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Ant rytojaus po “Gaideliu.” 
Darbas, didelis, gražus. 
Priminimas neteisingos 

praeities.
Kitiems miestams proga.
O dabar prie balandžio 24. 

Rašp A. BIMBA

Pirmadienis. šiuos krislus 
rašau labai pakilusiu ūpu.

Vakar Brooklyn© Lietuvių 
Kultūriniame Centre įvyko 
kultūrinė iškyla, kokios ilgai 
nepamiršime. Jau labai se
niai Brooklyne tokią sueigą 
buvome turėję.

Mūsų Liaudies Teatras sta
tė scenoje Baltušio parašytą 
dramą “Gieda Gaideliai.” 
Svietelio buvo pilnutėlė puoš
nioji Centro auditorija. Tie
siog stebėjausi: tokia graži 
diena, rodos, žmonės išvaži
nės į laukus ir miškus, bet 
jie masiniai suplaukė į salę 
pamatyti veikalą!

Kartu buvo ir kitas nepa
prastas įvykis: meno kūrinių 
parodos atidarymas. įspūdis 
tikrai nepaprastas. Visur 
tiršta ne tik broo'klyniečiu, bet 

Philadelphi.jos, iš 
Ilaveno,

Bostono. Bostonietė 
Tiesiai atvažia- 
“Gieda Gaide- 

Ne-

žmonių iš
Hartfordo, iš New 
net

f man sako:
vau pamatyti
liai.” Ir džiaugiuosi.

* gaila nei išlaidų, nei laiko.
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Galima daug 
apie vaidinimą

- rodą. Bet čia

kas parašyti 
ir meno pa
vietes nėra. 

Tikiu, jog apie tai daug kas
norės išsireikšti. Tokius įvy
kius mūsų spaudoje reikia 
plačiai apibūdinti. Tegul apie 
tai skaito tūkstančiai, kurie 
asmeniškai negalėjo iškyloje 
dalyvauti.

“Gieda Gaideliai” vaidini
mas labai pavyko. Pats vei
kalas mums visiems labai ar
ti prie širdies. Jis mums pri
minė mūsų gyvenimo dienas 
senojoje Lietuvoje. Atidengė 
mums vaizdą to seno, žiau
raus. neteisingo Lietuvos kai
mo gyvenimo, paremto išnau
dojimu ir skriauda. Biednas 
žmogus nieko nereiškia: 
stumdomas, niekinamas, 
skriaudžiamas. Už tai ne vie
nam dalyviui gailioji ašara iš 
akie ištryško.

Aktoriai buvo gerai savo ro
les išmokę. Ach, žinoma, trū
kumėlių buvo. Vienas kitas ak
torius kartais buvo paliktas 
“be darbo,” tartum ne vieto
je, tartum sustingęs. Bet rei- 

, kia žinoti, kad mūsų aktoriai 
yra tik mėgėjai: nė vienas iš 
vaidinimo duonos nevalgo. 
Tik stebėtis ir gėrėtis reikia, 
kad jie taip gerai galėjo šią 
nepaprastai sunkią dramą su
vaidinti. Visiems jiems gar
bė ir kreditas. Visi jie buvo 
savo vietose ir visi ryžos sa
vo roles išpildyti darnai.

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
vienos rolės, pačios ilgiausios 
ir sunkiausios, — rolės Rūkie- 
nės, Buožienės. Ją vaidino 
Nastė Buknienė. Ji kiekvie
nam akte, kiekvienoje sceno
je. Tokią rolę išmokti, ir iš-

# mokti gerai, kaip išmoko Nas
tė, reikia žmogaus dideliais 
artistiniais gabumais ir nepa
prasta atmintimi.

. Taip ir reikia. Nastė davė 
gražų pavyzdį.

Savo roles mokėjo ir visi ki
ti aktoriai: nereikėjo stenėti, 
laukti, klaidžiotų graibytis.

Taip ir turėtų būti mevalia 
aktoriui eiti ant scenos, jeigu 
gerai, pilnai nemoka savo ro
lės žodžių. Tai turėtų būti 
griežčiausia taisyklė. Kai ak
torius pilnai moka žodžius, 
jam daug lengviau nuduoti, 
perstatyti arba pavaizduoti tą 
charakterį, kuris jam yra pa-

* skirtas.
. Kreditas Jonui Juškai už 

aktorių sumokymą ir akto-
(Tąsa 5-me pusL),

Unijų Vadų Pasitikėjimas 
Truman u Stiprina Tafto- 
Hartley’o Įstato Rėmėjus
Republikonai ir Pietiniai Demokratai Tikisi, kad Tafto- 
Hartley’o Įstatymas Bus Palaikytas, Tiktai Kitu Vardu

WASHINGTON. — Auk
štieji CIO ir Darbo Fede
racijos vadai per daug pa
sitikėjo rinkiminiais prez. 
Trumano prižadais; tada 
Trumanas’ su savo demok
ratais žadėjo panaikint 
priešunijinį Tafto-Hartley’o 
Įstatymą ir atgaivint uniji
nį Wagnerio įstatymą.

Bet Trumanas '■nemobili
zavo demokratų Kongrese, 
kad nušluotų tą unijų 
smaugėją — Tafto - Hart
ley įstatymą. O Federaci
jos ir CIO vadai neteikė sa
vo unijistus daryti spaudi; 
mą Kongresui, kad sugrą
žintų Wagnerio įstatymą.

Todėl Nacionalis Fabri
kantų Susivienijimas, repu
blikonai ir pietiniai demok
ratai kongresmanai ir se
natoriai pranašauja, kad 
Tafto - Hartley’o streik- 
laužiški posmai bus išlai
kyti ir naujame darbiniame 
įstatyme, nors jo vardas 
būtų pakeistas.

Kongresmanų taisyklių 
komitetas pirmadienį per
davė Kongreso Atstovų Rū
mui svarstyti valdžios su
manymą, kuris siūlo kartu 
atšaukti Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir sugrąžinti 
Wagnerio įstatymą su val
diniais “pataisymais” prieš 
tūlus streikus .

Bet tas kongresinis ko-

mitetas paliko valdžios su
manymą “atviru,” taip kad 
galima būtų brukti neribo
tus naujus pakeitimus - pa
taisymus ir suvaryti Į ši su
manymą visus aršiuosius ir 
dar aršesnius punktus prieš 
unijas, kaip Tafto - Hart
ley’o įstatyme.

CIO centras, pagaliaus, 
“sukruto” tiek, jog paragi
no savo unijistus eiti pas 
senatorius ir kongresma- 
nus laike velykinių atosto
gų ir prašyti, , kad panai
kintų. Tafto - Hartley’o įs
tatymą, o atgaivintų Vag
nerio?

Protestuoja Francijai 
Prieš Rytinių Taikos 
Delegatų Pančiosimą

NEW YORK. — Ameri
kos mokslininku - intelek
tualų komitetas? remias at-

linę Konferenciją Taikai 
Palaikyti, pasiuntė Fran
cijos valdžiai protesto tele
gramą. Protestuoja, kad 
francūzu valdovai nutarė 
neįleisti daugiau kaip po 8 
delegatus ton konferenci- 
jon nuo Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos ir kitų naujųjų 
rytinės Europos demokra-

GRAIKŲ PARTIZANAI VIS KjnlJ Liaudies Armija Jau
MONARCHISTUSSMOGIA

GRAMMOS KALNYNE
LONDON. — .Laisvųjų 

Graikų Radijas pranešė, 
jog demokratiniai partiza
nai kirto monarcho - fašis
tams naujus smūgius Gra
mmes kalnyne.

Partizanai ‘ paskutiniu 
laiku užėmė visą vakarinę 
tų kalnų sritį. Fašistų val
džios armija mėgino at
griebti bent vieną aukštu
mą, bet partizanai nutren
kė juos atgal. '

Pastaraisiai žygiais par
tizanai visai sunaikino. 75- 
tą monarcho - fašistų armi
jos brigadą ir beveik nušla
vė 74-tą jų brigadą.

Partizanai 
minosvaidžius 
76 kulkosvaidžius, 470 ame
rikinių šautuvų, 1,700,000 
kulkų, 6,000 bombų, dide
lius kiekius maisto ir visus 
tų dviejų brigadų dokumen
tų archyvus.

pagrobė 26
(mo r tiras),

FRANCIJOS KOMUNISTAI 
SAUKIA Į KOVA PRIEŠ 
ATLANTO KARINĮ PAKT4

PARYŽIUS. — Metinis 
Francijos Komunistų Par
tijos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuri. šaukia 
francūzus kovon prieš kari
nį Atlanto paktą (sutąrtį). 
Rezoliucija pakartoja, jog 
Francijos komunistai neda
lyvaus jokiame imperialis
tų kare prieš Sovietų Są
jungą. Kiti rezoliucijos 
punktai reikalauja:

Nedaryt jokios sąjungos 
su Vokietijos militaristais;

Tuojau daryti taiką su

Vietnamo, respublikos pat
riotais ir tartis su jų vadu 
Ho či Minhu;

Panaujint prekybos ry
šius su Sovietų Sąjunga ir 
kitais, rytinės Europos 
kraštais;

Ginti Francijos pramonę 
ir žemdirbystę nuo ameri
konų įsigalėjimo;

Sumažinti karines Fran
ci jds' išlaidas;

Užtikrinti Francijai ka
rinius atpildus iš Vokieti
jos.

Buvęs Visų Ginkluotų Jėgų Vadas 
Forrėstal Protiniai Sergąs

9 Los Angeles ‘‘Raudonieji”, 
Paliuosuoti už Užstatus 
Iki Naujo Teismo Sprendimo

LOS ANGELES, Calif, 
— Apskrities apeliacijų tei
smas paleido iš kalėjimo še
šis asmenis už $500 užstato 
kiekvienam. Pradiniai jie 
buvo pasiųsti kalėjiman 
neribotam laikui, iki “iš
duos” tūlų Komunistų Par
tijos narių vardus ir adre
sus. Tie žmonės, 5 vyrai ir 
1 moteris, atsisakė šnipau- 
ti prieš komunistus, kuomet 
federalė grand džiūfė kvo
tė “raudonuosius.”

Dabar jie po užstatais 
bus laikomi, iki teismas nu
spręs, ar turi būti atsako
ma į džiūrės ‘ klausimus 
apie narystę Komunistų 
Partijoje.

Apeliacijų teismas taipgi 
paleido už užstatus tris ki
tus žmones, kurie buvo nu
teisti vienus metus kalėti r
dėl to, kad atsisakė išduoti 
Komunistų Partijos narių 
vardus - adresus. Todėl jie 
buvo įkalinti už “teismo 
paniekinimą.”

SAN FRANCISCO, Cali
fornia.
tunelio įgriuvimas palaido
jo bent vieną darbininką.

CHICAGd7^~Nacionalė 
Saugumo Taryba atranda, 
jog 7,000 vaikų žūva nelai
minguose įvykiuose nėr me
tus visoje šalyje.

ORAS. — šilta giedra

Protestas ypač smerkia 
Francijos r valdžią už tai, 
kad ji savinasi “teisę” pa
rinkti. ,kokius tų kraštų de
legatus priimti, o kokius 
atmest.

Protestą pasirašė mini
mo1 amerikiečiu komiteto 
pirmininkas, vyskupas Ar- 
thuras W. Moulton, profe
sorius W. E. B. DuBois ir 
teisininkas O.. John Rogge.

Streikuoja 12,M 
Londono Dokininku

LONDON. — Sustreika
vo 7,000 Londono laivakro- 
vių ir 5,000 kroviniū Ūšve- 
žiotojų. Laivakroviai pa
skelbė streiką protestui dėl 
to, kad 32 jų draugai buvo 
pavaryti, esą, už nepaspė- 
jimą dirbti — jie senyvi bei 
nesveiki.

Prie laivakroviu 
prisidėjo vežikai, 
sant, kad Vežikų 
vadai šaukę juos
Kuomet vežikai vis tiek su
streikavo, tai “socialistai” 
vadai apšaukė juos “komu
nistais.”

streiko 
nepai- 
Unijos 
dirbti.

— Cementuojamo GRAIKU FAŠISTAI REI
KALAUJĄ LEIDIMO 
UŽIMTI ALBANIJĄ

4*

ROMA. — Italijos žinių 
agentūra ASTRA paskelbė 
Maskvos radijo pranešimą, 
kad Graikijos monarcho - 
fašistai prašė Amerikos ir 
Anglijos leidimo užimti 
liaudiškąją Albaniją.

Perkėlė Savo Karių Būrį 
Į Pietinę Yangtze Pusę
Liaudininkai-Komunistai Reikalauja Areštuot Čiangą ir 
Jo Sėbrus ir Sudaryt Naują Laikinę, Sudėtinę Valdžią

NANKING, Kinija.* — kai grasino greitai perkelti 
Kinų liaudininkų - komu- savo armijas per tą dviejų 
nistų kariuomenės jungi- mylių pločio upę ir maršuo- 
ni’ai dešimčia laivukų persi-' ti į. didmiesčius Nankingą 
kėlė nuo šiaurinio Yangtze

~uj)ės kranto į salą pietinėje 
tos upės pakrantėje, 65 my
lios į rytus nuo sostinės 
Nankingo.

Tuomi Liaudies Armija 
parodė, kad gali permesti 
ir šimtus tūkstančių savd 
kareivių per Yangtze, ne
paisant priešinimosi iš tau
tininkų pusės.
SĄLYGOS TAIKAI

Komunistai - liaudiniu-

/

Demokratinis Kinijos 
Jaunimas Atkurs Sali, 
Sako Ču Teh

ir šanghajų, jeigu tautinin
kai dar nepriims išstatytų 
jiems taikos sąlygų. Tarp 
tų sąlygų yra sekamos, 
kaip teigia New Yorko 
Times korespondentas Lie
berman:

Tautininkai tūri nesiprie- 
šint Liaudies Armijai per
sikelti per Yangtze upę, 
kad galėtų perorganizuoti 
tautininkų kariuomenę į 
Liaudies Laisvinimo Armi-

šėko pavaduotojas,

ę

WASHINGTON. — Bu
vęs visų' ginkluotų Ameri
kos jėgų sekretorius James 
Forrėstal, Wall S try to ban
kininkas, serga nuo tokio 
pavargimo, nuo kurio dau
gelis sirgdavo karo metų, 
— sakė admirolas daktaras 
N. L. Pugh, — o tokia liga 
paliečia asmenį “fiziniai ir 
protiniai.”

