų varguolių, prijaučiau 
progresyviškam judėjimui, 
bet atsibodo. — Ne tas gu
drus, kuris skursta, bet tas, 
kuris moka išnaudoti gyve
nimą, tas yra gudrus!”

Tokią (charakteristiką 
Juozas duoda ne tik sau, 
bet ir daugeliui panašių į 
save renegatų:

“Teko man matyti daug 
tokių ideališkų jaunikaičių, 
kurie, kalbėdami vieną, vi
sai ką kitą manė ir, par
duodami savo nuomones, 
krovė skatikus, ir ant galo 
jodinėjo sprandais darbi
ninkų - brolių, kaip jie va
dina, vėl persitikrinę, kad 
kitaip šiame laike negali 
būti.”

Gal ir visai natūralu, kad 
pats renegatas taip kalbė
tų apie save, tačiau šie žo
džiai ryškiai atskleidžia 
Br. Vargšo pasmerkimą tos 
renegatystės, kovą prieš ją. 
Dramoje priešpastatomas 
šiems renegatams ir ištiki
mo socialisto —'buvusio 
Juozo draugo Vyšnios vaiz- 
daš, kuris išaiškina Juozą

(Tąsa) 

beralizma, B r. Vargšas šito 
nepadaro, ii- drama propa
guoja savotišką liberališkų
jų dvarininkų vienybę su 
liaudimi. Tas, žinoma, labai 
idėjiškai sumenkina šitą 
vieną iš sociališkai ryškiau
sių Br. Vargšo kūrinių.

Tiesioginis revoliucijos 
atgarsis yra ir vieno veiks
mo drarrfa “Penktas prisa
kymas.’’ Revoliucionieriai 
gabena ginklus per sieną 
revoliuęijos naudai. Daug 
nepasisekimų, bet išdaviko 
negali susekti. Vienas tų 
revoliucionierių Stakis pa
galiau išaiškinamas kaip 
šnipas — išdavikas. Orga
nizuojant jam eilinę išda
vystę, draugai dešifruoja 
jį. Tačiau nušauja jį ne pa
tys revoliucionieriai, o se
nio Tolučio sūnus Andrius, 
tarnaująs pasienio sargy
bos viršininku, kuris, atė
jęs suimti revoliucionie
rius, randa jų tarpe savo 
tėvą ir tėvo įkalbėtas ima 
gailėtis blogai darąs. Jis 
nušauja savo tarną šnipą 
ir patį save.

Atspindėdama labai es
mingus revoliucijos mo
mentus — ginklavimąsi, 
ginklų gabenimą, kovą su 
provokatoriais, šnipais ir 
1.1, šioji Br. Vargšo drama 
irgi susilpninama tuo nei 
sociališkai, nei psichologiš
kai giliau nepagrįstu sar
gybos viršininko Andrie
jaus atsivertimu'. Tačiau re
voliucijos ginklavimosi pro
paganda, kovos prieš išda- 
kus ir reakciją šūkiais ir 
1.1, šioji Br. Vargšo drama 
yra taip pat vienas iš revo- 
liucingiausių jo kūrinių. 
Rašyta jau gilios reakcijos 
metais, ji itin būdinga sa
vo kovos ir pasiaukojimo 
revoliucijai nuotaika. Tą 
nuotaiką išreiškia toki re
voliucionieriaus Gotučio žo
džiai, galimas daiktas, Br. 
Vargšui įkvėpti irgi Gorkio 
revoliucinių romantinių 
vaizdų:

“Ek, kad tai galėtum, 
žmogus, išplėšti savo širdį 
ir, iškėlęs į padanges, pa
rodyti ją pasauliui!”

Savanaudžio šnipo filoso
fija išreiškia tokie žodžiai: 
“Taip jau pasaulyje einasi. 
Nori būti aukščiau — mink 
kitus sau po kojų.”

Šiam Br. Vargšo kūriny, 
kaip ir bemaž visuos ki
tuos, visu pločiu keliama 
taip pat humanizmo proble
ma, ka nurodo jau ir pati 
antraštė “Penktas prisaky
mas,” skelbias, kaip žino
me, “neužmušk.” Daugely
je savo pirmojo laikotarpio 
kūrinių, lygiai kaip ir šioj 
dramoj, Br. Vargšas šitą 
problemą sprendžia revo- 
liuciškai, propaguodamas 
revoliucinį humanizmą, 
skelbiantį kovą prieš prie
šus vardan pavergtos liau
dies išsilaisvinimo ir lai-* 
mės.

Kitose B r. Vargšo dra
mose revoliucija, jos įvy
kiai, žmonės ir idėjos jau 
nestovi centre, užleisdamos 
vietą, kaip ir daugelio tų 
metų revoliucinių demokra
tinių rašytojų kūryboj, 
siauresnėms buitinėms ar 
psichologinėms femcįms. 
Viena iš sociališkai ryškes
nių* reakcijos metams' tokių 
buitinių psichologinių Br. 
Vargšo dramų yra “Milijo-. 
nai vandeny.” Schematiš
kas jos turinys toks. Mies
telėnas Viedras, pigiai nu
sipirkęs balų plotą, atran
da ten mineralinius vande
nis ir įsteigia maudyklę bei 

ne tik kaip renegatą, bet ir 
kaip išdaviką ir meta jam 
kaltinimą:

“O tu drauge, už skati
kus* ir gerą duoną viską 
atidavei, ką prakilnesnio 
savyje turėjai. Net ir sąži
nę !”

Dramoje keliama ir tre
čioji idėja — tai pinigų 
tvirkinančios ir žudančios 
reikšmės pabrėžimas, šiai 
idėjai tarnauja ir melodra
miškas dramos galas — 
Juozo nusižudymas, nete
kus pinigų, ir ją suformu
luoja paskutiniais žodžiais 
viešbučio tarnas:

“Dešimt metų čia tarnau
ju, ir vis tą patį matau, — 
pirma pinigai, o paskui ga-

katalikų veid- 
daromos žydams 
ir t.t. Moraliniu 
tikintieji katali- 
daug žemiau už

Šitas keliamųjų proble
mų įvairumas dramoje es
ant nepakankamiems B r. 
Vargšo meniškiems gabu
mams, padarė ją gana sche
matišką, tačiau jis rodo Br. 
Vargšą jautus ir atsiliepus 
į pačius gyvenimiškiausius 
laikotarpio klausimus.

Daugiau ar mažiau bū
dingų laikotarpio atspin
džių užeiname ir buitiškai 
psichologinėje Br. Vargšo 
3 veiksmų dramoje “Sveti
mas dievas” (1913 m.). Ji 
kelia būdingą tiems lai
kams antisemitizmo, žydų 
pogromų problemą, nors ir 
sprendžia ją daugiau tiky- 
biškai psichologiniu kryps
niu. Kartu tai yra ryškus 
kovos prieš klerikalizmą ir 
jo demaskavimo kūrinys, 
parodoma 
mainystė, 
skriaudos 
atžvilgiu 
kai stovi 
žydus, —
šas savo dramoje. Psicholo
giniu atžvilgiu gana stip
riai parodoma seno patriar
chalinio žydo Abromo ir jo 
sūnaus drama, kuris, pa
milęs katalikę merginą ir 
davatkų įkalbėtas, apsi
krikštija, tačiau pasidaręs 
kataliku — pastarųjų dar 
labiau niekinamas ir kenčia 
pasityčiojimus. Tėvas taip 
pat mirdamas jį prakeikia.

Kitos B r. Vargšo buiti
nės dramos, neturėdamos 
konkrečių revoliucijos ir 
reakcijos metų požymiu, 
vaizduoja bendras kapitali
stinės “Gadynės žaizdas” ir 
tos gadynės “Žmones” (Br. 
Vargšo dramų antraštės). 
Tos “gadynės žaizdos” — 
tai skurdas ir išnaudoji
mas, vedas į vagvstes, na- 
Distuvvste — iš vienos nu
sės. ir turtu grobstymas iš
taigingam gyvenimui, nesi
skaitant su Tokiais sąžinės, 
moralės nuostatais ir varž
tais — iš kitos. Dramoje 
“Gadynes žaizdos” ir “Žmo- 
^ės” ir nripšpastatomi vie
ni kitiems šie du pasauliai, 
geriau sakant, šios dvi 
priešingybės vienam ir tam 
pačiam pasauly. Štai, pa
vyzdžiui, “Žmonių” turi
nys. Senas nusigyvenęs 
darbininkas Vargulis turi 
dukterį — darbščia siuvėją 
Oną, kurios uždarbį tačiau 
prageria tėvas. Oną mylį, 
padorus darbininkas Pet
ras, bet tėvas ją nori išleis
ti už turtingo pono Tu- 
bauskio. Petras išvyksta 
ieškoti uždarbio svetur,'tuo 
tarpu Oną tėvas, priverčia 
gyventi pas Tubauskį. Pas
tarasis pasirodo esąs vedęs 
ir Oną teįsigeidė turėt kaip 
sugulovę — paleistuvę. Ap
gauta ir susikrimtusi Ona 
irgi pradeda gerti, pameta 
Tubauskį ir atsiduria pros
titučių eilėse. Grįžęs Petras 
vėl nori padėti Onai ir jos 
tėvui, bet Ona numato, kad 
Petrui ji negalėsianti suda
ryti laimės, ir nusižudo.

Dramoje priešpastato
mos ir dvi moralinės lini
jos: iš vienos pusės Petras

Netikėtai susitiko ant laivo Marine Falcon buvęs nacių 
kempėje uždarytas Herman Borenkraut (kairėje) ir 
Albert Bauras, kauniškis, buvęs toje naciu kempėje 
smogikju-storm traperiu (centrinis). Kilo didis są
jūdis kankintųjų koncentracijose asmenų prieš buvusi 
kempės viršininką. Imigracijos viršininkai nuvedė juos 
abu i Ellis Island. Abu esą atvykę su šeimomis. Ką 
padarė su tuo “Dievo Paukšteliu,” šiuo tarpu pilnų 

žinių dar nebuvo.

ir duonos išnešiotojas Ma- 
taušas, kurie gyvena pagal 
sąžinę, rūpinasi padėti var
guos, suraminti, ir iš kitos 
pusės — turčių atstovas 
Tubauskis," kuris Savo gro
bikišką moralę išreiškia to
kiais žodžiais:

“Aš toks žmogus: imu 
viską nuo gyvenimo, ką tik 
galima išnaudoti... Sąžinė, 
žodžiai... Kas kuriam lai
kui paslėpė taš gėrybes, 
tam atsivėrė akys ir pama
tė, kaip daug puikių daiktų, 
iš kurių galima pasinaudot, 
apie kuriuos mažiausio su
pratimo neturėjo.”

Tos dvi moralinės ten
dencijos taip pat ryškiai 
keliamos ir “Gadynės žaiz
dose.” Turčiams ir gob- 
šiams joje priešpastatoma 
net keletas sąžiningų žmo
nių iš varguomenės tarpo. 
Ryškiausias jų yra Lukšius 
— pusiau elgeta, kuris ieš
ko savo pražuvusios duk
ters ir pagaliau ją suranda 
pono Turino tarnaitėje 
Naštų tėję. Štai jo gyveni
mo principai:

“Ne tame žmogaus išga
nymas, kad jis gali apvog
ti kitą, būti godojamu to
dėl, kad pilnos kišenės vog
tų pinigų, ne. Jis nelaimin
gas, vertas visada pasigai
lėjimo... Turėk gryną są
žinę, turėk tiesą žiūrėti tie
siai į akis, ir tavo širdis vi
sada juoksis.”

Panašių samprotavimų 
yra ir darbininkas Anup
ras, mylįs Nastutę. Jis irgi 
norėtų matyti visus dorus, 
laimingus, neskriaudžian- 
čius vienas kito:

“Ar negalėtų, rodos, vi
si būti kaip vieno tėvo, vie
nos motinos, kitaip tada 
gyventųsi... Čia bedarbis, 
ten nuogas, kitur alkanas, 
pažvelk į kitą pusę — vėl 
vienas girtuoklis, kitas va
gis, tfečias kriminalistas... 
Kitokios išeities reiktų vi
siems ieškoti... "Duoti vie
nas kitam ranką... Lauki 
ateinant tų laikų, kada visi 
J)ūs sotūs ir linksmi...”

Galima būtų prikišti Br. 
Vargšui dėl šios rūšies dra
mų ir apysakaičių jo pa
krypimą reakcijos metais į 
nekovingąjį humanizmą, 
vargšų gailėjimąsi bendrai, 
moralinių kategorijų prieš
pastatymą klasinėms. Šio
se dramose B r. Vargšas ne
iškelia revoliciškai ir socia- 
listiškai susipratusio darbi
ninko vaizdo. Tai būtų tei
singas priekaištas. Tačiau 
vaizduodamas pačias gyve
nimo padugnes, deklasuo
tuosius sluoksnius, ir jų bui
tį reakcijos metais, Br. 
Vargšas, kaip menininkas, 
gal ir teisingai pasielgė, 
nupiešdamas šių atsitiku
siųjų *ir deklasuotųjų darbo

žmonių sluoksniu nuotai- 
u 1kas ir psichologiją, kurie 

tik ieško išeities iš vargo 
ir išnaudojimo, bet dar jos 
nėra radę sąmoningoj pro
letariato kovoje. *

Mažesnio reikšmingumo, 
kaip tikrovės atspindėjimo 
atžvilgiu, taip ir idėjinio 
probleminio, turi Br. Varg
šo dramos, vaizduojančios 
kaimą, kaimo žmones. Jau 
mes matėme ir iš Br. Var
gšo apysakaičių, kad kaimo 
tikrovės jis bemaž niekur 
neliečia. Galima spėti iš 
Br. Vargšo biografijos, kad 
jei jis neperstipriai buvo 
susirišęs su Lietuvos gyve
nimu, tai visai tie ryšiai 
silpni Lietuvos kaimo atve
ju. Ir tas kaimas ir žmo
nės, kokius Br. Vargšas 
pavaizdavo savo dramose 
— Jabai schematiški ir ne
būdingi.

Dramoje “Lizdas nami
nio' liūto” vaizduojamas pu
siau dvarininkėlis, . pusiau 
valstietis Nikodemas, kuris 
greit prageria ir visiškai 
nugyvena ūkį, parduoda 
paskutinius daiktus ir gy
vulius ir* pagaliau pats mir
šta griovyje. Vaikai — vie
nas išeina uždarbiams į 
miestą, kitas pasidaro irgi 
girtuoklis ir.vagis, pakliū
va į kalėjimą. Duktė Rožė 
myli kaimyno sūnų Julių, 
prigyvena nuo jo vaiką, bet 
Julius išeina į kariuomenę' 
ir meta Rožę. Skaudžiau
sias kančias pergyvena mo
tina Elzbieta. Kada Rožė, 
gąvus laišką iš Juliaus, iš
bėga su kūdikiu nusižudyt, 
sūnus išvežamas į kalėjimą, 
o apie antrą sūnų ateina 
pranešimas, kad jis užmuš
tas fabrike — Elzbietai 
sprogsta širdis.

Neturėdama nieko būdin
go Lietuvos kaimui, šioji 
drama kelia visą eilę ben? 
drų socialinių ir psicholo
ginių problemų, tačiau nė 
vienos iš jų nuodugniau 
meno priemonėmis neat
skleidžia ir idėjiškai neiš
sprendžia. Sunku net būtų 
suformuluoti pagrindinę 
dramos mintį. Sprendžiant 
iš antraštės, tai rodos bū
tų kaimiško šeimos galvos 
despotiškumo ir įnorio pa
smerkimas, tačiau tas des
potas Nikodemas toli gra
žu nėra centrinė dramos 
figūra, o sociališkai ir visai 
nebūdinga. Kitos proble
mos — kareiviavimo, emig
racijos į miestus, bevedy- 
binės meilės, vagystės ir t.t. 
irgi dramoje tik nužymė
tos, .bet nė viena jų giliau 
nesprendžiama.

(Daugiau bus)

Paryžius, — Balandžio 
20 čia atsidarys pasaulinis 
intelektualų suvažiavimas 
dėl taikos.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS
Rašytas C1 i f fsidiečiui
K. Steponavičiui

Guodotinas Kaziuk!
Gavau tavo antrą laišką, 

už kuri labai dėkoju. Kitą 
laišką rašyk tiesiai man, o ne 
per mano žentą. Taip grei
čiau gausiu.

Jaučiuosi sveikatoje neblo
gai. Jau iriuosi per 72-rus 
metus. Tai didelė krūva me
tu. Gyvenu šelmiuose .ir čia 
dirbtu geležinkelio stotyj. 
Pardaviau žentui savo andi- 
nariją ir nuo to laiko persi- 
skyrėm. Tąsyk mano švoge- 
ris Garliauskas išstorėjo man 
darbą žaliosios geležinkelio 
stotyj. Maža stotis, tai ne
daug darbo ten buvo. Apva
lydavau stotį, po to užsirišęs 
ant lazdos raudoną skarmalą 
vaikščiodavau geležinkeliu, 
kad nebūtų kas užmesta ant 
rynų.

Užėjo Karo Audra
Bet neilgai taip būvą Pra

sidėjo karas vokiečių su len
kais. Lietuvos valdininkai 
irgi ėmė viską gabent iš Lie
tuvos į užsieni. Mes supra
tom,, kad ir mus užklups kokia 
velniava.

Pirmiausia vokiečiai užplū
do Lietuvą. Tie vokiški “fliu- 
kai” tai buvo tikrais velniais. 
Jiems žmogų užmušti — tai 
taip, kaip pypkę rūkant nu- 
sispiaut. Daug jie ir išžudė 
lietuvių, ypač žydų. Mat, bu
vo tokių lietuvių bestijų, ku
rie informuodavo vokiečius, 
o šie lietuvius kankindavo ir 
žudydavo.

Prie manęs pristatė vokietį 
perd etinį. Turėjau jam čeba- 
tus išvaksuoti ir tūpčioti apie 
ji. Jei ne, tai ir važiuok 
pas Abraomą.

Bėgau iš Lietuvos ir Aš
Kai vokiečiai buvo gena

mi atgal, tai ir vėl prasidėjo 
pragaras. ūkininkai susi
kraudavo j šienleiteres, ką tik 
turėjo; prisirišdavo prie le- 
terės karves, arklius ir va
žiuoja į gilumą Vokietijos. 
Aš irgi kartu su kitais bėgau. 
Visoki agitatoriai liepė žmo
nėms bėgti, nes, esą, ateina 
bolševikai, tai visus išžudys.

.Po savaitės kelionės buvom 
sustabdyti kur tai prie dide
lio ežero. čia vokiečiai iš
skyrė keletą mūs senių, o ki
tus su viskuom nusivarė to
lyn. Mus vokietys nuvedė 
kiek toliau nuo ežero ir pa
davė po špatą, paliepdamas 
kast griovius. čia jau keli 
šimtai kasė tuos griovius.

Mūšio Laukuose
Vieną dieną abi armijos su

sidūrė visai arti. Mes, griovių 
kasikai, likome tarpe armijų. 
Per mūs galvas ūžė grana
tos be persto j imo. Daug ka- 
sikų buvo tada užmušta. Aš 
gulėjau tame griovyje, iki 
raudonarmietis paliepė lipt 
lauk. Aš jam paaiškinau, 
kaip aš čia atsiradau.# Jis 
nuvedė prie antro kareivio, 
kuris davė man pasą keliaut 
atgal.

Baisus Sugriovimas
Grįždami atgal matėme tik 

griuvėsius tuščiuose laukuose. 
Tą patį radom ir Lietuvoje. 
Daugelis neturėjo ką valgyt, 
nė kur gyvent. Sovietų val
džia gelbėjo maistu, bet rei
kėjo eiti i tam tikras stotis 
pasiimti.

Taip tai pradėjom be nie
ko iš naujo gyvenimą. Ūki
ninkai įsijungė į ūkių darbus, 
o kiti į miestų atbūdavojimą.

Buvo Niekšu
Iš pradžių buvo didžiausia 

anarchija. Prie valdžios dar
bų susitelkė daug buožiškų, 
smetoninių sukčių ir visaip sa- 
botažavo darbą. Jie turėjo 
slaptą organizaciją, vadintą 
“tautos sargais.” Tai buvo» 
tikri chuliganai-razbaininkai. 
Jų kamarotai, įsiskverbę į 
raštinių ir pašto darbus, su
teikdavo tiems razbaininkams 
žinias, o šie atėję naktį žu
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dydavo dorus žmonos. Kas 
tik dirbo ščyrai dėl atstatymo 
Lietuvos, tokiem gręsė pavo
jus iš tų chuliganų. Bet da
bar jau apsivalyta nuo tų 
chuliganiškų “tautos sargų 
partizanų.”