■ Forrėstal gydosi Bethes
da ligoninėje, Marylande, 
bet dr. Pugh sako, kad jis 
galėsiąs greitu laiku apleis
ti ligoninę. Pugh pridūrė, 
jog neseniai aplankė For- 
restalį, kuris, girdi, “labai 
protingai kalbėjo.”

Laikraštininkas - radijo 
komentatorius Drew Pear- 
son’as sakė, kad Forrėstal 
“išėjęs iš proto jau kelios 
savaitės.” Todėl Pearson’as 
ragino peržiūrėti pastaruo
sius Forrestalio duotus įsa
kymus bei patvarkymus, ar 
jie sveiku protu padaryti.

Kongrėsmanas John E." 
Rankinas pareiškė, jog rei
kėtų uždrausti Pearson’ui 
per radiją kalbėti, esą, už 
“išsišokimus” prieš Forres- 
talį.

Forrestalio vietą užėmė 
bankininkas Louis John
son, kaip visų ginkluotų jė
gų sekretorius. ;

PEIPING, Kinija. — Čia 
atsidarė Naujosios Demok
ratinės Jaunimo. Sąjungos 
suvažiavimas iš visos Kini
jos. Vyriausias Liaudies 
Laisvinimo Armijos ko- 
mandierius Ču Teh, komu
nistų vadas, pareiškė suva
žiavimui :

1

— Jūs, kinų jaunuoliai, 
pastatysite naują Kiniją, 
kai mes sudaužysime seną- 
• I
ją...

— O dabar vienas iš jū
sų uždavinių yra išmokti, 
kaip veikti amerikinėmis 
patrankomis ir tankais, ku
riuos mes pagrobėme nuo 
tautininkų.

Suvažiavime dalyvauja 
340 jaunuolių, atstovauda
mi miestų ir kaimų jauni
mą, iš visų Kinijos kampų.

Privalo būti įsteigta ben
dra laikinoji valdžia gurio
je komunistu vadas Mao 
Tse-tung užimtų preziden
to vietą, o tautininkų gen. 
Li Tsung-jen, Čiang Kai- 

būtų
vienas iš dviejų vice - pre
zidentu.

Tautininkai turi areštuo
ti ir liaudies teismui ati
duoti “pasitraukusį” dikta
torių Čiang Kai-šeką ir ar
timuosius jo sėbrus, kaipo 
karinius kriminalistus, —• 
T. V. Soongą, H. H. Kungą 
ir brolius Čen Li-fu ir Čen 
Kuo-fu. Čiangas su tais sa
vo giminėmis ir bičiuliais 
yra tikrieji Tautininkų 
(Kuomintango) Partijos 
vadai ir Kinijos engėjai.

Teigiama, kad liaudinin- 
komunistai sutiktų palikti 
be bausmės mažesnius kari
nius kriminalistus, jeigu 
tautininkai priimtų kitas 
taikos sąlygas.

Iš Komunistų Teismo
VALDŽIOS “SVIETKAS” 
PRISIPAŽĮSTA, JOG 
ŠNIPAVO PRIEŠ CIO

NEW YORK. — Komu
nistų advokatas George W. 
Crockett perklausinėjo val
džios “svietka,” FBI šnipu- 
ką Herbertą Philbricką ir 
privertė jį prisipažint, kad 
Philbrickas taipgi šnipavo 
slaptajai FBI policijai prieš 
CIO Raštinių Tarnautojų 
Uniją, kuomet CIO stengė
si suorganizuoti Pruden
tial Apdraudos Kompani
jos agentus.

Valdžia naudoja tą FBI 
įnagį kaip liudytoją teisme 
prieš 11 komunistų^ vadų. 
FBI 1942 metais atsiuntė 
Philbricką, judamųjų pa
veikslų garsinimo biznie
rių, į komunistų organiza
ciją Bostpno siūtyje. Ko
munistų vadai teisiami ne
va už sąmokslą skelbti, kad 
reikią nuversti t Amerikos 
valdžia prievartos veiks-

mais. Bet tas šnipas net sa
vo raportuose FBI šniukš- 
tams nedrįso tvirtinti, kad 
komunistų kuopa, kurion 
jis buvo įlindęs, bet- kada 
būtų leidus lapelius, šau
kiančius nuversti Ameri
kos valdžią.

Teisėjas Medina sulaikė 
advokatus
amerikinių komunistų pro
gramos išdėstymo. Tačiau 
advokatas Crockett, kvos
damas Philbricką, privertė 
Jį pripažint, jog komunis
tų kuopos darbuojasi seka
miems reikalams:

Komunistai organizuoja 
darbininkūs dėl geresnių 
algų išgavimo; jie kovoja 
už teisingos samdos įstaty
mą ir prieš skriaudas, da
romas dėl žmonių tautybės, 
religijos ar odos spalvos; 
komunistai taip pat kovoja 
už pirkinių kainų jr rendų 
kontrolę, prieš fašizmą ir 
prieš policijos

nuo tikrosios

žvėrišku-

Kg* Y A-
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Kariniai , Vadai Išmėtą 
Pusantro Biliono Dol.

Darbo Partija Reikalauja 
Sušaukt N. Y. Seimeli dėl 
Paramos Bedarbiams

WASHINGTON. — Bu
vusiojo . prezidento Herber
to Hooverio komisija išty
rė, jog kariniai šalies vadai 
bergždžiai išeikvoja apie 
pusantro biliono dolerių 
per metus. Hooveri's, liudy
damas Senato ginkluotų jė
gų komisijai, be kitko, pa
rodė porą tokių pavyzdžių:

Karinių lakūnų šeimoms 
Alaskoj\«uplanuota pasta
tyti 910 namų, kurių kiek
vienas lėšuotų po $58,350.

Armijos vadai reikalauja 
pinigų, už kuriuos būtų pa
naujinti ir tokie “102 tan
kai,” kurių visai nėra, ir

TOKIO, Japonija. — Ko
vo mėnesį šiemet streikavo 
tris kartus daugiau Japo
nijos darbininkų, negu va
saryje.

mus.
Šnipas taipgi buvo pri

verstas pripažint, jog karo 
metu komunistai uoliai rė
mė Jungtinių Valstijų 
stangas.

pa-

New Yorko valstijoj per 
mėnesį 149,000 pakilo be
darbių skaičius, gaunančių 
nedarbo apdraudos pensi
jas. Dabar valstijoje yra 
465,550 pensinių bedarbių. 
O apie 20,000 jau išbaigė 
pensijas, kurios mokamos 
ne daugiau, kaip 6 mėne
sius per metus.

Daugelis bedarbių negau
na jokios pensijos: prie to 
neprileidžia siauri nedarbo 
apdraudos įstatymai.

Amerikos Darbo Partija 
kreipėsi į gubernatorių To- • 
mą Dewey, kad sušauktų 
specialę valstijos seimelio 
sesiją, kuri turėtų skirti 
bedarbiams tiesioginės pa
ramos ir išleisti įstatymą 
dėl pašalpinių viešųjų dar
bų atidarymo.

BEGĖDIŠKAI PRASTAS 
PENSIJŲ ĮSTATYMAI
’ Washington. — CIO pir
mininkas Philip Murray 
pareiškė kongresmanų ko
mitetui, jog dabartinis se
natvės pensijų įstatymas 
toks begėdiškai mizernas, 
'kad nusenusius žmones pa
laipsniui badu marina. \ *
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Smerkia CIO Vadovybės Politiką
Praėjusių savaitę San Franciske (Kalifornijoj) Įvyko 

International Longshoremen’s and Warehousemens’ 
Unijos (CIO) suvažiavimas. Tai buvo aštuntas eilinis su
važiavimas.

Kalbamoji unija, kurios daugumą sudaro Pacifiko pa
kraščio laivakroviai yra tvirta, gaji, kovinga unija. Jos 
vadovybė sveika, nuolat budinti ir stovinti darbininkų 
reikalų sargybejė. ‘ 1

Suvažiavimas pasmerkė visokius raganų medžiotojus, i 
raudonbaubizmą; tarė savo žodį prieš 12-kos komunistų I 
vadų teismą; pasisakė prieš daugybės žmonių (ypačiai

—,----------
Balandžio 6 buvo Armijos 

Diena. Suruošta kariniai pa
radai. Washingtone paradas 
maršavo pro prezidentą Tru
mą na. Prezidentas sakė kal
bą, kurioj pareiškė, kad ato
minės bombos jau gataVos ka
rui. Prie to, jis pridėjo, kad 
reikia dar daugiau .didinti ka
rinį orlaivyną, laivyną ir ar
miją.

Laivyno veteranas John 
W o 1 f ar d a ps i ve d ė Ati g 1 i j o j e 
panelę Mary Yeates. Jungti
nių Valstijų Valstybės depart- 
mentas atsisako tą moteriškę 
įleisti į Ameriką, nes sako, 
kad ji yra Anglijos Komunis
tų Partijos narė.

štai tau ir 
tojai“:

Austrijoj, 
toje dalyje,

šeimynų gelbė-

Sovietų okųpuo- 
atidaryta nauji 

žibalo šaltiniai Matzeno sri- 
t.vj. Sakoma, kad jie yra la
bai turtingi aliejumi.

Anglijos valdonai dar dau-
negru) civiliniu teisiu laužymą ir, tai labai svarbu, smar-1 suxa,*° masinei ijos pai- 

‘ v - Įdavimą. Tarybų
į Na, žinoma, jie 1 
i pirkti iš Sovietų š 
čių ir kitų grūdų, be 
negali apseiti.

Anglijos komunistų 
; Palme Dutt pareiškė, 
niekados anglai darbininkai

I nebus aklais įrankiais impe- 
1 rialistų karui prieš Tarybų 
i Sąjungą. Jis kietai pasmerkė 
i karine Atlanto Sąjungą, kaipo 
Į karinį suokalbį prieš demo-

kini pakritikavo CIO vadobybę.
CIO vadovybė šiuo metu ,atsiminkime, velka CIO uni

jas paskui Marshallo planą ir Atlanto Paktą; ji bando 
įkinkyti darbininkus į Wall Stryto vežimą, besiritantį 
pasaulio užkariavimo kryptimi; ji atvirai ir begėdiškai 
padeda Amerikos imperialializmui, besiruošiančiam prie 
naujo karo.

Besilaikydama tokios politikos, CIO vadovybė šiurkš
čiai šnairuoja į tas CIO unijas, kurios nepritaria jos, va
dovybės, darbams. Ši vadovybė visai neigia tas unijas, 
o kai kurias netgi bando “perorganizuoti,” pakrikdyti.

Panašiu būdu (TO vadovybė pa krikdė departmenti- 
nių krautuvių darbininkų - tarnautojų uniją.

Panašiai ji norėjo panaikinti United Farm Equipment i jungą. 
Workers uniją, dėl to, kad jos nariai nenori sekti CIO 
politinėmis pėdomis. Tačiau, šitos unijos suvažiavimas,! 
įvykęs neseniai Grand Rapids mieste (Michigan valstijo- i 
je) atsisakė paleisti savo uniją ir nutarė ją palaikyti ir • 
tvirtinti.

Taigi laivakrovių unijos suvažiavimas priėmė specia-: 
lę rezoliuciją, aiškiai smerkiančią tokią CIO vadovybės j 
politiką. Be to, rezoliucija reikalauja, kad su visomis ; 
CIO unijomis vadovybė tartųsi, kad ji, vadovybė, pa
teiktų reguliares savo pinigines apyskaitas. ■

Suvažiavimas, beje, pasisakė už Tarptautinę Pasaulio 
Darbo Unijų Federaciją, iš kūčios CIO vadovybė ryž
tasi savo unijas ištraukti.

Kovingieji Pacifiko pakraščio laivakroviai ir sandėlių 
darbininkai, atrodo, pasakė daug karčios tiesos pp. Mur
ray, Carey, Reutheriui ir kitiems raudonbaubiams CIO 
vadovybėje.

Mums rodosi, CIO vadovybė turėtų jau pramatyti, 
kad jos politika yra darbininkų klasei žalinga ir ją keis
ti.

Są jungai.
ii norės

k n ri ų

vadas

Bulgarijoj prašalintas jš 
planavimo ekonominių reikalų 
komisijos T. Kostovas. Sako
ma, kad ir eilė kitų viršinin
kų prašalinti dėl jų klaidin
go politinio nusistatymo ir ne
atlikimo darbų. Iš to komer
cinė spauda daro didelį da
lyką. Tikrumoj, tai savęs ra- 

B ui gari j a eina nau- 
kur darbo žmonės 
ponų ir, kapitalis-

komunistai įspėjo

kuri nu-
ir So-

įspėjo
Wy-

są pereitu vasarą, buvo ątgro- 
bę reakcininkai. Pereitą va
sarą ten prieš partizanus ka
riavo 126,000 fašistų - mo
narchists

Demokratinė Laisvosios 
Graikijos vyriausybė susior
ganizavo. Paskirti ministrai, 
sudaryti valdiški organai. Ka
rui vadovauja generolas Kos
tas Karogeorgis, vyriau’sybės 
pirmininku yra Dimitrius 
Partsalidis.

Italijoj uždaro savo konsu
lų įstaigas Sovietų Sąjunga ir 
Vengrija. Sakoma, kad užda
ro todėl, kad tos šalys neno
ri įsileisti Italijos konsulų, nes 
Italija prisidėjo prie karinės 
Atlanto Sąjungos,
kreipta prieš Vengriją 
vietų Sąjungą.

Lenkijos vyriausybė 
areli i vysk ūpą Stefaną
szynskj, kad jis rūpintųsi mal
domi^ ir dūšiomis, o nešmeiž
tų liaudies vyriausybę. Mat,/ 
šis “Dievo tarnas“ proga po
piežiaus 10-mt metų popiežia
vimo bjauriai niekino Lenkijos 
liaudies vyriausybę.

Lenkijos Darbininkų (Ko
munistų) Partiją, kurią suda
ro apsivieniję komunistai ir 
socialistai, turi 1,400,000 
narių, kurie yra organizuoti į 
28,000 skyrių.

Sirijoj įvyko “revoliucija.“ 
Armijos komandierius genero
las Husui Zayim nuyertė pir- 
mesnius valdonus -ir ■ įsteigė 
savo valdžią. Sakoma, kad 
jis priešingas Sirijos taikai su 
žydų Izraelio respublika. 
Taipgi, priešingas leisti Ame
rikos kapitalistams pravesti 
per Siriją iš Arabijos ir Ira-

Vidurže-

,300 k et v. 
3,000,000 

karo buvo 
ne
yra

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!

1 minimas. 
: j u keliu.
1 gyvens be 
t tų.

Kinijos
valdininkus iš Nankingo, kad 

! lai jie • nemano, kad apgaus 
j liaudį. Komunistai sako, kad 
' nors reakcininkas generolas 
į čian'g Kai-šekas pasitraukęs 
; iš prezidento vietos, bet da- 
■ bartiniąi Nankingo valdonai 
į ir generolai daro tik tą, ką 
į jiems pataria ntisi.špicavęs 
į Čiang Kai-šekas. Komunistai 

kad jų išnaudotojai, j įsako tiems ponams areštuoti 
i ' karinius kriminalistus ir 

duoti į komunistų 
ĮComunistai įsako 
zuoti armiją taip, 
organizuota Liaudies 
nimo Armija, kaip 
generolai Peipinge — 
t i reakcinius armijos 
dierius, perduoti galią 
viams. Kitaip, Liaudies Iš
laisvinimo Armija pereis 
Yangtze upę ir pradės pietų 
pusėje daryti tvarką.

K e a k c i n i n k a i N a n k i n g o 
piešte mušė ir šaudė į stu
dentus. Tas gali paakstinti 
Liaudies- išlaisvinimo Armiją 
eiti gyventojų gelbėti.

Komunistų išlaisvinta Kini
jos dalis turi sudarius šešias brikantai. 
liaudies lokalines vyriausybes, 
kaip tai: Mandžūrijo.s. Vidu
rinės Mongolijos, • šiaurinės 
Kinijos, Centralinės Kinijos, 
Šiau r-Va karinės ir Rytinės Ki
nijos, Kiekvięnos priešAkyje 
stovi veiklūs komunistai. Te- 

‘ ritorija sudaro trečdalį 
, jos teiitorijos ir turi 
200,000,000 gy v e n to j ų. 
sos šios valdžios veikia 
Kinijos gerovei.

s Francijos valdonai vėl rei
kalauja/“pagalbos“ iš Ame
rikos. šį kartą jie norr “ne
daug,“ tiktai $900.000,000 
gauti pagal Marshallo planą. 
Kad užtikrinti gavimą, tai 
ponas J. Paul-Bancour sakė, 
kad “Francija turi prisirengti 
sulaikyti-* invaziją“ —- suprast 
kito, Sovietų užpuolimą.

Graikijoj partizanai į kelias 
j dienas ištaškė monarchistų- 

. ypačiai unijistai, išėję kovų mokyklas pikietininkų gre- fašistų armijas Grammos kal
tose, tikės šnipo - provokatoriaus bent vienu žodžiu. 

Jie gerai žino, ką reiškia šnipas provokatorius!

Šnipai Darbininką Judėjime
Viso pasaulio darbininkai žino,' I 

kapitalistai, nuolat bando ardyti jų vienybę ir pastoti 
kelią jų kovai už geresnį gyvenimą ir šviesesnį rytojų.

Kapitalistai naudoja visokias priemones darbininkų 
•judėjimui susilpninti, bet bene bjauriausia jų "priemonė 
yra šnipai.

Šnipai ir provokatoriai siunčiami į darbininkų orga
nizacijas — darbo unijas, politines partijas, kultūrines 
grupes — kad jie sektų tų organizacijų veiklą, sektų 
veiklesnius jų narius, kur galima, kad jie provokuotų tų 
organizacijų narius kokiems nors “kraštutiniams” žy
giams.

Šitaip dirbdami, šnipai, provokatoriai, gauna iš sam
dytojų klasės ir jos valdžios riebias aJgas ir “dirba savo.”

Amerikoje šnipų - provokatorių samdymas ir “sodini
mas” į darbininkų organizacijas — senas dalykas. Prieš 
150 metų tai buvo daroma; šiuo metu daroma dar smar
kiau. i.

Bet Amerikoje šnipai - provokatoriai darbininkų or* 
ganizacijų nevaldė ir jų sugriauti niekad negalėjo, nors 
pakenkti, kai kada jiems pavyko.

Kaip taisyklė, Amerikos'visuomenė šnipų -.provoka
torių niekad nekentė ir jais nepasitikėjo. Nepaisant, ką 
šnipas - provokatorius kada nors kur liudijo, jo liudiji
mas buvo imamas skeptiškai, nes žmonės (teisingai) 
galvojo: jis gi buvo pasiųstas šnipinėti - provokuoti ,tai 

• kas gali jo žodžių klausyti ? Kas gali klausyti žodžių to
kio asmens, kuris parsiduoda kitai klasei, kuris išduoda 
savo klasinius brolius, kaip Judošius Kristų?!

Bėt štai, New Yorke 12-kos komunistų vadovų byloje, 
valdžia ištraukia “iš kišenės” vieną šnipą - provokatorių, 
kuris buvo valdžios įsodintas komunistų partijoje. Ir 
jis “liudija!” Bet kas gi gali1 juo tikėti? Juk jis ton par- 
tijon įstojo provokacijos tikslais.-Jis, įstodamas, žinojo, 
kad jam teks kada nors “paširdyti,” tu budu jis vienaip 
kalbėjo, o kitaip darė. ,

Ir šį šnipą, stebime, spauda ima “rimtai.” Net toji 
spauda, kuri seniau pasisakydavo prieš šnipus - provo
katorius, šiandien šį parsidavėlį, žiūrime, ima, kaip rim
tą žmogių

Gal tai yra dėl to, kad šis šnipas liudija prieš komu
nistus? Labai galimas daiktas.

Mes tačiau nemanome, kad Amerikos darbininkai.

per- 
rankas. 

perorgani- 
kaip yra 

Išlaisvi- 
pa d arė 
atstaty- 
kontan- 

karei-

pyksta;
Truma-

ko žibalo ry nas į 
mio jūros pakraštį.

Sirija užima 54 
myliu plotą ir turi 
gyventoju. Pirm
Francijos kolonija, dabar 
va “nepriklausoma.“ 
į rytuš nuo Turkijos.

Turkijos valdonai 
kad jiems prezidentas
nas nepakankamai duoda pi
nigų. Taipgi jie norėtų, kad 
Amerikos kapitalistai steigtų 
ten fabrikus ir dirbtuves.

Washingtone buvo supras
tas šis turkų valdonų nusi
skundimas ir balandžio 4 die
ną patvarkyta skirti $25,800,- 
000 Turkijos “pagalbai.“ Už 
tuos pinigus bus vedami ke
liai, įrengiamos anglies ka
syklos ir tobulinama Zangul- 
dako prieplauka, ant Juodųjų 
Jūrų, kuri gali būti naudoja
ma puolimui Tarybų Sąjun
gos.

Amerikos armija turėjo karinį 
paradą, kur dalyvavo 200 tan
kų. Generolas L. Clay sakė, 
lai mato mūsų galybę — 
“mes pasirengę muštis.“

Mr' D. Middleton rašo, kad 
anglų zonoj hitlerininkų gau
jos daro' paradus, dainuoja 
“Deutschland Ueber Alles” 
(Vokietija virš visko). Gau
jas sudaro buvę hitlerininkai 
SS ir kiti žiauriausi naciai. 
Juos finansuoja vokiečiai fa-

Taiko.s reikalai. Washing
tone dvylikos valstybių užsie
nio ‘ministrai pasirašė karinę 
Atlanto Sąjungą. Nors diplo
matai sakė, kad tai tik “apsi
gynimo sutartis,“ bet armijoj? 
štabo viršininkas . gen. Brad
ley pripažino, kad tai karinis 
irankis. kad Jungtinės Valsti
jos perkėlė savo rubežius net 
iki Berlyno, Dunojaus upės ir 
Italijos rūbežiu. Jis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos turės pa
statyti galingą armiją -Ev.ro- 
poj.'

Velionio Roosevelto drau
gas, ’ buvęs vice-prezidentas 
Hęnrv ^Wallace šią sutarti 
apibūdino, kaipo viena iš pa
vojingiausiu taikai. Jis sakė, 
kad tai karo suokalbis, kad 
tai bandymas apsupti Tarybų 
Sąjungą iš visų pusių karinė- 
jyiis bazėmis. Jis sakė, kad 
tai agresijos sutartis, nes pa

nų srityje ir atsiėmė plotus, į gal 'ją iš Amerikos bazių So- 
kuriuos nuo partizanų per vi-1 vietų pasienyje bus kanuolės

Kini- 
virš 

, Vi- 
i švien

plotus, j gal'ją iš Ameriko

Įžymieji oratoriai iš visų 
mūsų šalies kraštų svars
tys bėgamuosius uždavi
nius, kad išryškinus kons
truktyvius pasiūlymus vi
suotinai taikai išlaikyti. 
Kad pasiekti šito, mes'tu
rėsime išklausyti visas skir
tingas nuomones.

— Šita konferencija sta
to sau tikslą padėti išsklai
dyti baimę ir išspręsti 
skaudžiuosius viso pasaulio 
tautų uždavinius. Konfe
renciją šefuoja ir praveda 
penki šimtai mokslininkų, 
universitetų prezidentų, 
menininkų, rašytojų ir lais
vųjų profesijų žmonių — 
vyrų ir moterų. Aišku, šitai 
konferencijai priešinasi ir 
ją trukdo tie, kurie pra- 
lobsta iš karo ir iš kariš
kų prisirengimų, ir tie, ku
rie pasidavė neapykantos 
propagandai, pakeltai nuo 
pat Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos.

— Šitokios konferencijos 
yra būtinos, jei mes, galuti
nėj išvadoj, pasirenkam ci
vilizaciją vietoj barbariš
kumo.

Pilnai pripažindami su
dėtingas ekonomines, visuo
menines ir psichologines 
padėtis, kurios sukelia dau
gybę pavojingų susidūrimų, 
mes statome sau tikslą ši
toj konferencijoj pagamint 
eilę planų ir atsišaukimų, 
kuriuose bus pabrėžta — 
galutinė karo beprotystė ir 
reikalas 
prieš 
prieš 
nuožiūras.

Pirmininkas dar trumpai 
priminė, kad čia estradoj 
dar yra daug tuščių vietų, 
nes J. V. valdžia neįsileido 
delegatų iš Vakarų Euro
pos ir Pietų Amerikos. Jų 

rengiamo £ja būtu buvę dar kokia 
karui apsiginklavimo braz- dvidešimt ar daugiau, 
dėjimas. Šita konferencija 
nepriklauso nuo jokių poli-; 
tinių grupių ir nuo jokių ;
pirmiau įvylatšių konferen
cijų. Šita yra Amerikos 
konferencija, į kurią kvies
ta daugybė įžymių žmonių 
iš dvidešimties ar daugiau 
šalių.

— Konfėrencija bus ve-1 
dama pagal priimtą demo-1 įįnę taiką. Karo galima' ir 
kratinę tradiciją. Diskusi-1 būtinai reikia išvengti. Nei 
niai įvairių skyrių posė- Europos šalių, nei Ameri-

• (Tąsa)

Atsistoja vienas šalia ki
to įstabieji T(SRS delegatai. 
Griauste griaudžia Įkaitę 
aplodismentai! O kai atsi
stojo Dmitri Šostakovičius, 
visa milžiniška salė sulin
gavo ir paskendo karštų ka
tučių tvane. Visi spontaniš
kai pakilo, sustojo, pliauk
šėjo, didžiulę ovaciją kėlė. 
Sveikino pasaulinį kompo
zitorių Šostakovičių.

Paeiliui stojasi vaiskios 
šviesos voguly Čekoslovaki
jos delegatas vienas, kitas, 
trečias, ketvirtas... Tik 
žiūrėk, kiek tik tau akys 
įžiūrėti įstengia!

Ogi štai keista įdomybė: 
atsistoja su ramiu, šiltu 
šypsuliu jaunyvas ‘negras 
Armato, profesorius, psi
chologas ir antropologas, 
Šiaurines Irlandijos atsto
vas! Net pirmininkas Šap- 
lis, vis greitas įterpti kur 
kokį sklandų sąmojų, taik
liai paryškino: “Aš mėgstu 
tuos ‘ šiauriečius airius.” Iš 
tiesų: airys negras! Ir pas
kiau paaiškėjo, koks tai 
skaidrus mokslo ' šviesulys 
šis nepaprastas svečias.

Paskui jau pačios prakal
bos. Pat pirma padarė 
trumpą, ryškų įvadėlį mūs’ 
energingasai pirmininkas, v. 1 • »

— Man malonu' pažymėt, 
kad didžioji Amerikos tra
dicija laikyt atdaras duris 
laisvai kultūrinės bei moks
linės minties apykaitai vis 
dar tebegyvuoja. Meninin
kai, rašytojai, mokslininkai 
ir laisvųjų ‘profesijų žmo
nės, kurie dalyvaus kultū
ros - mokslo konferencijoj 
visuotinai taikai palaikyti, 
stengiasi išjudint taikos 
dvasią tokiuo laiku, kada 
skardė ja sunkus

džiai bus atdari • visiems.

bendros kovos 
skurdą, nežinystę, 

ligas ir nepagristas

If' pradėjo pirmininkas 
kviesti tolimuosius svečius 
delegatus prie garsiakalbio, 
vis pirma to trumpai ir 
stambiai ' apibūdindamas 
kiekvieną oratorių. Ir kiek
vieno oratoriaus kalba mu
šte mušė vis į tą patį cen
trinį tašką: prieš karą, 

i prieš šaltąjį karą, už yjsuo-

atstatytos į Sovietų šalį. Jis 
sakė: ką mes sakytume, jei
gu Sovietai tokias karo bazes 
įsteigtų Kanadoj ( Meksikoj, 
Kuboj ir į mus atstatytų ka- 
nuoles,, kaip dabar yra Ame
rikos įsteigtos karinės bazės 
Tarybų Sąjungos pasienio 
valstybėse!

Sovietų Sąjunga kietai pro
testavo prieš šios sutarties pa
sirašymą. Sakė, kad tai yra 
karinjsv suokalbis ir paneigi
mas visų pirmiau padarytų 
sutarčių tarpe Sovietų Są
jungos, Jungtinių Valstijų 
Anglijos, Franci jos ir kitų 
valstybių, kurios įstojo į At
lanto Sąjungą.