Kova su Chuliganais
Pereitą rudeni buvo atidary

ta Vilkaviškyj vaikams nauja 
mokykla. Už mokytoją buvo 
pakviesta Mato Guogos duk
tė. Dėlei to tie razbaininkai 
nakties laiku užrišo duris ir 
uždegė stubą. žmonės pama
tę su šakėmis vijosi tuos raz- 
baininkus iki Vasijos giraitei. 
Giraitėj, kaip gyvatės pra
puolė. Nuo to laiko negirdėt 
daugiau tų chuliganų darbų. 
Kalbama, kad juos remia ir 
skatina prie tų chuliganiškų 
darbų nubėgę į Ameriką sme
toniniai parapijonai. Neklau
sykit jų melagysčių. Tegul 
tie Smetonos juodžiponiai ne
mano, kad jie vėl kada bus 
Lietuvos viešpačiais. Tiems, 
kurie atbudavojo Lietuvą iš 
griuvėsių, Lietuva priklausys, 
o ne tiems, kurie apvogė Lie
tuvą ir iš jos pabėgo.

Šių Dienų Gyvenimas
■Pats Lietuvoj gyvenimas— 

kaip ir seniau, žinoma, kai 
kur yra kiek trūkumų, ūki
ninkai triobas atsibudavoja ir 
ir pereitais metais javai pui
kiai užderėjo. Miestai taipgi 
atbudavojami. Vilkaviškyj 
daug budinkų atstatyta ir iš
rodo labai gražiai. Geležin
keliai sutaisyti ir geležinkelių 
stotys, kurios buvo sugriau
tos atstatytos. Traukiniai kur
suoja, kaip ir visados.

Kaip klausei apie ūkib ko
lektyvus, tai apie Alvitą, Vir
balį, Vištytį dar nedaug yra 
kolektyvinių ūkių. Apie Ma
rijampolę ir toliau kolektyvi
nių ūkių jau yra daug. Pri
gulėdamas kolektyve gali tu
rėti savo stubą. karvę, ir 
daugiau ką pragyvenimui, bet 
kolektyviniam ūkyj dirbama 
bendrai. Sakoma, apie Kauną 
yra labai gražiai gyvuojančių 
kolektyvinių ūkių. Gal su 
laiku bus visas Lietuvos ūkis 
kolektyvinis.

Ar dar Wilkes-Barre, Pa., 
miestas nesugriuvo? Jau 44 
metai, kai aš jį apleidau.

Su gerais linkėjimais, 
tavo senas bičiulis, 

ANTANAS.
3-2-49.

Kongresmanas Thomas H. 
Burke iš Toledo, Oho, buvęs 
to miesto United Auto Work
ers Lokalo 12-to sekretoriumi, 
taipgi tarnavęs tos valstijos 
seimelyje, .dabar, po išbuvimo 
kongrese tris mėnesius, įspė
ja, jog padėtis yra pavojin
ga, kas liečia Taft - Hartley 
aktą ir minimum algos pakė
limą. Jis sako, kad reakci
ninkų kongresas gali nukapoti 
minimum .algas iki 60 ar 65 
centų ir palikti ateičiai aršų 
esamąjį ar dar paaršintą 
priešdarbininkišką Taft-Hart- 
ley įstatymą. Ar tas jiems 
pavyks, aišku, priklausys nuo 
to, kaip piliečiai savo susiedi- 
jose veiks j savo kongresma- 

nus ir bendrai j kongresą.
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(Tąsa)

Fogas ir Auda nesirgo jūros liga, ir 
abudu gardžiai valgė konservus su džiū
vėsiais. Valgyti jie pakvietė kartu ir 
Fiksą, kuris, nors jam buvo nesmagu, 
tačiau sutiko pasistiprinti, nes žinojo, 
kad pilvas — ne brolis. Važiuoti to žmo
gaus lėšomis ir valgyti jo duoną jam ro
dėsi dėlto nepatogu ir negražu. Todėl jis 
valgė maža ir nedrąsiai.

Bet pavalgęs, Fiksas pasitraukė Fogą

— Gerbiamasis ...
Tas žodis “gerbiamasis” jam, rodos, 

nudegino lūpas, ir jis bos susiturėjo ne
paėmęs už sprandą tam “gerbiama
jam” !

— Gerbiamasis, tamsta man padarei 
didelę malonę priėmęs į laivą; rfors ne
galiu taip leisti pinigų, kaip tamsta, bet 
vis dėlto norėčiau atsilyginti už savo da-

— Geriau apie tai nekalbėkime, — at
sakė Fogas.

— Bet, jeigu aš noriu.
— Ne, ne, — atkartojo Fogas: — pra

šom nesirūpinti.. Tai eina į mano bend
rąsias išlaidas!

Fiksas padėkojo. Jam buvo pikta ant 
savęs. Visą dieną daugiau jis nieko ne
kalbėjo.

Tuo tarpu Tankaderė sau skubindama 
plaukė. Džonas Bensbi ne kartą sakė Fo- 
gui, kad nuvešiąs keleivius į Šangajų 
laiku. Fogas jam atsakinėjo, kad jis ne
abejojąs dėl to. Visas ekipažas nėrėsi iš 
kailio. Pažadėtosios dovanos ragino kiek
viena matrosą.c *

Vakare locmanas pranešė, kad nuo 
Hong-Kongo nuvažiuota jau šimtas dvi
dešimt mylių. Fogas galėjo tikėtis, kad 
jis atvyks į Jokohamą nei vėlai nei anks
ti, kad tas “truputį nemalonus atsitiki
mas” Hong-Konge nepakenks jo kelio
nei.

Naktį, prieš auštant, Tankaderė įplau
kė į Fo-Kieno sąsiaurį, kuris skiria di
delę Formozos salą nuo Kinų žemės ir 
perkerta Vėžio atogrąžą. Tam sąsiaury 
yra daug verpetų, todėl važiuoti buvo la
bai nelengva. Bangos kliudė plaukti. Ant 
dangčio sunku buvo stovėti.

Auštant vėjas pakilo dar didesnis. 
Dangus pranašavo vėtrą. Barometras 
taip pat rodė staigią oro atmainą. Praė
jusios dienos vakare saulė leisdamasi bu
vo aptraukta raudonu rūku. Tokia ji te
esti prieš vėtrą.

Locmanas dažnai žvalgėsi į dangų, vis 
kraipė galvą ir kažką vienas kalbėjo. 
Pagaliau; prisiartinęs prie Fogo, tarė 
jam tyliu balsu:

— Ar galima tamstai viską sakyti?
— Viską, — atsakė Fogas.
— Tuojau pakils vėtra.
— Iš žiemių ar iš pietų? — paklausė 

Fogas.
— Iš pietų.
—Kad aš pietų, tai mūsų laivą grei

čiau varys! — tarė Fogas.
— Jei tamsta nebijai, tai man nebėr 

ko kalbėti, — atsakė locmanas.
Džonas Bensbi, laukdamas vėtros, ėmė 

ruoštis. Jis liepė tuojau nuimti bures. 
Visas duris uždarinėjo, visas skyles už
kamšė, kad joks lašelis vandens negalė
tų įeiti į vidų. Kad laivas eitų pavėjais, 
paliko nenuimtą vieną trikampę burę, 
padarytą iš stipraus audeklo.

Savo keleiviams locmanas patarė eiti 
į kajutę. Bet sėdėti ankštam kambary, 
bėveik be oro, niekas nepanorėjo. Nei 
Fogas, nei Auda, nei Fiksas nesutiko 
lipti nuo dangčio.

Apie aštuntą valandą vėtra tikrai pa
kilo. Vėtra buvo su lietum. Vėjas ėmė 
nešti Tankaderę kaip plunksną. Sunku 
būtų apsakyti jos greitumą. Smarkiau
siai bėgdamas garvežys — tik vėžlys 
prieš ją.

Tankaderė, mėtoma milžiniškų bangų, 
visą dieną švilpė į šiaurę. Dvidešimt 
kartų vandens kalnas, vydamasis pas
kui, buvo beskandinąs laivą, bet įpratusi 
vairininko ranka vis gelbėjo nuo pražū
ties. Visa baimė pasibaigdavo tuo, kad 
vanduo aptėkšdavo keleivius nuo galvos 
ligi kojų; bet jie nesi-skundė. Fiksui tai 
ne per daug tiko. Aųda, įsmeigus akis, 
žiūrėjo į Fogą ir gėrėjosi jo drąsybe. O

Fogas atrodė toks, lyg ir ta vėtra būtų 
ėjusi į jo programą.

Lig to laiko Tankaderė ėjo į žiemius. 
Bet į vakarą, kaip ir reikėjo lauktų vė
jas atsisuko nuo žiemvakarių, ir bandos 
ėmė mušti į laivo šoną.

Naktį vėtra dar padidėjo. Matydamas 
temstant ir audrą vis kilstant, pats Džo
nas Bensbi pradėjo bijoti. Jis ėmė tartis 
su savo žmonėmis, bene geriau būtų su
stoti prie kranto.

Pasitaręs su jais, jis priėjo prie Fogo 
ir tarė jam:

—Aš manyčiau, kad mums būtų ge
riau priplaukti prie artimiausio uosto 
ir palaukti, kol aptils vėtra.

— Ir aš taip manau, — atsakė Fogas.
— A! — tarė locmanas, — bet į kurį ?
— Aš vieną težinau, — ramiai atsa

kė Fogas.
— O kokį?
— Šangajų!
Iš kąrto jūreivis nesuprato, kiek ta

me atsakyme buvo pasiryžimo ir atkak
lumo. Paskui jis sušuko:

— Tiesą tamsta sakai. Tiktai į Šan
gajų !

Ir nuo 
šiaurę.

Tikrai 
las, kad 
Auda buvo baisiai nuvargus, bet nesi
skundė. Fogas kelis kartus turėjo ją gel
bėti nuo bangų rūstybės.

Išaušo. Audra tebesiautė. Bet vėjas 
jau ėmė pūsti nuo pietryčių.
maina kelionei buvo naudinga, ir Tanka
derė vėl smarkiai ėmė plaukti į žiemius.

Retkarčiais, prasiskyrus rūkui, pasi
rodė žemė, bet laivo jokio nematyti bu
vo. Tankaderė viena kovojo'su pasiutu
siomis bangomis.

Apie vidudienį vėtra ėmė kiek tilti, o 
vakare jau buvo visai nebaisi. Tokios vė
tros paprastai neilgai trunka.

Išvarginti keleiviai gaVo pagaliau tru
putį užkąsti ir atsigulti.

Naktis buvo gana rami. Locmanas lier 
pė užtiesti apatines bures. Laivas plaukė 
greitai. Auštant Džonas Bensbi .pranešė, 
kad lig Šangajaus belikę šimtaą, mylių.

Šimtas mylių — tai vienos dienos ke
lionė. Jau buvo lapkričio 11 diena. Tos 
pačios dienos vakare Fogas turėjo būti 
Šangajuje, jei nenorėjo nusivėlinti įsi- 
sėsti į garlaivį, plaukiantį į Jokohamą. 
Kad ne ta vėtra, kuri jam sugaišino ke
lias valandas, jis jau būtų buvęs per ko
kias trisdešimt iliylių nuo Šangajaus.

Vėjas vis tilo, ir kartu rimo jūros 
bangos. Laivas tiesė vis daugiau burių.

Vidudienį Tankaderė buvo nuo Šanga
jaus ne daugiau, kaip per keturias de
šimtis mylių. Beliko šešios vai. lig iš
plaukiant garlaiviui į Jokohamą.

Reikėjo labai skubintis. Išskyrus Fo
gą, visi keleiviai drebėjo, kad nenusivė- 
lintų. Norėdamas suspėti, laivas turėjo 
plaukti per valandą mažiausiai po devy
nias mylias, o čia vėjas vis mažėjo! Jis 
pūtė nuo kranto ir labai nevienodai: 
kartais visai prapuldavo, įr jūros bangos 
tuojau išnykdavt).

Tačiau laivas buvo toks lengvutis, jog 
menkiausias vėjelis galėjo išpūsti bures, 
ir, padedant jūros srovei, galima buvo 
įmanomai kapstytis. Džono Bensbio ap
skaitymu, šeštą valandą lig Šangajaus 
beturėjo likti dešimt mylių.

Septintą valandą lig Šangajaus bebu
vo trys mylios. Laivo savininkas kažko 
baisiai susikeikė... Jis pamatė žūvant 
savo dviejų šimtų svarų dovaną; Jis pa
žvelgė į Fogą. Fogas buvo ramus, nors 
tą valandą jis galėjo nustoti viso savo 
turto...

Staiga iš vandens išdygo juodas dūmų 
stulpas. Tai buvo Amerikos garlaivis; 
jis jau plaukė iš Šangajaus.

— Sudegtum! — sušuko nusiminęs 
Džonas Bensbi, leisdamas iš rankų vai-

New Yorko Fifth Ave., būdavusi pilnutėlė taksikų, ve
žiojančiu ponus, svečius ir laiks nuo laiko pavežimo 
reikalingus eilinius piliečius namiškius, dabar matoši 

apleista, tarsi kokia dykuma. O užstreikuotieji taksi- 
kai ilsisi garadžiuose. Darbininkai nori daugiau algos, 

trumpiau dirbti.

to laiko Tankaderė vis varosi į

baisi naktis! Tai buvo stebuk- 
mažas laivelis išliko sveikas.

Vėjo at-

— Signalą! — tarė ramiai Fogas.
Tankaderė turėjo vieną žalvario ap

motą, kuria, ištikus rūkui, duodavo sig- 
' nalus.

Armota buvo tuojau primušta. Loc
manas jau buvo bešaunąs, bet Fogas vėl 
tarė:

— Kelkit gairę!
(Daugiau bus)

y1’;.-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Svarstomi Suvažiavimo

Nutarimai

TAURAGĖ, sausio 12 d.— 
Apskrities kolektyvinių ūkių 
valstiečiai visuotiniuose narių 
susirinkimuose aktyviai svars
to Respublikinio kolektyvinių 
ūkių valstiečių suvažiavimo 
dęlegatų kreipimąsi; Vien Ši
lalės valsčiuje Respublikinio 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimo nutarimus ap
svarstė keturių kolektyvinių 
ūkių valstiečiai. Susirinki
muose čia dalyvavo daugiau 
kaip 100 žemės- ūkio artelių 
narių.

šio valsčiaus “’Pergales“ ko
lektyvinio ūkio narys, suva
žiavimo delegatas, Gadeikis 
papasakojo savo kolektyvo 
nariams įspūdžius iš suvažia
vimo.

Susirinkimuose pasisakė ir 
eilė kitų kolektyvinių ūkių 
valstiečių - brigadininkų, ar
klininkų, melžėjų ir kt. Jie 
iškėlė eilę konkrečių klausi
mų praktiškai šiam dokumen
tui įgyvendinti. “Pergalės“ 
artelės valstiečiai priėmė kon
krečius įsipareigojimus. Jie 
pasiryžo iki vasario 1. d. iš
valyti pavasario sėjai sėklą, 
atremontuoti visus žemės ūkio 
įrankius.

ko
sti- 
pat

siektus laimėjimus per pir
muosius kolektyvinio darbo 
metus.

A ps va rstė R e'sp u b 1 i k i n i o 
lektyvinių ūkių valstiečių 
važiavimo kreipimąsi taip
Siesikų valsčiaus “Naujojo 
gyvenimo“ kolektyvinio ūkio 
valstiečiai ir Panoterių, Pagi- o *
rių, Taujėnų ir Žemaitkiemio 
valsčių darbo valstiečiai.

Daugelis Taujėnų valsčiaus 
darbo valstiečių, matydami, 
kokius didelius laimėjimus 
pirmaisiais kolektyvinio dar
bo metais pasiekė respublikos 
kolektyvinių ūkių valstiečiai, 
nutarė šį pavasarį sutikti su
sibūrę/ į kolektyvinius ūkius.

St. Rimkus.

išplėsti gyvulininkystės 
užveisti sodą, pradėti 

buvu-

‘ Perga lės“ k o 1 e k ty vi n i o
ūkio nariai pasižadėjo viršyti 
pavasario sėjos planą 10 hek
taru,
fermas, 
kelti narių trobesius iš 
šių sodybų į bendrą.

Gausūs susirinkimai 
Černiachovskio vardo, 1 
pės,“ Juliaus Janonio 
k o 1 e k ty v i n i u ose ū k i u ose.

Pirmojo Respublikinio ko

 

lektyvinių o ąkių valstiečių su
katų kreipimo

si svarstymas tebepyksta ii” 
kituose Tauragės apskrities 
kolektyviniuose ūkiuose.

važiavimo c

įvyko 
“Šešu- 
vardo

Paskatinti Gražiu Pasiekimų

ROKIŠKIS, sausio 12 d. — 
Dviem naujomis žemės ūkio 

artelėmis padidėjo šiomis die
nomis kolektyvinių ūkių šeima 
Rokiškio apskrityje.

22 valstiečių šeimos, paska
tintos gražių Tarybų Lietuvos 
jaunųjų kolektyvinių ūkių pa
siekimų pirmaisiais darbo me
tais, susibūrė į kolektyvinį ūkį 
Juodupės valsčiaus Siemantų 
kaime. Valstiečiai savo ko
lektyvinį ūkį pavadino “Pa
žangos“ vardu.

Kolektyvinis ūkis “LKP(b) 
VI-sis suvažiavimas“ šiomis 
dienomis suorganizuotas Ro
kiškio valsčiuje.

Abiejų naujųjų kolektyvinių 
ūkių valstiečiai dabar sudaro 
visuomeninius sėklų* fondus 
pavasario sėjai. *’

N. Daunoras. .

kuriuo- 
valstic- 

ūkių 
kreipi- 

valstie-
žemės ū-

zavo eilę susirinkimų, 
se supažindino darbo 
čius su kolektyvinių 
valstiečių suvažiavimo 
muši, aiškino darbo 
čiams pavyzdinius
kio artelės įstatus ir tt.

Įvykusiame Ėagaslaviškio 
apylinkės “Pergalės” kolekty
vinio ūkio narių ir šios apy
linkės darbo valstiečių susirin
kimo mažažemis valstietis 
šaulys pasakė:

—Matau, kad tik vienas yra 
kelias, kuris užtikrina darbo 
valstiečiams pasiturintį ir 
šviesų gyvenimą — kolektyvi
nio darbo kelias.
manau pasukti ir aš, šį pa
vasarį pradėdamas darbą ko
lektyviniame ūkyje.

Ir eilėje kitų Gelvonių vals
čiuje įvykusių 
darbo valstiečiai 
ra buitis 
ūkius.

į urėdus, apsimetę 
prieteliais, gaudo jų 
Bet kada užima vie- 

ir pamiršta tuos žmo-

Tuo keliu

i

susirinkimų 
pareiškė no- 
kolektyvinius 

St. Širvys.

Stropiai Rengiamasi 
Pavasario Sėjai

UTENA, sausio 12 d.—Ne
seniai suorganizuotas Daugai
lių valsčiaus “Pažangos“ ko
lektyvinis ūkis sėkmingai 
rengiasi pavasario sėjai. Jau 
atremontuotas visas žemės 
ūkio inventorius, rūšiuojamos 
sėklos. .Daugiau kaip 7 tonos 
grūdų jau visai atitinka sėji
mo kondicijas.

Kolektyviniam ūkiui daug 
padeda apskrities žemės ūkio 
skyriaus agronomas Urbana
vičius. Jis dažnai lankosi ko- 
lektyviniame ūkyje, patari
mais ir praktiškai padeda 
valstiečiams.

Urbanavičius kolektyvinia
me ūkyje suorganizavo agro
technikos ratelį, kuriame mo
kosi 33 žmonės. Pirmame su
sirinkime agronomas Urbana
vičius kolektyvinio ūkio vals
tiečiams papasakojo apie di
džiulį stalininį planą kovoti 
su sausra.

daugiau, negu

pirmųjų naujųjų
fabrikas dirba

Gera Pradžia
KLAIPEDA, sausio 11 d.— 

“Gulbės’’ tekstilės fabriko ko- 
lektyvui šiais metais tenka 
pagaminti 800 tūkstančių me
trų audinių 
pernai.

Nuo pat 
metų dienų
tiksliai pagal grafiką, pakilo 
darbo našumas. Sausio 3 d. 
planas buvo viršytas 33 proc., 
audinių išausta dvigubai dau
giau, negu tą pačią dieną 
pereitais metais.

Daugelis audėjų kelia dar
bo našumą. Daugiaskaitlinin- 
kės, miesto tarybos deputa
tas Paulė 
nė viršijo 
20 proc.

Vaitkienė ir žabie- 
išdirbio normas 15-

Uždarose Patalpose

įvyko ap- 
krepšinio,

Varžybos
ZARASAI, sausio 

šiomis dienomis čia 
skrities moksleivių
tinklinio ir šaudymo varžybos 
uždarose patalpose. Pirmą 
vietą vyrų grupėje iškovojo

Valstiečių Susirinkimuose
UKMERGĖ, sausro 12 d.— 

Apskrities k o J e k t yviniuose 
ūkiuose vyksta gausūs kolek
tyvinių ūkių narių ir darbo 
valstiečių susirinkimai, ku
riuose svarstomas Respubliki
nio kolektyvinių ūkių valstie
čių suvažiavimo kreipimasis.