Jungtinių Tautų Seimo se
sijos atsidarė New Yorko 
mieste. Atidarymas įvyko la
bai įtemptoje tarptautinėje 
atmosferoje, tik 24 valandos 
po to, kai buvo pasirašyta 
Washingtone karinė Atlanto 
Sąjunga. . (

Taikos šalininkai jaučia, 
kad Atląnto Sąjunga kirto 
smūgį Jungtinių Tautų orga
nizacijai. Henry Wallace sa
ko, kad karine’Atlanto Sąjun-% 
ga labai pažemino Jungtinių 
Tautų orga'nizaciją, o gal 
“jau ją ir sunaikino.’’

Manoma, kad TarybųČ Są
jungos ir liaudies demokrati
nių valstybių atstovai iškels 
protestą Jungtinių Tautų or
ganizacijoj prieš organizavi
mą karo, blokų. D. M. š.

kos žmonės karo nenori. 
Karo nori tik tie, kuriems 
jis neša milijonus dol. pelno. 
Imperialistinio karo mums 
nereikia, ir mes neleisime 
jam įvykti!

Pirmiausia kalba vienas 
Lenkijos delegatų, Stanis
lavas Osovskis, Varšuvos 
universiteto sociologijos 
profesorius. Porą sakinių 
pradeda lenkiškai ir tuoj

griuvėsių pa- 
iškyla naujoji

pagriebia angliškai. Į Len
kijos žemę pat pirma įsi- 
veržė hitleriniai barbarai'* 
— ir ilgiausiai ją išlaikė sa
vo draskančiuose naguose. 
Šalis sunaikinta pasibaisė
tinai. Osviencimo, Maidane
ko stovyklų žiaurybės vir
šija žmogaus įsivaizdavi
mą. Milijonai • žmonių teu
tonišku griežtumu dujomis 
uždusinti, sudeginti. Jų 
kaulų pelenais tręšiami 
laukai. Muilas gaminamas 
iš jų taukų. Jų rūbai, daik
tai, vaikų titės ir žaisliukai 
siunčiami Vokietijon... Iš 
baisingų 
laipsniui
Lenkija. Neapsakomu pasi
šventimu jos sūnūs skuba, 
pluša, stato, kuria. Šaly 
įsigaidrina naujo, taikaus 
kūrybinio gyvenimo rytas. \ 
Tos didingos kūrybos nesu
trukdys naujo karo grės
mė. Nė girdėt jo nenori tai
kos ištroškę Lenkijos žmo
nės !...

Energingasis Lenkijos 
mokslininkas vėl atsisėdo 
greta kitų dviejų lenkų de
legatų, kurių vardai: Pave
las Hofmanas — rašytojas 
ir Leonas Kručkovskis — 
irgi rašytojas, buvęs kultū
ros ministro padėjėjas.

Kalba graži, grakšti Ku
bos rašytoja Myrta Agirė.^ 
Kalba skambiai ispaniškai. 
Bandau sugraibyti kalbos 
trupinius, bet čia ūmai tai- 
kon atėjo sugabi' vertėja, 
kuri visa ką persakė ang
liškai. Kubos respublikos 
žmonės energingai nusista- > 
tę prieš karą. Kruopščiai ir 
patvariai jie kasasi pirmyn, 
į laisvę, į taiką, į savistovų, 
nevaržomą gyvenimą. Gir
di jie karinės propagandos 
alasą, isterišką imperialis
tų triukšmą, bet jie nė iš 
tolo nesiduoda kvailinami, 
gyveni ir dirbti ir džiaugtis 
savo kuriamu gyvenimu jie 1 
nori. Jie nenori subyrėti į 
atomus ir visiškai išnykti 
nuo atombombų. Jie to ne
sileis. Ne tam jie gyvena, 
ne tam jie augina savo vai
kus. Delegatė sveikino kon
ferenciją ne vien tik Ku
bos, bet 
Amerikos delegatų vardu: 
jų neįsileido J. V. valdžia.

Toj pačioj priekinėj gar
bės svečių ilgoj eilėj, kitam 
garsiakalbio šone, sėdi visi 
keturi Jugoslavijos delega
tai: poetas Jovanas Popovi- 
čius, kompozitorius K. Ba
ranovičius, meno ir kultū
ros ministerijos patarėjas 
P. Bogdanovas ir poetas A. 
*Vuko. Karo baisybes per
gyvenęs poetas Popovičius 
prabilo serbiškai. Čia jau 

(Daugiau bus)

ir visos Lotynų

New Yorko Universiteto 
studentų streikė prieš fa
šistus, anti - semitus pro
fesorius areštuota 17 stu
dentų.

Martin Larbon, unijistas iš St. Paul, Minu., sunkveži
miu vairuotojas, už isvairavimą 10 metu be nelaimės 
buvo kompanijos pasiųstas i Washingtona pasisveikin
ti su prezidentu Trumanu. Kartu su juo ten nuvyko 

ir Larsonienč.

Trečiad., Bal. 13, 19492 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)



• Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
* da galingas, o galingas tada, kada, orga

nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iŠ mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1

Amerikos Moterų Kongresas 
Kviečia Visas Moteris

Sėkminga Skalbėja

Pirmoji visašališkoji 
Amerikos Moterų Kongre
so konvencija, įvyksianti 
New Yorke gegužės 6, 7 ir 
8-tą, 1949 metų, turės di
džios svarbos mūšų gyveni
me.

4 Šaukiama vyriausia tiks- 
0 lu apsvarstyti ir priimti 

pastovią konstituciją, kon
vencija tačiau jau ras gar
bingą rekordą kongreso 
darbų — darbų, kurie nu
dirbti vaduojantis laikiną
ja konstitucija.

Laikinoji konstitucija 
kongreso įkurto 1946 me
tais, pasisako:

“...Organizuoti visas 
moteris — iš farmų, iš na
mų, iš raštinių, iš profesi
jų, iš mokyklų ir kolegijų, 
iš šapų — be skirtumo ra
ses, religijos, tautinės kil

dinės, politinės partijos. Or
ganizuoti veiksmams vi- 

M soms bendrais reikalais...
“Veikti visais reikiamais 

būdais gynime savo politi
nių, ekonominių, įstatymiš
kųjų ir socialių teisių. ..

“Kelti gerovę moterų kai
lio motinu ir apsaugoti ge
rovę, sveikatą ir apšvietą 
savo vaikų per politinę, 
įstatymu leidimo ir švieti
mo veiklą. . _

“Veikliai dalyvauti kovo
je už visuotiną sunaikini
mą fašizmo, ir fašistinės 

’ ideologijos, ir akstinti arti
mą bendradarbiavimą visų 
pasaulio žmonių, iškovoti 

e įsteigimą demokratinės pa
stovios taikos.”

Tokia maždaug buvo lai
kinoji konstitucija, kurią 
Amerikos Moterų Kongre
sas pilniausia įgalino savo 
darbais per pirmuosius sa
vo gyvenimo trejus metus.

Kokia bus naujoji konsti
tucija, galutinai nusakys 

. konvencija. Kas liečia kon
greso vedėjų pasiūlymus, 
naujoji konstitucija nebus 

t nutolusi nuo siekio, tik pa
stiprinta.

Amerikiečiu moterų or
ganizacija laikosi tų pačių 

> vyriausių siekių, už kokius 
pasisakė Antrasis Tarp
tautinis Moterų ’Kongresas, 
ivykęs Budapešte, Vengri
joje, gale 1948 metų. Vy
riausiu iš vyriausiųjų yra 
taika. Tuo klausimu to 
kongreso manifeste pasisa
koma:

“...Ant mūsų pečių už
dėta didi atsakomybė link 
mūsų vaikų, mūsų liaudies, 
link žmonijos ir istorijos. 
Jeigu mes, moterys, kurios 
sudarome pusę t žmonijos, 
stipriai ir vieningai išstosi
me prieš kurstytojus naujo 
karo, nebus karo...”

Delegacija į Jungtines 
Tautas

Konvencija nesibaigs vien 
tik posėdžiais, neigi jos ta
rimai sudils tarp keturių 
salės sienų. Jos balsas gir
dėsis visur pasaulyje, ka
dangi konvencija siųs dele
gaciją į Jungtinių Tautų 
sesiją su peticijomis už tai
ką. 1

Peticijos tekstas (lietu
viškajame -vertime) tilpo 
šio skyriaus kovo 23-čios 
laidoje. Ir daugelis moterų 
oVganizacijų turi tam iš- 

* leistas blanku tęs. Jei kas 
4 negavote, reikalaukite.

> Tas balsas bus juo gar

sesnis, jeigu po tomis peti
cijomis bus daugiausia pa
rašų. Pasimota yra surink
ti iki konvencijos 50,000.

Konvencijos atidarymui 
įvyks masinis mitingas 
New York City Center, 
talpinančiame 1,000 publi
kos. Ruošiama įspūdinga 
programa.

Kas Gali Dalyvauti 
Konvencijoje

Patys kongreso skyriai ir 
kuopos gali silpsti 6 delega
tes nuo 50 nariu.

Prisidėjusios prie' kong
reso (affiliated) nacionalės 
organizacijos po 3 delega
tes.

Prisidėjusios prie vieti
nių kongreso skyrių vieti
nės draugijos - klubai 1.

Dar nepriklausančios or
ganizacijos galės siųsti de
legates, jei pirm balandžio 
20-tos prisidės.

Visos oficialūs prisidėju
sių organizacijų delegatės 
turės teisę kalbėti ir bal
suoti, kaip ir paties kon
greso skyrių ir kuopų dele
gatės.

Stebėtojos-Vicšnios
Stebėtojas gali siųsti bi

le organizacija: paties kon
greso skyriai ne daugiau 5, 
nacionalės prisidėjusios or
ganizacijos ne daugiau 3, 
vietinės prisidėjusios ne 
daugiau 1.

Visai ' nepriklausančios 
org. gali siųsti ne daugiau 
2.

Stebėtojos gali kalbėti, 
bet nebalsuoja.

Visokios organizacijos 
gali siųsti viešnias.

Konvencijos Mokestis
Registracijos delegačių, 

stebėtojų, viešnių - svečių 
privalo ’ būti įteiktos ir su
mokėtos ne vėliau gegužės 
4-tos — delegatės po $2, 
stebėtojos po $1, viešnios 
po 75c. Adresas: Congress 
of American Women, 2 
East 23rd St., New York 
10, N. Y.

Pakaita Naujagimių 
Priežiūroje

Tikrai nežinia kokiais su
metimais — gal mokslo pri
tyrimais, o gal ir tikslu 
taupyti apmokamą priežiū
rą — francūzų ligoninė 
New Yorke įvedė naują sis
temą kūdikių ir gimdyvių 
priežiūroje. Iki šiol būdavę 
griežtai atskiriami nuo mo
tiną naujagimiai dabar pa
liekami prie motinų, jeigu 
jos to pageidauja.
, Seniau kūdikiai būdavo 
laikomi atskirame kamba
ryje su stiklo sienomis. Ei
nant naująja sistema jie 
paguldomi lovytėje, pasta
tytoje greta motinos lovos. 
Atėjusiam atlankyti tėvui 
leidžia panešioti. Bet jeigu 
motinai perdaug vargo, kū
dikį išneša iš kambario 
slaugei prižiūrėti.

Mityboje tas pats — pa
naikinta žiūrėjimas į laik
rodį, o valgydinami pagal 
kiekvieno reikalavimą. Sa
koma, kūdikis pats geriau 
žino už laikrodį, kada jis 
alkanas.

Naujovė kol kas tik iš
bandoma be tikrinimo, kad

Washingtone pražydo paskelbusiosios vyšnios. Gražuo
lės valdinių įstaigų darbininkės Collette Giroux, April^ 
Barnette, Ellen Federline ir Charlene Medina apsivil- 

kusios maudynių kostiumais išėjo pašokinėti y 
aplink vyšnias.

Malda Joms Negelbėjo 
Apsaugoti Darbus

Miestelis Mays Landing, 
New Jersey valstijoje, turi 
1,800 gyventojų, iš kurių 
300 dirbo audinyčioje — 
kas šeštas asmuo. Miestely
je veik nesiranda šeimos, 
kurios narys ar giminė ne
būtų susirišęs su audiny- 
čia.

Tačiau vieną gražią šio 
pavasario dieną firma at
leido darbininkus ir paskel
bė, kad šapą visiškai užda
rys, parduos, nes, girdi, 
pietinėse valstijose neorga
nizuoti darbininkai pigiau 
darbą padaro..

Paskelbimas buvo tarsi 
perkūno trenksmas iš gied
rios padangės. Šapa ten ra
dosi nuo 1807 metų. Dabar
tinių darbininkų tėvai ten 
dirbo, jų seneliai ten dirbo. 
Jie įsikūrė namelius, sode
lius, sklypelį daržo, graži
no juos, puoselėjo sau. O 
dabar, ištikus nedarbui, 
pranyko iš rankų įrankis 
pasigaminti duonai. Par
duosi namelį — kas pirks 
pūstynėje be darbo, o išsi-' 
nešti negali.

Su užsidarymu šapos din
go jaunesniųjų viltys apsi
vesti. Jau auklinčiųjų šei
mas dingo ne vien tik duo
na, bet ir skaisčios viltys 
apie mokslą vaikams. Bū
riai moterų ir tūli vyrai, ko
vo 28-tą susirinko bažny- 
čiosna melstis Dievui, pra
šyti išlaikymo dirbtuvės. 
Bet kompanija ir pelno* sis
tema neišgirdb maldos, ša
pa užsidarė.

Ar ji ,dar atsidarys, ar 
vėl dirbs bent kada, 
klausys ne nuo Dievo, o 
nuo to, ar galės firma pre
kes su geru pelnu parduoti.

B. M.
Visokiausi vaisiai ir ža

lios daržovės skaniausia iš
eina šalti, tikrai šalti. Ma
sinėse sueigose, paduodant 
bendrai valgyti, salads rei
kia nešti ant staid tik su
sėdus valgyti. Pardavinė
jant porcijomis reikia padė
ti vieną tik parodymui, o 
visą patiekalą laikyti šaldy
tuve iki užsakymo. .

šis.b^tų saugiausias būdas 
naujagimių priežiūrai.

Šeimininkėms
‘ Šį Skyrių Veda E. V.

Kalorijų Kiekis Mūsų 
Maiste

Pirmesnėse šio skyriaus 
laidose buvo minėta, jog 
norinčiam suliesėti reikė
tų tesuvartoti tik apie 1,000 
iki 1,500 kalorijų (calories) 
per "dieną.

Čionai paduosiu . sąrašą 
dažniaus naudojamo mais
to, ,,po kiek kuris turi kalo
rijų, tai žinošit, ko ir po 
kiek pasirinkti.