Gausus valstiečių susirinki
mas įvyko Deltuvos valsčiaus/ 
“Lenino keliu“ kolektyviniai 
me ūkyje. Respublikinio ko
lektyvinių ūkių valstiečių su
važiavimo dalyvis — “Lenino 
keliu” kolektyvinio ūkio pir
mininkas šemiota supažindino 
kolektyvinio ūkio narius ir 
darbo valstiečius su suvažiavi
mo darbais ir priimtais nuta
rimais, papasakojo' apįe res
publikos kolektyvinių ūkių pa

Delegatų Atskaita
KĖDAINIAI, sausio 12 d.— 

Krakių valsčiaus “Naujojo gy
venimo” kolektyvinio ūkio 
valstiečių delegatė Albina 
Staškuvienė kolektyvinio ūkio 
narių susirinkime papasakojo 
savo įspūdžius'iš Respubliki
nio kolektyvinių .ūkių valstie
čių suvažiavimo.. Ji atpasa
kojo ' daugelio -kolektyvinių 
ūkių delegatų kalbas.

Stąškuvienei papasakojus 
savo įspūdžius, kilo diskusi
jos. Jų metu buvo kritiškai 
išnagrinėtas “Naujojo kelio“ 
kolektyvo, darbas ir nutarta 
/Mrbti ir organizuotis pagal 
pricšaLinių' kolektyvinių ūkių 
patyrimą, • 'ki/riuo pasidalino 
delegatai suvažiavimo metu.

Kolektyvinio Darbo Keliu
ŠIRVINTAI, sausio 12. d.— 

Grįžęs iš Respublikinio kolek
tyvinių ūkių valstiečių suva
žiavimo, - Gelvonių valsčiaus 
partinės .organizacijos sekre
torius 
muosc

Užkurys valsčiaus’ kai- 
ir apylinkėse suorgani-

■1
Art"

Cleveland, Ohio _ _ '
BALSUOTOJAI TURĖTŲ * 
GERAI JSITĖMYTI

Kada eina balsavimai kan
didatų 
žmonių 
balsus, 
tas, tai
nes ir remia jų priešus.

Pavyzdžiui, Common Picas 
Judge Arthur H. Day, kuris 
nubaudė 18-ką. Fawick Air
flex įmonės darbininkų strei
ko vadų. Teisėjas Day nu
baudė juos už neprisilaikymą 
jo išduoto draudimo (injunc
tion), sulyg kurio* negalima 
buvo statyti masinį pikietą.

Marie Reed\ biznio agentas, 
ir 17-ka jos pagelbininkų iš 
lokalo 735 nuteisti p6 $500 ir 
po dešimts dienų kalėjimo. 
UEWU uždėjus po $750 pa-J 
rankos už kiekvieną, teisėjas" 
paleido pagrūmodamas, kad 
turės pildyti jo patvarkymą ir 
liautis statę masinį pikietą 
prie įmonės 
f Net ir geltonlapis “Plain 
Dealer” sako, kad tai didžiau
sia bausmė visoj Clevelando 
streikų istorijoj.

“Cleveland Press“ labai 
nusidžiaugė, kad tuos streikie- 
rius taip aštriai nubaudė, ir 
savo editoriale pareiškė, kad 
UEWU yra komunistų arba 
jų simpatikų dominuojama, 
kaip visoj Amerikoj, taip ir 
čia Clevelande, ir kad juo^ 

i reikėtų dar skaudžiau nu
bausti, kad ir kiti bijotų ves
ti masinius pikietus ir užsto-^ 
ti kelią tiems, kurie nori eiti 
dirbti.

Taiig po Taft-llartley akto 
vėl sugrįžo tie seni laikai, ka
da po obalsiu “teisė prie dar
bo“ daužoma žmonių galvos 
ir kemšama unijų vadus į ka
lėjimus. Tatai yra daroma 
prie Fawick Airflex įmonės.

Kaip tas streikas užsibaigs, 
negalima pasakyti, bet dabar
tiniu laiku abejotina, ar bus 
laimėtas, nes Auto Workers 
Unija (AFL) veda skebų 
darbą.

Kaip patarlė sako: 
dvarą, gausi mušt, 
dvarą, gausi mušt.“
su tais apkaltintais streikiv- 
riais buvo. Kada 
Day nuteisė juos, jis po vieną 
pasišaukė ir užklausė, ar ne
turi kokių pasiaiškinimų, veik 
visi atsakė, kad ne dabai*. 
Bet pora bandė, būti geru
čiais ir aiškintis, bet teisėjas 
jų bausmę nesumažino.

“Eisi per 
neisi per

Taip ir

teisėjas

Zarasų I gimnazija, mergai
čių grupėje — Dusetų gimna- < 
zija. D. Juknevičius.
Pirma Laiko

TRAKAI, sausio 10 d. — 
“Pirmyn” lentpiūvės kolekty- k 
vaš 1948 metų gamybos pla
ną įvykdė pirma laiko. Su
mažinus produkcijos savikai
ną, gauta 100,000 rublių vir- 
šumplaninio pelno.

/

Ėugene McGowan, San Francisco sunkvežimių vai
ruotojas, noriai parodo sevo unijos nario kortą Inter

national Brotherhood of Teamsters (AFL) Lokalo 85- 
to biznio agentui Harold Lopez ir William Ncalon’ui 
prie kelio stovint patikrinančių vairuotojų narystę uni
joje. Patikrinimas yra dalimi kampanijos suorganizuor 

ti dar neorganizuotus vairuotojus.

4 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Ra!. 12, 1949

■y
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Hartford, Conn

F inc as Andrulis

Chi

bus

Senas veikėjas ir gabus 
prakalbininkas Vincas Andru
lis, Vilnies redaktorius iš 
cagos. kalbės Hartforde, 
virtadięnį. balandžio 1 1 
Laisvės Choro salėje, 
Hungerford St. Pirmiau
Sūnų ir Dukterų Draugystės 
susirinkimas, o po to prasidės 
prakalbos. Dig. V. zXndrulis, 
be abejo, turės daug ką nau- j 
jo pasakyti apie pasaulinius ir ' 
naminius gyvenimo įvykius ir 
link kur tas mus veda. Tai
gi prašome kuodaugiausia da- I 
l.vvauti prakalbose. Prasidės 
8.30 vakare. įžanga visiems 
veltui. Į

Prakalbas rengia LLD 68-ta ’. 
kuopa. W. Brazauskas. |

(85-86)

naves sekretoriumi 
rantee and Trust 
Yorke, nukrito ar

metu, t

Co., iNew 
nušoko po

tiaukiniu IRT Lexington Ave. •
59th St. stotyje. I

“Žengiame tikruoju keliu vis į naujus 
laimėjimus,” sako Lietuvos žmonės •

KĖDAINIAI, Tarybų Lietu- 
.— Greit sueis dveji me- 
, kai susiorganizavo mūsų 

žemės ūkio artelė. Jau pir
mieji kolektyvinio gyvenimo 
metai mūsų valstiečiams gau
siai atsilygino už darbą. At
simenu, jog pernai, kai mes 
susitikome prie stalo kartu 
sutikti Naujuosius Metus, 
valstietis Šidlauskas pareiškė: 
“Kad ir kokius aukso kalnus 
man bežadėtų, bet aš savo 
k o‘l e k t y v o n e p a 1 i k č i a u. ”

Dabar štai, — oar vieni me
tai nuėjo i praeitį.

Ir mes vėl ki’ūvon susiėję 
apžvelgiahie nueitąjį kelią. 
Praėjusieji metai — didelis 
žingsnis į priekį. Tegu apie 

j tai kalba skaičiai. Jei 1917 
' metais mūsų kolektyvas buvo 
įsėjes grūdinėmis kultūromis 
55 hektarus, 1948 metais— 
įsėjo 90 hektarų. Stambių ra
guočių skaičius per metus pa
didėjo 34 galvomis, kiaulių

Į 35, arklių,—22. Per metus 
buvo pastatyti valdybos na
mai, sandėlis ‘trąšoms ir in- 

; venteriui, pradėta statyti kal
vė, įrengta savo elektrinė. Ko
lektyvinis ūkis ne tik elektri- 

i fikuotas, bet ir radijofikuotas. 
i žvmiai pakilo laukų derlin
gumas., Pavyzdžiui, Verutės

I Jačiunskaitė v a d o v a ujama
■ grandis gausiam derliui gauti 
' išaugino iš kiekvieno hektaro
I po 151 pūdą kviečių ir po' 
i 150 pūdų miežių.

Kolektyvinio ūkio nariams 
už kiekvieną darbadienį iš-

■ duota po 5.7 kilogramų javų, 
*5 rublius pinigais ir 3 kg. pa-i

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
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.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

^^5^

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

saro.
Tokiu ‘būdu valstietis Gor

bunovas, turįs 940 darbadie
nių, už savo darbą gavo 5.45 
tonos grūdų Jr 4,700 rublių 
pinigais. Jeigu valstiečio Šid
lausko visas pajarhas paversti 
pinigais—tai 1948 metais jos 
siekė apie 30 tūkstančių ru
blių. Panašiai uždirbo ir dau
gelis kitų Marytės Melnikai- 
tės vardo kolektyvinio ūkio 
valstiečiu.

Geras uždarbis, nuolat ky
lanti kultūrinė gerovė dar la
biau įtikino mūsų valstiečius 
kolektyvinio darbo kelio tei
singumu.

Pas mus jau įėjo paprotin 
kasmet bendrai sutikti Nau
juosius Metus. Už ką mes, 
Marytės Melui kaitės vardo 
kolektyvinio ūkio valstiečiai, 
pakelsime šį kartą tostą?

1949 metais mes užsibrėžę 
smarkiai pakelti statybos dar
bus. Esame užsimoję pasta
tyti svirną, klojimą, tvartus 
arkliams, taip pat pradėti in
dividualinių trobesių statybą. 
Tam reikės nemaža pinigo. 
Kur mūsų šaltiniai ? Visų pir
ma mes .jų numatome“nema
ža turėti iš visuomeninio ūkio, 
ypač 'gyvulininkystės fermų.
1947 metais vien iš pieninin
kystės fermos turėjonle dau
giau kaip 31 tūkstanti rublių 
pajamų. Aišku, šiais metais 

-dar daugiau pajamų galėsime 
jAirėti, dar labiau sustiprinda
mi visuomeninį • artelės ūkį. 
Mes aiškiai matome, jog mes 
žengiame tikruoju keliu, vis* į 
paujus laimėjimus.

J1J O Z AS ST A N K E V1 č 1US 
K ė d a. i n i i j apskrities'

M a rytės M ei n ik a itės 
vardo kolektyvinio 
ūkio pirmininkas.

•w- c-:

“Jo sekretore ką tik paprašė pakeiti alga.
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Nuoširdi Padėka
Draugams ir Draugėms

NESVEIKOS VEDYBOS 
EX-GUBERNATORIUI, 
89 METŲ AMŽIAUS

POULAN, Georgia. — 
Buvęs Michigano valstijos 
gubernatorius Chase Sal
mon Osborn, apakęs ir 89 
m,etų • amžiaus, susituokė su 
įdukrinta savo sekretore 
Stellanova L. Brunt’aite, 55 
metų.

Ant rytojaus po vedybų 
jis šešis kartus paplūdo 
kraujais ir apalpo. Tik už 
keleto valandų pirm to Os
bornas sakė reporteriams, 
kaip jis džiaugiasi vedęs.

Praga. — čechoslovaki- 
jos unijų spauda, kritikuoja 
katalikų bažnyčią, kad ji 
nepareiškė ištikimybės liau
diškom! demokratijom.’

MASKVA. — Sovietų 
spauda, rašo, kad Atlanto 
pakto šalys slepia svarbius 
karinius savo sutarties 
punktus.

ATHENAI, Graikija. — 
Telegrafistų, mokytojų, ge
ležinkeliečių ir kitų civilių 
tarnautojų streikas supara
lyžiavo monarchistų vald
žios mašineriją.

SALZBURG, Austrija. — 
9 vokiečių generolai paža 
dėjo, kad vakarinės Vokie 
tijoš armija kariautų išvien 
su anglais amerikonais 
prieš Sovietus.

LONDON. — Gydytojai 
išėmė meškerės kabliuką iš 
Amerikos ambasadoriaus 
Douglaso akies. Kabliukas 
įstrigo bežuvaujant.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 13 
d. balandžio, 408 Court St., 8 
Nariai, malonėkite dalyvauti^ 
sime daug ką nutarti. — Fin.

GARDNER, MASS.
Balandžio 13 d., 7 v. v. įvyks pra

kalbos, kalbės Vincas Andrulis, vie
nas iš Vilnies redaktorių, iš Chica- 
gos. Kviečiame visus dalyvauti 
Liet. Piliečių Klube, 255 Main St.

V. V. 
turč- 
Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 13 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Nariai kviečiami ateiti, užsi
mokėti duokles ir taipgi susirūpin
kite gauti naujų narių, nes šiais 
metais eina vajus gavimui naujų 
narių. Būtų pagirtinas darbas gau
ti naują narį, yra net dovanos pa
skirtos už daugiausia gavusių narių. 
— P. Walantiene, prOt. sekr.

(i Egžaminuo jam A Ris, 
: Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius:

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

tų išdirbęs mainose.)
Negaliu praleisti nepaa’čia- 

vęs ‘ir draugui A. M. Metelio- 
niui už siuntinėjimą man' ge
ros literatūros...

Dar noriu paačiuoti ir yp- 
tiškai mane aplankiusiems: 
Draugas J. Juraitis, nors ir 
kitam krašte miesto gyvenda
mas,.aplanko ir “Laisvę” man 
atveža, be kurios- ir ligoni
nėje sunku būtų apseiti. Tą 
patį dažnai padaro ir Lenar- 
das Juraitis (jaunuolis). 
Mikalda Juraitis, iš Balti
more, Md., viešėdama Orlan- 
ddj, taipgi aplankė mane. A- 
čiu jums, draugai Juraičiai. 
Ačiū Šidlauskams ir Lietuv
ninkams (vietiniams), už ap
lankymą. Taipgi ačiū drgg. 
J. ir A. Greblikam ir M. Tri- 
bulienei iš Saint Petersburg,

ORLANDO, Fla.— Tartum 
sapnas, sunkus įtikėt, bet da
ta rodo, kad jau 5 mėnesiai 
prabėgo, kai esu ligoninėje.

Sveikam būnant, turėt daug 
draugų-gių-— nieko nepapras
ta, bet kuomet sužinai, kad ir 
gyvenimo parblokštas esi jų 
nepamirštas, tai didžiausias 
džiaugsmas!

Jūs, brangūs draugai ir 
draugės, kurie aplankėte ma
ne ypatiškai ir kurie prisiun- 
tėte man laiškus ir gerus lin
kėjimus, priimkite šį ‘bendrą 
padėkos žodį iš įmano širdies 
gilumos! Aš, negalėdamas 
ypatiškais laiškais atsakyti 
ir jums, mano brangieji, pa- 
ačiu'oti, meldžiu “Laisvės” 
man šiame reikale patarpinin
kauti. žinokite, draugai ir 
draugės, jog jūsų prisiųsti 
laiškai buvo ir yra didelis man 
susiraminimas ir buvo mano 
skaitomi po kelis kartus.

Laiškus aplaikiau nuo šių 
draugų :

Rojus Mizara (“L.” redak
torius), J. Kuodis, Brooklyn, 
N. Y.; A. Gaškauskienė,- 
Huntington, Sta., N. Y.; Bro
nė ir Viktorija Zmitraitės ir 
A. Zmitra, Johnson City, N. 
Y.; St. ir Paiilina Jasilioniai, 
A. J. K. Navalinskai, Bing
hamton, N. Y.; A. M. Mete
lionis, Stephanie Masis, Mi
kas ir T. Masiai, Jule ir Jonas 
Daukai, Detroit, Mich.; Drgg. 
Terzai, Petersburg, 
Vincas ir Antanina 
St. ir Matilda ‘ 
Scranton, Pa.; Bill

niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiii
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teiktu ne-

SANDELIS KNYGŲ M

375c.

1.50

60c.

draugai
25c

25c

JONAS

žoles Arbatos Formoje 3

85c.

60c.

■**

Suteikiam garbingas laidotuves
Laidotuvių Direktorius

3
3

35c
25c

ir drauges, 
mano širdies

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
UY. 7-8681

25c
25c

■1.00
•1.25

i
3

1 
3
3
5)
3
3
3

1.25
60c.
85 c.

Valu kienės 
ir Matilda

1.25
25c.
75c.

15.00
3.25 
35c.
1.75
35c.
25c.
50c.

1.25
30c.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

60c.
1.75
2.25
2.50
75c.
1.75
2.50

25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
40c.

60c
85c
60c

partija su
it- vaikų

tiek daug mano

Stank ai, Miami,

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

1.25
. 60c.

75c.
. 75c.
. 75c.
j 60c.

75c.
. 60c.
. 85c.

1.00

VILKELIS 
(Bijūnas) 

, Orlando, Fla.

A
Š
3
5į

Harlemo darbo 
mobilizavo motinų 
paradą balandžio 
lauti, kad miestas
mokamai pieną biėdnuomenės 
vaikams.

3

MATTHEW k.
BUYUS

(1WYAUSKAS) -

Vaisi. Pilicčiil ... 
Rinkinys, knyga 

laiclolitvA 
paveikslų ...............
es nuo mirties 

0 paveikslų ................
reikalinga ir kokius

121121 u2u i2i uSua ►

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
■ Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik

teliai, ligonių kambariui reikme-j 
jnys už griežtai žemas kainas.

NMV

Aukso Altoriiikas, maldų knyga, 
Ccluloido apdarais. Tilžės spaudinio 

Vainikėlis—jaunuomenes knyga ...........
Didysis Ramybės Šaltinis. Knyga 

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus drukas, tvirtai apdaryta ...

Visų metų gyvj šventųjų, apdaryta 
Biblija, visas šv. raštas; apdaryta .......
Evangelijų knyga (per metus), apd. 
Francijos Lourdes, knyga apie 500 pusi., 

, su paveikslais, tvirtai apdaryta 
Lalio didysis žodvnus, apdarytas .....
Lietuviškai-Angelskas žodynas ......... ..
Lengvas būdas išmokt angliškai ...........
Naujausia didele sapnų knyga ...........
Laimė ir Planetų nuspėjimai .......i......
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka .......
Savizrolas, didis silikonus ..................
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai.

3 tomai knyga, 4 00 pus)................
Lietuviška Gaspadinė, su 450 naudingų 

receptu ..........................:.......... ...........
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 
Raginis, gražios apysakos ......................
Pranašavimai apie Svieto Pabaigų .......
Kaip Tapti .Dingt. 
Gražiausių Dainų
Gyvenimas, mirimas 

girtuoklio, 15 
Nebijok mirti, 

nepabėgsi, 
Pekla, kum ji

žmones ten kankina. Su paveikslais 
Praloto Olšausko darbai. Su pajcikslais 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 
Istorija, sena it nauja su paveikslais 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350 

skirtingų vuistiškų ^augmenų .......
Apie L'rlikų, didelį razbaininką .......
Žemaitės vaizdeliai ir apie čigonus 
Duktė akmenorinus; graži apysaka ... 
Karalaitis ir Žmogus— atsitikimas .....
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 25c 
Du broliai ii majoro duktė ..............
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 
Apie Robert:} Velnių ir gražių blandų 
Amžino Žydo kelionė per svietų ...........

.Onutės laimė ir balta vergija ...........

Nuo nervų, išgąsčiu, bcmigj'-s, galvoje 
ir ausyse, ūžimo ............................

Nuo dūsulio, asthmos; palengvina 
atkosėli, varo laukan dulkėj .......

Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera 
vyrams ir motei ims ......................

Suvalnijimui kietų vidurių ..................
Nuo cukrinės ligos (diabetes) ...........
Plaukų tonikas, valo pleiskanas, 

nušašėjimas, stabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo piažilimo ...............

Nebūk sutukęs, eik, kiuiyn ..................
Nuo visokių rhenmatiškų sausgėlų .......
Nuo iižsiucnėjusio kataro, bronkaitis?

hey fever arba Rose Catarrh .....
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo .... 
Nuo geltliges ir tulžies ligų .......
Nuo odo.i išbėrimų, pučkų ir lt.......
Sunkių mėnesinių i eguliavinins .......
Nuo širdies ir vandeninės ligos ......
Palangos Trajanka, šaknis arielkai 
Nuo kosulio. Kokliušo, peršalimo ......
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) ... 
Nuo aukšto kraujo spaudimo ...........
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraujų 

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti 
nuo (langelio ligų .................. >......