Mėsa
Lašiniukai, broiled,- 4 

riekutės po 7 colius ilgio — 
115 kalorijų.

Keptos jautienos ketvir
tadalis svaro — 185.

Steiko ketvirtadalis sva
ro — 350.

Vištienos Kpusė svaro — 
255.

Kepto kumpio ketvirta
dalis svaro — 175.

Broiled lamb chops ket
virtadalis svaro — 225.

Veršiuko kepenų ketvir
tadalis svaro — 305.

Pečiuje keptos kiaulie
nos ketvirtadalis svaro — 
215.

Keptos kalakutienos ket
virtadalis svaro — 200.

Sekamuose skyriuose pa
duosiu kalorijų kiekį žuvy
se, daržovėse, vaisiuose.

Pietiečių duona
2 puodukai corn meal
2 ir pusė puoduko ver

dančio vandens
šaukštas ir pusė ištirpyto 

sviesto
šaukštukas ir pusė drūs- 

pri1 kos
2 ar 3 biskelį suplakti

kiaušinių tryniai
puodukas ir pusė pasukų

(buttermilk)
šaukštukas kepamos so

dos
kiaušinių baltymai.
Įmaišyk corn meal į ver

dantį vandenį ir leisk at
šalti. Sudėk viską iš , eilės, 
kaip viršuje paduota, apart 
baltymų. Gerai išplak. Tuo
met pąLcųgva įmaišyk kie
tai išplaktus baltymus. Su
pilk ištepton blėton ir kepk 
karštame pečiuje apie 40 
minu tų. Paduok-karštą, šio 
kiekio užteks 6-šiems.

Žvilgsnis i Madas 
Pavasariniams 
Mūsų Rūbams

Drabužiai vis dar tebe- 
pasilieka tokiomis mado
mis, kurięmis fabrikantai 
ir krautuvių savininkai 
lengvai galėtų perdirbti at
silikusius nuo praėjusio se
zono į naujas formas, kad 
moterys ištikro tikėtųsi ką 
nors naujo viską gaunan
čios.

Platūs diržai, skirtingos 
medžiagos apvadai aplink 
sijono apačią ir žaketą tar
nauja nežymiai pailginti 
trumpą sijoną taip, kad ne
atrodytų ilgintu, tik mad- 
niai padarytu. Šonuose ir 
apačiose praskilęs, su yi- 

'dun įsodintu ar pagal pra
skilęs kraštą apvestu skir
tingu audimu leidžia leng
vai paplatinti sijoną ar
bliuzę. - %

Atnaujinti, duoti naują 
išvaizdą seniems tarnauja 
visokios ' perpetės ir įlai- 
dos (yokes), taipgi aksomi
niai kalnieriai. Aksomas 
plačiai vartojamas padabi- 
nįmui. Retieji dailiškieji 
audeklai (laces) taip pat.

Kostiumų - suknelių for
ma, didžiumoje, tebėra pri
gulusi prie liemens, su lai
bu juosmeniu. Smulkios fi
gūros moterims merginoms 
dar vis yra didis pasirinki
mas klostytinių ir trauktų- 
rauktų sijonų.

Šiomis dienomis įvyku
siose madų parodose de
monstruota sijonų ilgis po 
13 ir pusę colių nuo žemės 
— vidutinis.' Atsisakyta 
nuo ilgųjų, bet negrįžtama 
nei prie buvusių nepatogių 
perdaug trumpų, neužden
gusių nei kelių. Pusketurio- 
likto colio — maždaug pu
siau blauzdų.

Skrybėlės pasilieka viso
kiausios — plunksnuotos, 
su visu darželiu, arba tik 
su dviemis ar vienu guziku 
dekoracijai, didelės ir Ma
žos. Didžiuma modelių — 
vidutinio dydžio, nes per
daug plačios ir aukštos ne
patogios, visur užkliūva, 
ypatingai’ vėjuotomis die
nomis. Jos nepakenčiamos 
mitinguose, teatruose, kon
certuose, užstoja kitiems 
vaizdą, o padėtos pasaugoti 
taipgi ne kartą nukenčia 
nuo prispaudimo, užkliuvi- 
mo.

Atrodo, kad skrybėlių iš- 
’ dirbėjų vajus už dėvėji
mą skrybėlių nebevyksta. 
Nežiūrint didelės propa
gandos, būk ten netinką, 
čia netinką eiti be skrybė
lės, firmos neatsiekia savo. 
Vis daugiau ir daugiau 
moterų - merginų, nešioja 
gražiai sutaisytus plaukus 
be skrybėlių, o skrybėles 
palieka tik šermenims ir 
bažnyčiai.

Einant į balius daug len
gviau apsaugoti gražią šu
kuoseną apsirišus plona 
skaryte, o nuėjus piniginėn 
.įsidėti be gaišavimo eilėje 
ir be iškaščių padėjimui 
skrybėlės. Pagaliau, jokia 
skrybėlė neatstos žvilgan
čių plaukų.

N-ė.

Sekamuose skyriuose pa
duosiu daugiau pasiūlymų 
valgiams tų, kurie iš tikro 
norėtų prarasti po svarą 
svorio ’ per savaitę iki pa
sieks pageidaujdmą ir svei
katai panešamą ^svorį.

Sėkmingo skalbimo vy
riausiais trimis sekretais 
yra:

1 — Pažinimas plėmų.
2 — Mokėjimas juos iš

valyti. ,
3 — Išmokimas skirtin

goms medžiagoms ir sąly
goms taisyklių ir kantrus 
jų prisilaikymas.,

Sistema skalbimo (nuo 
pat pradžios iki galo) yra 
ekspertų pripažinta tokia:

Perrinki. Atrinkt šva
riausius, vidutinius, murzi- 
niausius,* galinčius paleisti 
dažus atskirai.

Ištirti ir išimti plėmus.
Skalbiamiems Drabužiams

Švariausius, neplėmuotus 
galima dėti tiesiai į karš
ta muiluotą vandeni ir 
plauti. . Tokiems užtenka 
varyti mašiną 5 iki 10 mi
nučių. Ilgiau varant be rei
kalo dėvi drabužius ir ma- v • \ -siną. ' .

Nešvariausius pamerk 10 
iki 15 minučių drugname 
biskį muiluotame vandeny
je atmirkti. Nuspausk ar 
nugręžk. Dėk į gatavai su
taisytą karštą pilnai mui
luotą vandenį, į kurį jau 
įmaišei po šaukštą baltina
mojo skysčio (bleach) per 
kožną galioną vandens ir 
plauk (varyk mašiną) 15 
minučių ar daugiau, kol iš
siplaus.

Labai mažai įnešiotiems 
nėra reikalo kas kartas dė
ti baltylo (bleach), bet la
bai įnešioti ar suplėtmuoti 
be to neišsiplaus baltai ir 
švariai.

Baltylas nesuėda drabu
žio, jeigu jo neperkrausi 
perdaug ir jeigu nelaikysi 
jame ilgiau, negu reikia. 
Baltyle (bleaęh) mirkyti 
drabužius ne ilgiau pusva
landžio.

Išplovus yra svarbu tuo
jau, be atidėjimo perplauti 
mažiausia dviejuose vande
nyse. Jei perdaug muilo ar 
baltylo įdėjai, ar jeigu per- 
plovimui indas per mažas, 
gal prisieis ir tris ar dau
giau vandenų imti perplo- 
vimui.

Kiek dėti muilo? Tas pri
klauso nūn to, koks van
duo ir kaip įnešioti drabu
žiai — minkštan vandenin 
mažiau, neįnešiotiems dra
bužiams taip pat mažiau. .

Plaunant “kietuose” van
denyse veikia dėti vandens 
minkštintojų greta muilo. 
Jeigu ant jūsų perkamojo 
muilo pakelio nesakoma, 
kad ten jau minkštintojo 
yra dadėta, dadėkite. Yra 
turguje vėliausia gamintų 
tokių muilų, kuriuose yra 
įdėta viskas, ko reikia ge^ 
ram skalbimui.

Tūlo iš geresniųjų muilų, 
ku’riame jau visko įdėta, 
užtenka pusės puoduko 
(vartojamojo mierai) mui
lo vienam vidutinės nami
nės skalbiamos mašinos 
vienu .kartu išplaunamam 
pundui. Bet, kaip sakėme—

Viskąs priklauso nuo 
vandens ir hnurzinumo 
drabužių, tad geriau išmok
ti pažinti, kuomet gana 
muilo.

Perdaug įdėjimas muilo 
nekenkia drabužiams, bet 
nepatogu-plauti, puta drim
ba per kraštus. Ir perplau
nant sunkų išplauti dvie
mis ar trimis vandenimis.

O neišplovus muilo, nei dra
bužiai atrodys vaiskiai, nei 
jiems ar odai bus sveika.

Permažai įdėjus, drabu
žiai pilnai nesiplauna, tik 
be reikalo trinami. Dar gi 
rokuojama, kad jau išsi
plovusioji nešvara turi pro
gos atgal prilipti prie ne
muiluotų drabužių. Taigi, 
svarbu įprasti pažinti, kuo
met gana.

Ekspertai skalbėjai sa
ko: užtenkamai yra muilo, 
jeigu tebeplaunant drabu
žius iki galo išsilaiko ant 
vandens paviršiaus bent 
puscolis putelės. Jeigu pu
telė dingo, dadėk muilo.

Drabužių vienu kartu į 
naminę mašiną dedama nuo 
7 iki 9 svarų. Per mažai 
įdėjus nebus reikiamo try
nimos!, spaudymosi, nors 
mašina ir veiks. Perdaug 
perkimšus, jei vanduo ne
gali liuosai spaudytis per 
drabužius, taipgi nesiplaus. 
Taigi,—

Jei permaža skalbinių tu
ri, tuomet gal negalėsi 
plauti atskiromis trimis rū
šimis, bet turėsi plauti ne- 
įnešiotus • su įnešiotaisiais 
vienu mašinos paleidimu. 
Tuomet nešvariuosius biskį 
paplauk pirma biskį mui
luotame drungname vande
nyje ir tik iš to ištrauktus, 
nugręžus, dėk į karštąjį 
kartu su nepraplautais 
švariaisiais.

Virš kalbamieji faktai 
atitinka skalbėjai, mašino
mis. Tačiau, didžiumoje, ir 
skalbimui rankomis tas 
pats, išskyrus du dalykus: 

, Vandens karštį ir laiką 
drabužių trynimo.

Mašina pakęs karštesnį 
vandenį už ranką. Gi trin
dama po vieną drabužį vie
no netrinsi 5 minutes, bet > 
visiems bendrai neužteks 
15-kos minučių, nes ranko-, 
mis visų nepakilnosi, ne- e 
bent susidėjusi maudynėn 
ant jų kojomis pavaikš
čiotum. Turint po daug 
plauti rankomis — geriau
sia išeitis pasikviesti tai-' 
kon ir kojas. Skalbėja.

t oday’s Pattern

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

--------------------- 1 x ( -
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f APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ į
’' Parašė Išvertė *
: Į JULĖS VERNE * J. BALČIKONIS l
JI , 3-12-49 —28— t

Apie Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS
(Tąsu)

Kiek vieningesnė yra an
. (Tąsa)

Gairė buvo iškelta lig pusės stiebo. 
Tai bux^o didelio pavojaus ženklas. Gali
ma buvo laukti ano laivo ateinant gel
bėti.

— Šaukite dabar! — tarė Fogas.
Ir sutrenkė į orą maža žalvario armo- 

tėlė.
XXII 

PASPARTUTAS PAMATO, KAD BE 
PINIGŲ VISUR PRASTAI

Karnatikas išėjo iš Hong-Kongo uos
to lapkričio 7 dieną vakare pusiau sep
tintos ir ėmė su visu greitumu plaukti 
j Japonų žemę. Jis vežė daug prekių ir 
žmonių. Tik dvi užpakalinės kajutės, pa
imtos Fogui buvo tuščios.

« Kitos dienos rytą matrosai nustebę 
žiūrėjo į vieną keleivį, kuris sverdinė
damas išėjo iš kajutės ir žvalgydamas 

• aplinkui, ieškojo vietos atsisėsti. Jo plau
kai buvo pasišiaušę, akys raudonos, vei
das išpurtęs.

. Tas keleivis buvo Žanas Paspartutas.
Štai kaip jam atsitiko.

Išėjus Fiksui iš smuklės, du tarnai 
pakėlė visai apsvaigusį Paspartutą ir 
paguldė ant tos pačios lovos, kur gulėjo 
apalpę rūkytojai. Išgulėjęs tris valan
das, Paspartutas atbudo ir tuojau atsi
minė dar nepranešęs savo ponui, kad 
Karnatikas išvažiuoja anksčiau. Jis šiaip 
taip nusirito nuo lovos, sverdinėdamas, 
ramstydamasis pagal sieną ir griuvinė
damas išėjo iš smuklės ir, kaip per sap
ną, ėmė šaukti: “Karnatikas, Karnati
kas !”

Garlaivis, turėjęs tuojau išeiti iš uos
to, stovėjo per kelis žingsnius. Jau dū
mai rūko iš kamino. Paspartutas var
gais negalais įlipo į laivą, bet, tuoj apal
pęs, išvirto ant dangčio. Karnatikas tuo 
laiku pakėlė inkarą ir išplaukė iš Hong- 
Kongo.

Matrosai buvo pripratę prie/panašių 
scenų. Keli iš jų paėmė išvirtusį bernio
ką ir nunešė į kajutę. Paspartutas atbu
do tik kitos dienos rytą, kai laivas nuo 
Kinų žemės jau buvo per šimtą penkias
dešimt mylių.

Štai ykokiuo būdu tą rytą Paspartutas 
z atsirado ant Karnatiko dangčio. Visa 

krūtine jis ėmė traukti gaivinamą jūros 
orą. Po truputį jis atsigavo ir atsiminė 
viską, kas atsitiko smuklėje.

— Matyti, — tarė jis sau, — aš va-
■ ” kar buvau baisiai nusigėręs! Ką dabar 

pasakys Fogas? Bet aš nenusivėlinau į 
laivą — tai svarbiausiai! Nuo to Fikso 
mes jau būsime nusikratę. Prikalbėjęs 
man niekų, nebedrįso žaltys sėsti į Kar- 
natiką. Matykite, nori areštuoti Fogą už 
pavogimą pinigų iš Anglijos Banko! Ne
praustaburnis koks! Fogas toks vagis, 
koks aš žmogžudys!