Gražiausių Ramunėlių—svaras ...........
Liepos Žiedų—svaras ..............  .........
Trukžolių šaknų — svaras ................
pclūno Metelių -- svaras ............. .
Apvynių — svaras ..............................
Valerijonų šaknų—svaras ...................

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, North, 

Speiicerpurl, N. Y,
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Mieli.;
V ai u kai, 

Palinoski, 
ir Aldona 
Mrs. Kas- 
F. Nauja-per, Jurgis Ruselis, 

lis ir šeima, A. Amber, S. Da
vey, P, J u ozo k as, 
Barre, Pa.; Agnes 
Nanticoke, Pa.; St. 
Meison, Waterbury, 
J. ir V, .Kazlau, I 

'Conn.; P. šolomskas, 
go, 111.; Ks. B. Karosienė, San 
Leandro, Cal.: Anną ir Petras 
Navickai, San Antonio, Texas; 
Pakalniškiai ir Zablackai, 
Clearwater, FPa.: Helen ir 
George Bernotai, Tampa, 
Fla.; A. ir J. Greblikai, Saint 
Petersburg, Fla.; Charley, ir 
Nellie Tamąšiūnas, Vincas ir 
Elizabeth 
Fla.

Kadangi 
draugų-gių, '‘Laisves” skaity
tojų, prisiuntė te mano ligai 
“protestą” ir man “reikalavi
mą” pasveikti, tai, teisingai 
pasakius, liga jau gerokai su
silpnėjo, o .aš vidutiniai su
stiprėjau. (Gruodžio 7, 1948, 
man buvo padąryta operaci
ja ant mano “mainierskų” 
plaučiu... (Esu virš 20 me-

Wilkes- 
Yaninas, 
ir Mary 

, Conn.; 
Hartford, 

Cluca-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GĮįAND ST. BĘOOKLYN, N. Y

Draugas A. M. Metelionis 
(detroitietis), leisdamas vaka- 
cijas Orlandoj (vasario mėn.), 
veik kasdien atvažiuodavo 
pas mane į ligoninę. Pre- 
kevičius (detroitietis) irgi ap
lankė mane. V. Valukas, A. 
Valukienė, Valuko brolis Bro- 

sesutės—()- 
(sčrantonie- 
į Miami ir 
sustojo Or-

n irs, 
mite 
čiai), važiuodami 
grįždami, tiksliai
landoj, kad aplankyti mane. 
Lygiai tą patį padarė ii’ 
wilkesbarietis Petras Bubnis.

Baigdamas šį atsiliepimą, 
dar kartą tariu jums visiems, 
brangūs 
padėkos 
gilumos !

'London. — Anglija, Ame
rika ir Franci ja nęims vo
kiečių fabrikų Austrijoj j 
karinius atpildus.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172
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LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
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 
vertimui iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

' I ”
Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-B238

F. W. Slialins
(SHALlNSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Antrad., Bal. 12, 1949
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Sugrįžo iš Floridos

Balčiūnienė, 
paskelbusios

praėjusią savaitę sugrįžo iš 
Floridos Ona 
žmona Antano f
Varpo Kepyklos savininkė, ii
Izabelė Sutkienė, žmona Ig
no, savininko Republic B a r 
& Grill. Su jomis sugrįžo ir 
Mr. Jakaitis.

Balčiūnienė buvo užėjusi 
pasimatyti su laisviečiais. 
Labai gražiai<"\atrodo. Visi 
jie buvo ten nuvokę ne balia- 
voti, bet sveikatos pataisyti. 
Nors to pilnai atsiekti nega
lėjo, tačiau sugrįžę biskelj 
stipresni, tikėdamiesi, kad 
nors negalėjo visai pagyti, 
tačiau malonus klimatas bent 
apsaugojo nuo didesnių blo
gybių, kokių galėjo pasitaiky
ti žiemavojant aštriai šaltame 

. krašte.

Apdovanojo Kultūrini 
Centrą

Marcelė Yakštienė suieško
jo atitinkamus, nupirko ir do
vanojo Liberty Auditorijos 
virtuvei du naujus vandens 
reguliatorius, nepa vaduoja
mus darbo patogumui ir sau
gumui nuo apsiplikinimo ran
kų.

Mary Misevičiene dovano
jo “potholderių.”

Atvykdami pamatyti “Gai
delius,” atvežė centrui dova
nų :

BrooklynieČiai William ir 
Marijona Kūlikai pilną didelę 
dėžę stalavų indų.

Ona Sukaučienė iŠ Bayon- 
nės 3 labai dideles bonkas 
marinavotų tomačiu.

• Mr. ir Mrs. Leon Tilwick’as 
ir sūnus iš Easton, Pa., kepy
klos savininkai, du didelius 
k ūkus.

Auditorijos vedėjai dėkingi! 
visiems už dovanas.

Pageidautina, kad visi atne-t 
šantieji ką nors dovanoti pri-1 
dėtų prie dovanos raštelį. Do-' 
vaną atnešusieji kartais visai

Jonas RučinskasJis Bus
Juozas Aviža

Dramoje “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos” Jonas Ručinskas tu
ri stambią rolę — JIiozo rolę. 
Juozas Aviža — pirmojo 
saulinio karo veteranas, 
likimo ir bl ogų žmonių 
skriaustas ir tai pripažįsta 
vo bičiuliui:

pa-
Jis
nu-

“Sopulinga, T arnai, mano pra. 
eitis. Dirbdamas vis galvojau: 
susitaupysiu pinigų ir grįšiu 
gimtojon šalin—Lietuvon. Su
grįžęs, atsistosiu paliai Nemu
ną ir garsiai suriksiu: ‘Teveli

Nemunėli, štai, sugrįžo tavo 
paklydęs, likimo palaužtas ir 
pasaulio nuskriaustas sūnus! 
Priimk tu jį; leisk jam gyven
ti tavo šiltame prieglobstyje 
ir akyvaizdoje. Jis niekad 
daugiau nuo tavęs nesiskirs...’ 
Bet taip neišėjo! . . . Bastausi 
dabar vienas, kaip vėjas, arba 
liūdžiu, kaip skynime palik
tas palaužtas medelis ...”

Šitaip apie save pasako 
Juozas Aviža. O kas toliau 
su juo atsitiko — matysite 
naujoje keturių veiksmų dra
moje “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos,” — matysite š. m. balan
džio 24 d., Liberty Audito
rijoje.

.yaidina rinktiniai aktoriai. 
Jiems vadovauja Jonas Valen
tis.

Stato scenon LMS 111-čioji 
apskritis.

įsigykite iš anksto tikįetus 
—kaina $1.25 vienam asme
niui.

Vaidinimas prasidės 4 vai. 
po pietų.

Po vaidinimo šo'kiai, gro
jant Jurgio Kazakevičiaus or
kestrui.

Tikietai gaunami Laisvės 
administracijoje, pas rengėjus

! ir pas pačius aktorius.

Svečias 0

Seniau buvęs mūsų gdras 
kaimynas ,o dabar gyvenantis 
New York mieste, Frank Mer
giūnas pabaigoje pereitos sa
vaitės aplankė Laisvės Įstai
gą. Jis užsirašė dienraštį 
Laisvę ir paaukojo $3.25 į 
Laisvės popierio fondą.

Frank Mergiūnas yra virė
jas, jis turėjo restąuranto 
bizni Laisvės name jau apie 
10 m\ atgal. Dabar sakosi tu
rįs gerą darbą, kaipo virėjas, 
bet pavieniam gyvenimas esąs 
nuobodus. Nusitaręs ' pasi- 
jieškęti moteriškę ir apsives
ti.

Dvasiškis Melish Dar 
Nesiskubina Išeiti

Balandžio 4-ta buvo pro- 
testoniškų episkopalų 
James P. De Wolfe 
Brooklyno dvasiškiui 
dienas išeiti iš.. ,šv.

teisės

Važinėjimas be Leidimo Keleivio Redaktoriui 
Pastaba

Nepaprastai Gerai Pavyko 
Musų “Gieda Gaideliai”

m as,

Gražiosios Baltušio dramos 
a Gaideliai” pastaty- 
Įvykęs balandžio 10-tos 

popieti, Liberty Auditorijoje,
Richmond Dili, visais atžvil
giais praėjo teigiamai.

Artistiškąją jo pusę, reikia 
tikėtis, atitinkamai Įvertins 
patys menininkai savo skyriu- 

Prabėgamai tenka pasa- 
tiek, jog publika audrin- 

a ]) 1 o d ism en ta i s p asa k ė 
Įvertinimą. O po pro- 

neteko sutikti tokio 
kuris nusiskųstų ne

k y t i 
gaiš 
savo 
gr.amos 
asmens,
gavęs to, ko tikėjosi.

pa-

ra-

tu-

Rū-

Feiferiene — to. 
dukters, Rokienės

Večkys — kaimo 
Labučio, kurio sū-

Ro- 
beje,

vaizduoja šiaurės 
kaimo gyvenimą 
viešpatavimo lai-

Dramai pirmininkavo 
bertas Feiferi^, kurio, 
buvo išpiešta ir lietuviška ba
kūžė samanota.

Drama
Lietuvos 
Smetonos
kais, kuomet teisingas, bied- 
n as žmogus darėsi vis bied- 
nesniu, o turtingas t u rti n ges
ti i u.

Publikos buvo pilnutėlė au
ditorija.

Greta labai skaitlingai 
šilan k i us i ų b roo k 1 y n i eč i ų, 
vyko graži atstovybė ir iš 
tų miestų.

Po vaidinimo įvyko šokiai. 
Grojo Jurgio Kazakevičiaus 
orkestras.

Atsidarė Dailės Paroda
Tą dieną, auditorijos sa- 

(Brown Room), atida- 
paroda,

at
at

lione
ryta dailės kūrinių 
kuri tęsis per visą mėnesi. Ji 
baigsis gegužės 15-tą, kuomet 
LKM suvaidins veikalą 
prausta Puikybė.”

Pirmas šią savaitę parodos 
vakaras būs trečiadienio va
karas ir 
kiekvieną sekamą vakarą,
komisija vėliau nepadarys 
nepaskelbs kokių išimčių.

Rep.

“Nu-

po to bus atdara 
jei 

ir

Vidurdienį Apiplėšė 
Namuose

Du ginkluoti plėšikai prie
varta įsibriovė į Beth Ei li
goninės viršininko William 
Friedman’o namus, 422 Crown 
St., tarnaitei pravėrus duris 
paklausti, ko jiems reikia. Jie 
surišo šeimininkę ir tarnaitę 
ir susirinkę virš $20,000 ver
tės brangakmenių, kailinių, 
taipgi $2.40 pinigais.