Paskui jis ėmė svarstyti:
— Ar verta tai pranešti savo ponui? 

Ar galima sakyti, kokią rolę čia vaidina 
Fiksas? Ar ne geriau palaukti sugrįž
tant į Londoną ir tenai jau pasakyti, 
kad’visą kelią jį sekęs policijos agentas, 
ir kartu su juo iŠ to gardžiai pasijuok
ti? Žinoma, taip geriau! Antra vertus, 
apie tai aš dar pagalvosiu. Tuo tarpu 
reikia rasti Fogą ir atsiprašyti dėl ma- 

Į. no tokio pasielgimo.
Paspartutas atsikėlė. Jūra siūbavo ir 

supo laivą. Bernioko kojos tebebuvo dar 
silpnos, ir jis pavargo, kol huėjo į laivo 
užpakalį.

/ jž M Ant dangčio nerado nei Fogo, nei Au- 
dos.

— Gerai, — tarė jis sau: — Auda, 
turbūt, dar tebemiega, o Fogas rado sau 
kam padėti .ir lošia vistą.

Tardamas tuos žodžius, Paspartutas 
V įėjo į salę. Pono nebuvo. Jam beliko pa

klausti kasininko, kurią kajutę turi užė
męs Fogas. Kasininkas jam atsakė, kad 
tokio keleivio laive visai nėra.

— Atsiprašau, — tarė Paspartutas.
— Čia turi būti aukšto ūgio ponas, kuris 

| maža kalba ir vaikščioja su jauna po- 
|||$t nia...

— Mūsų laive nėra jokios jaunos po
nios. Štai keleivių sąrašas, tamsta gali 
pats pažiūrėti.

Paspartutas pažvelgė į sąrašą .. . Po
no vardo nebuvo.

Jam pasidarė tamsu akyse. Paskui 
tC viena mintis dingterėjo i galva.

...........................................................................

įj
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— Ar aš į Karnatiką patekau? — su
šuko jis.

— Taip.
— Važiuoju į Jokohaiųą?- *
— Į Jokohamą.
Paspartutas iš pradžios buvo išsigan

dęs, kad patekęs ne į tą laivą! Bet tai tik
rai buvo Karnatikas, o jo pono tačiau 
nebuvo.

Prancūzas, kaip perkūno trenktas, iš
virto ant krėslo. Staiga jis viską sprato. 
Jis atsiminė, kad Karnatikas buvęs nu
sprendęs anksčiau išplaukti, kad jis tu
rėjęs apie tai pranešti savo ponui ir kad 
jis to nepadaręs! Vadinas, buvo jo kalty
bė, kad Fogas su Ąu/ia palikę Hong- 
Konge! . x

Tai tikrai buvo jo kaltybė, bet buvo 
dar didesnė Fikso, kuris jį nugirdė, kad 
nepraneštų Fogui.

— Dabar aš viską suprantu, —- kal
bėjo Paspartutas, — viską suprantu! 
Ką aš padariau * Aš Fogą ubagais palei
dau! Jis pralaimėjo derybas, jis suimtas, 
jis jau, turbūt, sėdi kaliny!

Prancūzas ėmė rauti plaukus nuo gal
vos.

— Kad tas Fjksas,—tarė grieždamas 
dantis Paspartutas, — man vėl patektų 
į nagus, kaip aš jį tada pamokyčiau!

Pagaliau Paspartutas aprimo ir ėmė 
, galvoti, ką daryti toliau. Jo padėjimas 
buvo tikrai nepavydėtinas. Jis dabar va
žiavo į Japoniją. Nuvažiuęti tai jis nu- 

<^aįiuos, bet kaip iš ten grįš? Jo kišenės 
buvh visai tuščios: nė skatiko neturėjo. 
Bet už kelionę ir valgymą buvo iš ank
sto užmokėta. Vadinas, jis dar turėjo 
penkias dienas galvoti. Kadangi buvo 
nupirktos trys vietos, Paspartutas valgė 
už tris: už Fogą, už Audą ir už save. 
Jis valgė tiek, jog rodėsi, kad Japonija 
toks dykas kraštas, kur nėra jokių val
gomų daiktų.

Lapkričio 13 dieną, anksti rytą Kar
natikas šniokšdamas įplaukė į Jokoha- 
mos uostą.

Tas uostas yra svarbi, Didžiojo vande
nyno vieta. Visi garlaiviai, kurie vežio
ja paštą ir keleivius tarp Šiaurinės Ame
rikos, Kinų ir Japonijos, sustoja Jokoha- 
moje. Jokohama stovi prie pat Jedos už
takio, netoli nuo didelio - Jedos miesto, 
antrosios Japonų imperijos sostinės, tai
kumo, pasaulinio imperatoriaus reziden
cijos, ir netoli nuo tikrosios Japonijos 
sostinės Tokijos, kur gyvena mikada, 
šventasis imperatorius, dievų sūnus.

Karnatikas sustojo prie Jokohamos 
kranto, arti uosto pylimo ir muito san
dėlių, kur stovėjo daugybė visų tautų 
įvairių laivų.

Paspartutas išlipo į įdomią “Saulės 
vaikų” žemę be jokio džiaugsmo. Jam 
nieko nebeliko daugiau daryti, kaip eiti 
gatvėmis, kur akys veda, kur kojos neša.

• Miesto dalis, į kurią iš pradžių pateko 
Fogo tarnas, ^atrodė visai europietiškai. 
Prie kiekvienų namų buvo verandos ir 
gražūs darželiai. Nuo kyšulio lig upės vis 
buvo gatvės, aikštės, krautuvės ir viso
kių prekių sandėliai. Čia, kaip Hong- 
Kouge ir Kalkutoje, pilna buvo įvairių _ 
tautų žmonių: amerikiečių, anglų, kinų, 
olandų. Tai buvo vis pirkliai, kurie ga
lėjo viską pirkti ir parduoti. Tarp jų 
prancūzas jautėsi visai svetimas.

Paspartutas galėjo išsisukti iš bėdos: 
jis galėjo kreiptis į prancūzų arba anglų 
konsulus, kurie gyveno Jokohamoje; bet 
jam buvo nemalonu apsakinėti savo isto
riją, labai sujungtą su jo pono istorija, 
ir jis nusprendė pirma išbandyti visas 
kitas priemones.

Išvaikščiojęs be jokios naudos visą eu
ropietiškąją miesto * dalį, Paspartutas 
nusiklausė į japoniškąją pasiryžęs, jei 
reikėtų, eiti net lig pačios Jedos.

Šita Jokohamos miesto dalis vadinasi 
Bentena, gavusi vardą nuo jūros deivės/ 
kurią garbina artimųjų salų gyventojai. 
Čia buvo puikių pušies ir kedro medžių 
alėjų, nepaprastos architektūros šventie
ji vartai, tiltų, apaugusių bambukais ir 
nendrėmis, meldyklų, pasislėpusių po 
plačiomis šimtamečių kedrų šakomis, 
trobelių, kuriose gyveno Budos ir Kon
fucijaus sekėjų kunigai; be gakr ilgų 
gatvių, po kurias lakstė roudanskruos- 

■ čiai vaikai ir žaidė su trumpakojais šu
nimis ir gelsvomis, be uodegų, gražiomis 
katėmis. ' , ,

(Daugiau bus)

troji Br. Vargšo kaimiška 
drama “Jono širdis” (1911 
m.). Socialinis jos pagrin
das yra bendras buržuazi
nio Lietuvos kaimo gyveni
mas, kur svarbiausias san
tykių sprendėjas yra tur
tas, pinigas. Neturtingo 
valstiečio sūnus Jonas myli 
pasiturinčio ūkininko duk
terį Agnę. Kad užsidirbtų 
pinigų, Jonas išvyksta 
Amerikon. Po^ dvejų metų* 
grįžta su pinigais,' bet Ag
nę randa jau ištekėjusią už 
savo draugo Vinco*. Vincas 
tačiau lengvabūdiškas, mė
gsta išgerti ir įsiskolina pa
lūkininkui kaimynui Na
gui. Jonas apmoka Vinco 
skolas,, bet, keršydamas 
Vincui ir Agnei, aprašo už 
skolas jų ūkį ir pagaliau 
išvaro juos iš ūkio.

Toks yra tos dramos so
cialinis pagrindas, artimas 
Žemaitės ir kitų Lietuvos 
kaimo vaizduotojų kūri
niams. Tačiau dramos esmę 
Br, Vargšas nukelia ne į 
šiuos socialinius santykius, 
o į Jono psichologinius iš
gyvenimus. Jonas, atėjęs 
pasidžiaugti gyvenančių 
varge Vinco ir Agnės ne-1 
laimėmis, savo keršto vai
siais, pajunta tačiau savb 
gyvenimo beprasmiškumą 
ir nusižudo. Pastarasis da
lykas padaro dramą komp- 
likuotesnę, kaip ir visos ki
tos B r. Vargšo dramos yra 
gana komplikuotos, tačiau 
tai susilpnina dramą, kaip 
socialinę dramą. u

Kaimo gyvenimo temati
ka parašyta ir paskutinė 
B r. Vargšo drama “Kry
žius” (1916 m.), kurioj at
sispindi 1914 m. karas, mo
bilizacija ir t.t. Tačiau ir 
joje vyrauja ne tiek sočia-“ 
linę karo drama, kiek psi
chologinė. Ir pati dramos 
idėja nors aiškiai antimili- 
taristinė, bet savo esme — 
paficistinė, o ne revoliuci
nė’.

Drama “Kryžius” pasižy
mi ir savo minorine, pesi
mistine nuotaika. Ji rašyta 
Br. Vargšui gulint ligos 
patale, kas pažymima dra
mos įžangoj — savotiškam 
eilėrašty — elegijoj prozo
je: .

“Vienodai kankinantis ir 
nuobodus gyvenimas ligon- 
butyje. Nęapsakomai pra4- 
ilgsta valandos ir dienos: 
gyvenimas nustoja reikš
mės. Žmogus jauties pa
virtęs į mažutę, nieko nebe- 
reiškiančią dulkę.

Bet ir čia esti kartais 
laimingos valandos. Tuo
met akys aiškiau pradeda 
matyti,, vėl pasirodo, buvęs 
jau pranykusiu, šešėlis vil
ties, kūnas lyg sustiprėja, 
dvasia veržiasi, norėdama 
ištrūkti iš nagų nukankinu
sios ją ligos. Tos laimingos 
valandos yra tai valandos, 
kuomet baisūs skausmai 
lieka pakenčiamais. Ir to
kiomis tai valandomis pa
rašiau šį veikalą.” v

Liūdnai minorinė nuotai
ka, liūdnas galas lydi, dide
lę daugumą B r. Vargšo kū
rinių, ypač vėlesniojo laiko
tarpio. Išskyrus pačias pir
mąsias dramas, rašytas 
dar revoliucijos metais, vi
sos kitos turi liūdną galą, 
besibaigiantį mirtim, nužu
dymais ar nusižudymais, 
širdies sprogimu ar bepro
tyste, nekalbant jau apie 
tiek pat šiurpų, liūdną, he- 
trykštantį. gyvenimo džiau
gsmu visą dramų turinį. 
Tokia, kaip matėme, yra

didžiulėje daugumoj ir Br. 
Vargšo proza. Negalėdami 
paanalizuoti Br. Vargšo 
1908 — 1916 m. prozos pa
vyzdžių, jos liūdnai nuotai
kai apibūdinti ir pabrėžti 
galime įvardinti keturis pa
skutinius jo vaizdelius, ra
šytus jau irgi ligos patale, 
kurie yra taip pat lyrikos 
elegijos prozoje.
.Vienas jų “Purvynas” — 

vaizduoja besikankinantį li
gonį, kurį kartą aplankė 
buvęs draugas iš inteligen
tų ir sušelpė ligonį, tačiau 
jo padovanotasis pinigas 
pasirodė netikras.

Antrosios eilės prozoje 
“Gražybė,” kurias čia išti
sai paduodame, yra tiesiog 
pesimizmo ir nykstančio 
gyvenimo ir jo kančių him
nas:

“Savotiškai gražus gais
ras, kuomet ilgi ♦ liepsnos 
liežuviai pleškėdami ritasi 
su kamuoliais tirštų dūmų, 
dvokiančių degančių kūnų, 
tarsi laižo padangę ir toli 
aplink nušviečia apylinkę.

“Savotiškai gražus spei
gas, kuomet sproginėja sie
nos, baltas, žibantis sniegas 
girgžda po kojomis ir pora 
senių be pastogės trainio
jasi apie apšarmojusį mū
ra.

“Savotiškai graži pūga, 
kuomet gyvas sniego debe
sys vienija padangę su že
me, storai užkloja vieškelį, 
lipdo keleivio akis ir klaidi
na jį. * t

“Savotiškai graži audra, 
kuomet žaibai raižo škliau- 
tą, perkūnas tranko akme
nis ir gene ja šimtamečių 
ąžuolų šakas.

“Savotiškai gražios eilės 
pėsčių ir raitų kareivių, ei
nančių į mūšį.

“Savotiškai graži, panaši 
į rožę, žaizda pašauto ka
reivio krūtinėje, iš kurios 
sunkiasi permatomas rau
donas kraujas.

“Savotiškai gražus stau
gimas išbadėjusio vilko.

“Savotiškai gražus kūk
čiojimas našlaičių, sugrįžu
sių nuo pakasynų.
. “Savotiškai gražus žmo
gus, kurio širdis neplaka 
dėl tikrojo gyvenimo, dva
sia nardosi po purvą, siela 
nejaučia, nežino teisybės ir 
akys pemato gražybės.

“Savotiškai gražus gyve
nimas, skęstantis kraujuose 
ir ašarose.

“Savotiškai graži mirtis, 
paliuosuojanti kūną nuo 
nepabaigiamų reikalų.”

Šitas eilėraštis prozoje 
atrodytų kažkokio nitčiško 
dekadento šlovinimas gyve
nimo žiaurumų ir kančių, 
jei už visų šių išviršinių žo
džių nejaustume giliai sly
pintį didžiulį skausmą, gy
venimo meilę ir užuojautą.

tiems seniams be pastogės, 
kareiviams, einantiems į 
mūšį, našlaičiams vaikams/ 
tam gyvenimui, skęstan
čiam kraujuose ir ašarose. 
Visa B r. Vargšo kūryba — 
tai Tr buvo šio kraujo ir 
ašarų tikrovės vaizdavimas 
grožio žodyje, suprantant 
tačiau tą grožį ne išlepintų 
estetų prasme, o grožį, kaip 
gyvenimo tikrovės atsklei
dimą ir kovą už tos tikro
vės pertvarkymą.

Kaip B r. Vargšas brangi
no gyvenimą, kaip jam rū
pėjo ir savo gyvenimą pa
aukoti to plataus gyvenimo 
nuskaidrinimui, puikiai iš
reiškia kitas jo elegiškas 
eilėraštis prozoje “Ndkritu- 
si žvaigždė”: *

“Palengva, vakarų link * 
nukrito šviesi žvaigždė ir 
akimirksnyje užgęso juos
ta, kurią ji krisdama pali
ko.

Nukrito...
Nukrito, užgęso ir jau 

niekados nebežibės, nieka
dos nebemirguliuos padan
gėje.

Juk taip pat žūva aidas, 
taip pat žūva sekundos, va
landos, metai ir jau nieka
dos, kaip ir nukritusioj i 
žvaigždė, nebesugrįš.

Suplojai rankom, mirkte-^ 
Įėjai akimis, ir tai jau nie
kados nebesugrįš. Gali vėl 
ir vėl tą patį atkartoti, o-4 
laikas vis slinks palengva 
iii niekados nebesugrįš.

i (Daugiau bus)
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MIRUS

Konstancijai Romandienei

Reiškiame' giliausią užuojautą jos gyvenimo draugui V. Romandui, 
dukterei Alvyrai, žentui F. Stripeikai, anūkui Viktorui 

ir artimiesiems.

J. Krasnic kas

B. Kirstukas K. Plaušas
M. Custer F. Karmuza
J. A. Smitai, iš Philadelphia M. Martinaitienė
J. A. Kubai J. Werner
'M. Gedaminskienė A. Davienė . *
F. E. Šklėriai E. Huntz
M. Yurk 4 M. Račkaitienė
J. V. Paraškai F. Turausky
P. E. Boikai » S. Kazelionis
Ona Masilionis J. Pabalis
M. Geibienė A. Mockaitis
Ona Sū&nienė U. Vlozienė.
J. A. Kelly M.. Venslovienė
M. Brazaitienė M. Januškevičienė
M. Raulynaitienė J. A. MachutoC.
P.Nemura ' M. Baltrušaitienė
'M. Geležienė A. E. Stankus
A. Balčiūnienė K. Saleri
Ė.' Y 6ung G. A. Novocič
A. Maurutienė M. Jonutienė.
P. KUi'ulis 0. Užkuraitienė
Jonas Stripeika. K. Maženskienė
P. A. Kodzers 0. Čepulienė, iš N: Y.
E. Panzer Ann Kovacič
A, Gendrėnienė Ann Wohl
E. Norvilienė Mrs. Peldmah
K. Urbšaitienė. Teresa Kelly
A. Kirvelaitienė J. SI ėdžius
P. Didskienė , U. Sledienė
J. Kripas A Idona Ru(jin\ >
M. Maėionienė 0. Yakimchick
S. K. Mazan Joe Striptika
P. Bauža 0. Šimkienė
J. Eitutis , / A. Dočkus
J. Kemerziunas Geo. Palton
J. Webra. F. Kruger



Grand Rapids, Mich.
Palaidojom T. Klausevičių

Kovo 30 d., ilgokai ligos 
pakankintas, mirė vietos pa
žangiųjų lietuvių senas drau
gas Thomas Klausevičius, su
laukęs 75 metų. Kadangi ve
lionis buvo pavienis, tai gyvas 
būdamas susitarė ir pavedė 
savo laidotuvėmis rūpintis 
draugui A. J. Kareckui.

Draugas Kareckas tikrai 
gražiai ir rūpestingai atliko 
savo žadėtą užduotį. Nei ar
timiausi šeimos nariai nebū
tų galėję gražiau šermenis at
likti.

Velionio kūnas buvo pašar
votas gražioj moderniškoj 
Barto & Son šermeninėj. Lai
dotuvių direktoriai Stasys ir 
Bernardas tinkamai patarna

vo laidotuvėm. Gražių gyvų 
gėlių bukietai puošė velionio 
karstą. Apeigos atliktos lais
vai, be jokių bažnytinių ce
remonijų, nes velionis savo 
gyvenimą tokioj dvasioj vedė, 

šermeninėj atsisveikinimo 
kalbą pasakė Alice Jonikienė 
iš Chicagos, nupiešdama ve
lionio pavyzdingą gyvenimą ir 
atsidavimą darbo liaudžiai. 
Lietuvių Laisvose Kapinėse 
prie kapo kalbėjo angliškai 
Bob Reed.

★
Bedarbė Palietė 
Ir Mūsiškius

Kaip kitur, taip ir Grand 
Rapidse bedarbė jau vargina 
žmones. Draugai Gasparai, 
abu dirbtuvės darbininkai, 
šiandien abu atleisti iš darbo. 
Yra ir kitų mūsų draugų to
kioj padėtyj. Kiti dirba tik 
dalį laiko taip, kad tik ant

Worcester, Mass.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIET
IR

KONCER
Atžymėjimui 

Dienraščio Laisvės 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRII,

Graži Dainų Programa:

Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupė
• vad. Josephine Karsokienės

Stasys Paura ir Robertas .Niaura 
žymūs dainininkai iš So. Boston ' 
/

Jonas Sabaliauskas
4* vietinis žymus dainininkas

Bus gera vakarienė ir bus įvairių pasilinksmini
mų. Būkite visi, gražiai atžymėkime savo dien

raščio šią istorinę sukaktį.

29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Pradžia 5 valandą vakaro

Lietuvių Salėje

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

te lef on nokite:
SI loreroad 8-9330

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

Spedialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

e
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory '

LIETUVIS LAISN1UOTAS 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.

" tos dienos gali užsidirbti..
Bedarbei užėjus ir su vei

kimu sunkiau. šiandien jau 
darbininkai nesitiki greit su
laukti tikro gerlaikio, kada ir 
vėl teks dirbti pilną laiką, ir 
yra priversti susilaikyti nuo 
didelių išlaidų, tad ir aukų 
paprašius mažiau gaunama. 
Vienok turint daugiau laiko 
turėtume daugiau jo pašvęsti 
organizaciniams darbams ir 
diskusiniams s u s i r i n k i m a ms. 
Reikia ieškoti būdų, kaip mes 
galėtume tinkamai , prisidėti 
prie visos šalies darbo žmo
nių judėjimo, kad nesusilauk
tume dar didesnės bedarbės 
ir prie to trečio pasaulinio ka
ro, nes matome, kad kapita
listai prie to rengiasi.

*

Gegužės 14-tą Matysime 
Pjesę “Laimė”

Nežiūrint, kad ir nedirba
me pilną laiką, visgi negali
me jredėti rankas susidėjus. 
Karts nuo karto norime pa
matyti kokį gerą veikalą, kas 
pas mus įvyksta tik retai. 
Bet gegužės .14 d. turėsime 
progą pamatyti gražų veikalą. 
Chicagos Lietuvių Liaudies 
Teatro artistai sulos mums B. 
Dauguviečio, Lietuvos dra
maturgo, dviejų veiksmų pje
sę “Laimė.”

Parengimas įvyks Sūnų ir 
Dukterų Draugystes salėje. 
Apart veikalo, kaip teko gir
dėti, bus ir gražios muzikos, 
apie ką teks vėliau pranešti, 
šiuo kartu tik raginame visus 
veikalų bei koncertų mylėto
jus rengtis dalyvauti ir pasi
gėrėti pjeses lošimu ir pasi
matyti su chicagiečiais. A,

DUESSELDORF, Vokie
tija. — Kariniai anglų- 
amerikonų ir francūzų gu
bernatoriai, žadėdami “sa
vivaldybę” vakarinei Vo
kietijai, įspėjo, kad jeigu 
komunistai ten imtų viršų,! 
tai būtu nušluota savival
dybė. *

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

No. 1 M. J. Svilpa's Miracle Oint
ment, for toothache and hardening I 
of gums. Tuoj prašalina danties; 
skaudėjimų ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši most is gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių siausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimų, ne
veiklumų, tirpymą. Kaina $1.

No. 3 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes, ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash, ši mostis Inoj praša
lint įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint. Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Park St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or
derį, Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymų C.O.D., 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)

Hartford, Conn.
Vincas Andrulis šį ketvir

tadienį, balandžio 14 dieną, 
8:30 vai. vakare, kalbės mū
sų mieste. Prakalbos įvyks 
155 Hungerford St. Joszšau
kiamos kiek vėliau nes\ųrm 
to yra vienos organizacijos 
susirinkimas. Visi ir visos da
lyvaukite !

★ ★ ★

Waterbury, Conn.
V. Andrulio prakalbos įvyks 

penktadieni, 15 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Kliubo Svetainėje. 103 Green 
Street.

Visas ir visus kviečiame da
lyvauti. Daug pasaulyje yra 
svarbių reikalų ir Andrulis 
juos aiškins. Rengėjai.

Detroit, Mich.
Meno Festivalio Išvakarėse

Priruošti Meno Festivalį, 
kuris įvyks balandžio 29-30 
ir gegužės 1-mą, Detroite, 
ėmė dideliu pastangų, mielas 
skaitytojau, ir plataus kon
struktyvi© plano ir darbo. 
Be nuoširdžios kooperacijos ir 
pasišventimo meno spėkų ko
lonijose tas gražus, didelis 
darbas būtų neįmanomas. Tik 
su gera talka mūsų draugų 
chicagieeių, LKM Choro ir 
Rose land o Aido Choro, taip
gi ir vietinių Pažangos Moterų 
Choro ir Aido Choro ta trijų 
dienų meno šventė bys suruoš
ta taip, kad bus nepaprastai 
Įdomi, graži ir visiems ma
loni.

Todėl mes—Detroito, apy- 
linkiniu miesteliu ir ūkių lie
tuviai atidėkime viską ir reng- 
kimės kuoskaitlingiausiai da
lyvauti toje dainų, muzikos ir 
dramos iškilmėje.

Visa mūsų amerikiečių lie
tuvių ir Kanados pažangioji 
liaudis privalome jaustis iš
didžiai, džiaugtis ir remti to
kią prakilnią Vidurvakarinių 
Valstijų Lietuvių Meno Šven
tę. Tokį demonstravimą mū
sų pasišventusių, gabių meno 
srityje talentų ne dažnai mes 
galime turėti. Prie to, jų 
specialis prisirengimas ir pa
šiau ko jimas pilnai užsipelno 
mūsų visų susidomėjimo ir 
atydos atkreipimo į tai. Iš 
kitos pusės, būtų net skriau
da t'am, kuris nedalyvautų 
festivalyje ir neišgirstų savo 
gimtojo krašto maloniai ap
dainuojamas upes, gėlių dar
želius, žaliąsias lankeles ir 
Lietuvos kaimus.

Mes galime ir privalome 
parodyt mūsų broliams ir se
sutėms menininkams, kad 
mos, kaip susipratę darbo 
žmonės, inteligentai ir profe
sionalai, Įvertinam ir garbiam 
jų prakilnų darbą. ' Tą mes 
įro.clysim atsilankydami į tą 
trijų dienų didį spektaklį. Lai 
mūsų chorai, dramos grupės, 
solistai ir kiti artistai pama
to, kad mes su jais, kad mes 
remiame ir gėrimės jų kultū
riniu darbu.

Šio festivalio proga yra ruo
šiama graži, įdomi ir didelio 
formato knygą. Tai knyga, 
—  ---------r ~~ r ——1--------

"kurioje tilps festivalio visa 
programa. Prie to, knygoje 
rasis piūsų organizacijų, kliu- 
bų, chorų ir teatro grbpių, 
įvairių biznierių ir privatiškų 
asmeninių linkėjimų bei pa
sveikinimų šio festivalio. 1

Taigi, gerbiamieji, labai bus 
vietoje ir gražu, jei mes pagal 
savo finansinį stovį duosime 
savo pasveikinimą. Lai ir 
mūsų vardas maįosi toje gra
žioje knygoje. Tuo būdu 
gausime tą istorinę knygą do
vanai ir susipažinsime su dau
geliu mūsų vientaučių gerų 
žmonių amerikiečių.

Nors laiko jau mažai yra, 
bet galima pasveikinimus pri
duoti iki balandžio 20 die
nai. Asmeniškus linkėjimus 
ar organizacijų * sveikinimus 
priduokite d-gui Palevičiui ar 
Lillian Gugas, arba siųskite 
tiesiai j Chicagą vardu L. Jo
nikas, 3116 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111. Mūsų vienokia 
ar kitokia parama bus nuo
širdžiai sutikta. Atminkime, 
kad šio nepaprasto parengi
mo išlaidos yra nemažos.

Dar kartą primenu, ar šiaip 
ar taip jūs darysite, bet 
stengkitės, kad festivalyje ir 
jūs būtumėte, nes tai bus 
jums verta ir naudinga. B.

Waterbury, Conn.
BEDARBĖ IR PRAKALBOS

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
*

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Pas mus bedarbei didėjant, 
tai žmones daugiau kalba 
apie būsimą karą. žmonės 
gerai pamena, kaip prieš abu 
pasaulinius karus Amerikoj 
buvo didelės bedarbės, ir abu 
karai padarė toms bedarbėms 
galą. Ypatingai pas mus, kur 
daug karinių išdirbysčių.

Pirm pirmo karo paprasti 
žmones mažai numatė jo pri
siartinimą ir nesuprato prie? 
žasčių, del kurių karai kyla. 
Tada nedarbas buvo žiaurus. 
Prieš antrą pasaulinį karą 
vėl mūsų šalyje bedarbių 
skaičius pasiekė apie 16,000,- 
000 žmonių. Ir daugelis su
prato, kad turčiai iš bedar
bės sieks išeiti per karą. Da
bar darbininkai tą pat numa- 

slliau žmonės į karą žiū

rėjo, kaipo į Dievo pabaudą, 
nes taip ir kunigai aiškino, 
žmonės ir meldėsi:. “išgelbėk 
mus nuo pavietrės, bado, ug
nies ir vainos, viešpatie!” Mat, 
tada žmonės nesuprato, kad 
karus gimdo kapitalistinė 
tvarka, jos ekonominė san
tvarka, tui’čių varžytines už 
rinkas ir siekimai laikyti ki
tas tautas pavergus.