Suėmė 3 Plėšikėlius
Long Islande 

jauni plėšikai, 
metų, kurie, 
prisipažinę 
Sid’s likerių 
maica, už kurį jie suimti. 
Taipgi pasisakę buvę daly
viais eilės kitų apiplėšimų.

Pirmasis, Walter C. Ander
son iš Merrick, suimtas dėka 
apdairiam praeiviui, kuris pa
matęs įtartiną padėtį krautu
vėje, paėmė auto leidimo nu
meri ir raportavo policijai. 
Vėliau areštavo Oscar Nelson 
ir Robert Johnson iš Free
port.

*4
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areštuoti 3
17, 19 ir 21 

anot policijos, 
prie apiplėšimo 

krautuvės, Ja- 
jie

Pasiskolinęs iš draugo au
tomobilių. Joseph Dolle, 17 
metų, nors neturėdamas leidi
mo vairuoti jį, nemokėdamas 
vairuoti, visgi sumanė mer
gaitėms draugėms pademons
truoti automobiliumi mieste.

Netruko jis Bronx prašauti 
pro Varidonas šviesas. Tai 
pamatę, policistai pradėjo jį 
vytis, o jis zujo bijojęs sustoti, 
nes neturėjo leidimo, 
ja pradėjo apšaudyti 
Išsigandusi, su juo
15 metų mergiščia Josephine 

nepastebimi atnešant, kuomet i Salzano šoko iš einančio au- 
ligo-

Apversti aukštyn kojomis 
žmogaus raštą ar kalbą gali 
tik politiniai bankrotai, netu
ri rimto atsakymo. Aš čia 
daugiau nekartosiu savo raš
tą, bet patariu Keleivio re
daktoriui perskaityti antru 
kartu mano raštą Kriaučių 
Reikalai, tilpusi dienraštyje 
Laisvėje kovo 21 d.

auto, 
važiavusi

ten dirbančiųjų rankos, o ne 
kartą ir mintis dar labiau už
imta rūpestimi apie darbus ir 
problemas, kurių visiems 
įstaigoje dirbantiems pasitai
ko daugybė. Ir pastebėjus at
nešant ne visuomet galima eiti 
užsirašyti, o neužsirašyti daly
kėliai išeina iš minties. Ar.

to. susižeidė, nugabenta 
ninėn. ,

Balandžio 
saulėtam orui, 
dalis miliono 
buvo nuvykę į 
parsišv įtinti 
ways

l()-tą, užėjusi 
virš ketvirta- ' 
newyorkiečių 
Coney Island

saule; i Ročka-1 
50,000.

Atsargiau Gatvėse!
Eidama bažnyčion, brook- 

lynietė Anna Eusepi, 17 metų, 
tapo sužeista automobiliaus 
dėl blogo newyorkiečių papro
čio būtinai užstoti apie ketvir
tadalį gatvės, nelaukti ant 
šaligatvių iki bus proga pės
tininkams praeiti. Vairuoto
jo neareštavo, nes nelaimė 
Įvyko dėl jos pačios- nepai
symo savęs. '

Būtų gerai Keleivio redak
toriui Įsigyti baltos spalvos 
akinius, per kuriuos daugiau 
matytų, kas ką rašo.

Man norisi priminti Kelei
vio redaktoriui pasakėčią apie 
Lietuvos dzūkišką ūkininką, 
kuris, išbaigęs šieną, pradėjo 
savo karves šerti šiaudais, o 
karvės jų neėdė. Jis sugal
vojo, nupirko visoms karvėms 
žalius akinius ir jos pradėjo 
ėsti žaliai atrodančius, pana
šius šienui šiaudus, kas ūki
ninkui išėjo naudom Man 
atrodo, kad Keleivio redakto
rius žiūri per blogos spalvos 
akinius. Jei žiūrėtų per bal
tus, teisingai matytų, kas 
rašyta juodu ant balto.

O kas liečia dabartinę 
kalo valdybą, ar jie skaito
kius laikraščius, tai ne mano 
dalykas. Bet, kiek man teko 
patirti, jie labai nusistatę 
prieš socialistų laikraščius. Jų 
(didžiumoje katalikiškų pa- 
žvalgų) manymu, kunigą ap
gauti yra prasikaltimas, 
socialistai tą padarė.

Katalikai ir bendrai kriau- 
čiai prisimena dar ir ■> • 
dalykėlį:

Virš pora metų atgal, 
vydui būnant delegatu, 
alistai su savo kompanij

vyskupo 
Įsakytoji

Melish 
Trejybės

bažnyčios, kurioje jis išklebo- 
navo per 45 metus. Dvasiškis 
atbėgusiems išsikraustymo pa
žiūrėti reporteriams atsakė, 
kad jis nesikrausto nei nesi
ruošia kraustytis.

“Vyskupas neturi
mus iškraustyti,” atsakė jis. 
“Mes vykdome pasiruošimus 
Verbų sekmadienio ir Velykų 
sekmadienio pamaldoms.”

Dr. John Howard Melish 
buvo vyskupo įsakytas apleis
ti parapiją dėl to, kad dvasiš
kis jo sūnus William Howard 
Melish, jo vikaras toje parapi
joje, veikliai dalyvauja judė
jimuose už taiką. Vyskupas 
paklausė 9 parapijos komiteto 
narių' reakcininkų, reikalavu
sių pažangų dvasiški praša
linti, bet “negalėjo išgirsti” 
virš dviejų šimtų parapijiečių 
prašymo jų mylimą pastorių 
(kleboną) nepersekioti.

Parapijonims dvasiškį užta
rus, susidarė jo gynimo ko
mitetas, su kurio patarimu ir 
pagalba Melish gina savo tei
sę pasilikti parapijoje 
vyskupo sau valią.

no Juškos, vaidinant grupei 
Lietuvių Liaudies Teatro 
rinktinių aktorių :

Nastazija Bukniene — 
ganiškos Rokienės rolėje.

■ Nelė Ventienė — Onos, 
kienės dukters.

Povilas Venta — Rūkionės 
sūnaus Jono.

Nikis Pakalniškis 
kienės žento.

Petras Grabauskas -— kai
mo biednioko.

Helena 
biednioko 
marčios.

Stepas 
biednioko
nelį Antanuką-, buožės Rū
kienės. piemenuką, buožės 
mirtinai primusą.

Adelė Rainienė — kaimo 
trobelninkės.

Helena Bručienė — arbati
nės vedėjos.

William Kūlikas — pieme
nuko.

Lilija Kavaliauskaitė — či
gonės.-

Mykolas Stakovas—pirmojo 
liudytojo.

J. M. Grigas — antrojo liu
dytojo.

Florence Kazakevičiūtė — 
armonistė, vestuvių muzikan
tas.

Prospect Parko gėlinyčiose 
dabar išstatytos parodai šio 
sezono gėlės - žolynai. Verta 
pamatyti.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteriškė, 

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. 
dynemis. Kreipkitės: 125 Atlantic 
Avė., Atlantic City, N. J. (81-87)

pa-

prieš

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHĖINGOLD
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišįuoti kam

bariai, vienas vienam vyrui, antras 
dviem vyram ar vedusių porai. Pa
geidaujame lietuvių rendauninkų, 
Vieta Williamsburghe, gera trauki
nių komunikacija, arti gorų restau- 
rantų. Prašome kreiptis 402 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. šeimininkė vi
sada namie. (85-87)M ir ė

m.
Rut-
Mirė

Catherine McDonald, 68 
amžiaus, gyvenusi 178 
ledge St., Brooklyne. 
balandžio 10 d., namuose. Pa
šarvota grab. Povilo Gusto 
koplyčioje, 354 Marcy Ave. 
Laidotuvės įvyks balandžio 
13 d., Kalvarijos kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Harry, sūnų James, duk
terį ir seserį. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi direktorius 
Gustas.

Paįieškojimai
Pajieškau apsivedimui • moteriškės, 

amžiaus nuo 40 iki 45 m. Aš esu 55 
m., esu virėjas, turiu gerą darbą 
ir gražų uždarbį. Prašau kreiptis: 
Frank Mergiūnas, 209 E. 66t.h St., 
New York City, N. Y. Apt. 62.

. (84-85)

Peter 
KAPISKAS

si

K
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

lo-
ko-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINĖM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

Su Kailiniukais 
Originališkos Kainqs $35 iki $100. 
Dabar Tiktai $5 - $10 - $15.

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.Y 
Arti 60th St.

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji Pavrhšapč’

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
.4.o

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
tokj

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
PO

Max Youngstein, Eagle

Valandos:

Valandos:

J. Stakvilevičius.

UP-TO-DATE

Telefonas z 
EVergreen 4-9407

Pel- 
bis- 
f on- 
kai-

„DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street ' 

BROOKLYN, N. Y. .

Tel. EVergreen 7-6868

8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Bui- 
soci- 

a su
rengė Montvilai puotą. Iš jos
likusis pelnas buvo skiriamas 
tremtiniams ir šaršknys buvo 
kasieriumi minėto fondo, 
no. 
kis

Neangliškosios Spaudos Filmu Kritiku Ratelio pripa
žintoms geriausioms 1948 metę filmoms ir aktoriams 
prizų Įteikimo apeigose
Lyons Films Co. vice-prezidentas ir to ratelio direk
torius Sigmund Gottlober. Ratelis geriausia amerikine 
pripažino “Snake Pit,” geriausia Anglijos — “Red 

* Shoes,” geriausia Europoje -— “Paisan.” Aktorius 
Lawrence Olivier—geriausiu aktoriumi už vaidybą

“Hamlet’e.”

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
ji—2 dienom 
(6— 8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

v'^Telefonas EVergreen 4-0203

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

„i.ii'.n ri^įįi

..................  -M-/
. ......................-..............v. . ... . __________ ■ —------------_________j____

liko $200. Socialistai 
po biskio pradėjo tą 
mažinti, tai šarkšnys, 
kasierius, su Ch. Kundro

tą likusius $140 nunešė Lauč-
kai perduodami į BALF’o 
fondą. Dažinoję, kad dalis 
tų pinigų jau randasi BALF’e, 
Buivydas su Montvila ėjo rei
kalauti atgal tų pinigų.

Dėl eilės panašių incidentų, 
dabartinės lokalo valdybos 
manymu,/socialistai yra dema
gogai ir jų spauda neverta 
pasitikėjimo.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

GERI PIETŪS!
' Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių ' 
gražus pasirinkimas.

.Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
. Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Antrad.* Bal. 12, 1949
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