Jau pereitasis karas susi
ėjo su hitlerininkų aiškinimu, 
kad jie yra geriausia pasauly
je rasė ir turi svietą valdyti. 
Dabar taip kalba naujo karo 
kurstytojai.’ Dabar jau ir 
bažnyčiose neaiškina, kad ka
ras, tai .yra Dievo koronė, 
bet vyskupai ir kunigai šau
kia į karą neva dėl “demo
kratijos” ir “religijos” gelbė
jimo. šaukia karau prieš iš
tisas šalis, kad jų gyvento
jus išnaikinus arb'a pavergus, 
kad atėmus tų šalių žnlo- 
nėms teisę savaip reikalus 
tvarkyti.

Todėl, kam rūpi sužinoti 
teisybę apie bedarbę, apie ka
drus, tai penktadienio vaka
rą, balandžio 15 d., 7:30 vai. 
vakare, ateikite į Lietuvių Pi
liečių Kliubo Ventos Svetainę, 
103 Green St., ir išgirsite tei
sybę. Kalbės Vincas Andru
lis, dienraščio Vilnies redak
torius iš Chicagos. Atsilan
kykite! Dzūko Vaikas.

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo pusi.)' 

riams už nuoširdų kooperavi- 
mą.

Dabar gal jau per vėlu, nes 
vasara jau čia pat. Bet man 
atrodo, kad labai anksti at
einantį rudenį “Gieda Gaide
liai” dar turėtų būti pakarto
ti Brooklyn©, arba būtinai su
vaidinti Newarke ir 'Eliza
beth ę. Ten lietuvių daug. O 
jų pereitą sekmadienį pas 
mus buvo tik keletas.

Paskui turėtų sekti Phila
delphia, Waterbury, Hartfor
das ir So. Bostonas. Tikiu, 
jog Brooklyn© Lietuvių Liau
dies Teatras ir aktoriai su 
mielu noru sutiktų šioms ko
lonijoms patarnauti.

Ką sakote? Jau dabar rei
kia pradėti ruoštis prie tokio 
maršruto.

★ ★ ★
• O dabar laukiame balan

džio 24 dienos. Tada ir vėl 
turėsime didžiulę iškylą. Bus 
suvaidinta Rojaus Mizaros pa
rašyta drama “Mūsų Gyveni
mo žaizdos.” čia bus pavaiz
duotas mūsų amerikiečių gy
venimas iš prohibicijos laikų, 
kuriuos mes visi dar taip gra
žiai atsimename.

Lai vėl, kaip „pereitą sek
madienį, Kultūrinio Centro 
Auditorija bus sausakimšai 
pripildyta Brooklyn© ir apy
linkės lietuviais!

★ ★ ★
Meno kūrinių paroda tikrai

' graži ir įspūdinga. Reikės 
i keletą kartų ją aplankyti ir 
su ja gerai susipažinti. Sek
madienį galėjome tik “akimis 
permesti,” į nieką giliai neį
sigilinant. Eksponatų labai 
daug.

Paroda tęsis ištisą mėnesį. 
Nepatingėkite užeiti, — ne 
vieną kartą, bet keletą kar
tų.

Streiklaužio vairuojamas 
taksikas susidūrė su kitu to
kiu pat, užšoko ant šaligat
vio prie Avenue of the Ame
ricas ir 43rd St. Jis pritrėškė 
prie sienos pėstininką Joseph 
Veprowsky, 21 metų, mas- 
pethietį.

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

Newark 4, N. i.
• HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. 
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius

• □ □ □ , 
426 Lafayette Št. 
Newark 5?N. J.

MArket '2-5172

fes.
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PRANEŠIMAS •
BALTIMORE, MD.

Lietuvių Progr. Partijos Klubas 
rengia gegužinį išvažiavimą, M 
Kutčįnsko farmoje, Linthicum, Md 
Įvyks gCg. 1 d., 11 vai. ryto. Įsigy
kite narystės korteles ir dalyvauki
te, atžymėsime šitą didelę ir gar
bingą tarptautinę darbininkų šven
tę. Bus kalbėtojai iš Progresyvių 
Partijos, kurie paaiškins reikšmę 
šios gegužinės šventas. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Viskas tik $1. 
Narystės kortelės bus parduodamos 
tik iki balandžio 29 d. Kortelė gali
ma gauti pas P. Paserskį, K. Juš- 
kauską ir S. Raymond. Tel. Ed
ai unson 4439J. (86-87)
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-3581

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

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 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkite 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 spaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

BE

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
nys už griežtai žemas kainas.

. RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virgiriia 7-4499

5 puąl.-^-Laisve (Libci tyt Lith, Daily)-Trečiad., Bal. 13, 1949
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Mokytojai Smerkia
Miesto Budžetą

CIO ir AFL mokytojai 
drai praėjusį pirmadienį pi-' 
kietavo City Hali protestui 
prieš ten1 posėdžiavusią mibs- 
tavąją budžeto komisiją — 
Board of Estimate,—kuri vi
sokioms prašmatnybėms ran
da pinigų, o mokykloms, liau
dies švietimui, anot mokyto
jų, skiria tik “pynatus.”

Vieniems pikietuojant išlau
ki, mokytojų delegacija lan
kėsi City Hali reikalauti, kad 
nukertamieji nuo švietimo iž
do 20 milionų dolerių būtų 
sugrąžinti mokykloms.- Taip
gi reikalavo, kad paskirtieji 
iš valstijos iždo mokyklų rei
kalams 23 milionai dolerių 
būtų tam-ir sunaudoti.

Pikiete buvo iškeltas ir lais
vių klausimas. Greta reikala
vimo sugrąžinti Mokykloms iš 
1949-1950 budžeto iškanda- 
mus $1,179,026,930, CIO 
Teachers Unijos Lokalas 555 
pareiškė, • kad nukapojimas 
paskyrų mokykloms per ma
jorą, O’Dwyer yra aiški išda
va Feinbergo minties kontro
lės biliaus, kurį gubernatorius 
Dewey pasirašė praėjusią sa
vaitę.

Mokytojų pikiete dalyvavo 
ir vaikų būrys, nešini savo iš
rašytus plakatus, prašančius 
išlaikyti vaikams žaismavietes, 
kuriose jie galėtų sveikai ir 
saugiai leisti luoslakį po 
kyklos valandų.

ben-

in o-

Aukos Civilinių
Teisių Gynimui

Gražiojoje iškyloje pereitą 
sekmadienį, įvykusioje Brook
lyno Lietuvių Kultūriniame 
Centre, keletas gerų prietelių 
prisidėjo su auka prie gyni
mo civilinių teisių :

Viktorija Balkus paaukojo 
$10.

Po $5: Ursula Bernotienė, 
Mary Zeakus, K. Songaila, 
Julius ir Mary Kalvaičiai, ir 
J. Kalvaitis iš Higganum, 
Conn. Be to, d. Kalvaitis pa
aukojo vieną dolerį Kultūrinio 
Centro reikalams.

Civilinėms žmonių teisėms 
ginti aukojo (per R. Mizarą) : 
Andrius Grimaila, iš Hart
ford, Conn., $1; Jonas Krumi- 
nas—$2.

Visiems širdingai ačiū 
aukas. . A.

u z 
B.

Svečiai
Pereitą penktadienį Laisvės 

įstaigoje lankėsi Benis Iva- 
haUskas, jš Toronto, Canada. 
Jis atvyko pas savo brolį, gy
venantį East Setaucket, L. L, 

kuriuo buvo užėjęs į raš
tinę. Pastarasis užsimokėjo 
už dienraščio prenumeratą.

Pirmadienį Ivanauskas vėl 
buvo užėjęs į Laisvės raštinę, 
palydimas Veros Bunkienės, 
brooklynietės (buvusios mont- 
tfealietės), pasikalbėjo su ląis- 
vieČiais ir apleisdamas paau
kavo dienraščio reikalams $2.

Linkime svečiui smagiai 
praleisti laiką New Yorke.

Sukniasiuviai Sudarė 
Gegužinės Komitetų

AFL International Ladies 
Garment Workers Unijos ei
liniai nariai jau sudarė savo 
komitetą pasiruošti maršuoti 
Pirmosios Gegužės parade 
atsišaukė į visus narius 
operuoti.

Visokias informacijas,
polius ir viską reikalingą ruo- 
šimęsi paradui nariai gaus va- ti operacijai . Jis su broliu 
landomis po darbo, 613 Eight buvo, parvažiavęs namo “pasi- 
Ave., New Yorke. • imti reikmenų.”

ir 
ko-

la-

Vincas Andrulis Sakys 
Prakalbą Brooklyne

Vincas Andrulis, chicagie- 
čio lietuvių liaudies dienraš
čio Vilnies redaktoribs, grįž
damas iš prakalbų maršruto 
Naujojoje Anglijoje, sustos ir 
Brooklyne.

Pasinaudodama šia retai pa
sitaikančia proga, Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirmoji 
kuopa ruošia prakalbas. Jos 
įvyks po Velykų antradienį, 
balandžio 19-tą, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo salėje,

280 Union Avė., Brooklyne. - 
Pastaruoju laiku pasaulyje 

dėjosi daug kas nauja, greta 
kitko ii1 k a r ą kurstantysis 
Atlanto' Paktas, kurį jo pirš
liai vadina taikos paktu. Koks 
jis ištikro yra, didžiuma žmo
nių dar niekad rimtai nedis- 
kusavo. Jis ir daug kitų svar
biu klausimu bus aiškinama t v
šiose prakalbose.

Greta svečio, kalbės ir vie
tinis Antanas Bimba, dienraš
čio Laisvės redaktorius.

Policijos Raiteliai Jojo 
Studentų Denionstracijon

prakti-
College
policija
Polici-

Išėjusius demonstracijon rei
kalauti demokratijos 
k oje New York o City 
studentus užatakavo 
su brūkliais rankose.
jos raiteliai jojo tiesiai stu
dentų minion pastangose iš
vaikyti studentus, nedaleisti 
mitingo, kuriam studentai ren
gėsi legaliu būdu, patys pra
nešė policijai, kad jie mitin
gą šaukia. Apie 3,500 stu
dentų buvo įsitraukę demons
tracijon, reikalaujančion pra
šalinti du diskriminuojančius 
profesorius. Jie pageidavo ti
kros demokratijos kolegijoje.

Priežastimi studentų pykčio 
yra * William E. Knickerbock
er, profesorius ir pirmininkas 
romantikos kalbų skyriaus, ir 
William C. Davis, ekonomikos 
instruktorius. Pirmasis yra 
kaltinamas antisemitizme, an
trasis — neigime negrų, ko 
tikrojoje demokratijoje netu
rėtų būti, nes tas veda prie 
fašizmo.

Komercinė spauda tikrino,

būk tų profesorių ir bendrai 
klasės veikusios normaliai, 
kas, žinoma, buvo netiesa. 
Darbininkų spaudos reporte
riai nuėję patikrinti atrado po 
5-6 studentus tūlose klasėse, 
o Knickerbockerio kambario 
ir durys buvo užrakintos. Da- 
vis’o kambario durys buvo at
daros, bet pamokos neįvyko.

Studentų streiką skelbti nu
tarė Studentų Taryba savo 
posėdyje, studentų referendu
mui užgyrus streiką.

- Kolegija buvo pikietuojama 
vienas kitą pavaduojančių pi- 
kietuotojų visu mokslo valan
dų laikotarpiu, kai kada pi
kiete dalyvaujant nuo 50 iki 
300 studentų. Studentams su
sirinkus į masinį mitingą kam- 
puse. vadui pradėjus sakyti 
prakalbą, policija metėsi į mi
nią išardyti mitingą. Areštavo 
18 studentu.

Studentų plakatuose mirgė
jo užrašai, šaukiantieji už ci- 
viles teises, prieš diskrimina
vimą mažumų .

Unijos Veikliai Pasiruošia 
Pirmosios Gegužes Paradui

Visuomet buvęs eilėse kovo
tojų už tikrąjį unijizmą ir 
progresą, Furniture Workers 
Lokalas 140-tas bus Pirmosios 
Gegužės eisenoje ir šiemet.

Pirmosios Gegužės paradas 
įvyks už dviejų ir pusės sa
vaičių, šeštadienį, balandžio 
30-tą, pirmosios išvakarėse.

Savo pareiškime lokalo 
vykdančioji taryba, šaukdama 
narius maršuoti gegužinėje, 
greta kitko, sako:

“Mūsų bosai jau reikalauja 
nipnušti algas. Jie norėtų 
sustabdyti mokėjimą už mūsų 
apUraudas. Jie mano, kad 
mes turime perdaug šventa
dienių ir perdaug vakacijų. 
Mes galime tikėtis iš jų kovų, 
kuomet išsibaigs mūsų kon
traktai, o mes turime jiems 
parodyti, kad mes esame pasi
ruošę kovoti.

“Pirmoji Gegužės yra Dar
bininkų Diena. Yra diena ko
vos, gimusi įkarštyje kovų už

kiekvieną ‘mūsų unijos narį 
prisidėti prie tos kovos . . . 
Visi maršuokime Pirmą Gegu
žės!”

Taryba nepasitenkins vien 
tuo atsišaukimu vadovaus na- 

> *■
rių mobilizacijoje, šauks 
dirbtuvių mitingus, leis ir 
skleis kelis lapelius tūkstan
čiuose kopijų, turės su unijos 
aktyvu pasitarimus.

Panašiai rakandiniams ren
giasi ir daugelis kitų unijų. 
Jų obalsiai už 30 valandų 
darbo savaitę be nukapojimo 
algų ir gynimas taikos pa
traukia kiekvieną protingą ir 
sąžiningą darbininkų klasės 
narį.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja furnišiuotas kamba

rys, arti transportacijų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis j Hap
py Days Restaurant, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (86-87)

Tammany Nenominavo
Roosevelto

Franklin 
vol ionics prezi- 

Už jo kandi- 
argumentavo 
d įstrik to ly- 

Blaikie, 
per porą
tammaniečių

dis-
va-

, New York o 20-to kongresi
nio distrikto demokratų orga
nizacijos viršininkai savo po
sėdyje, kuriame dalyvavo ir 
Tammanės lyderis Hugo E, 
Rogers, nominavo mirusio ve- 
lionies Bloomo vieton kandi
datu į kongresmanus miesta- 
vojo teismo teisėją Benjamin 
Shalleck’ą. '

Pirm nominavimo, buvo 
diskusuojama kandidatūra ir 
j a u n o j o R o os e v p 11 o, 
Delano Jr.
d onto sūnaus.
datūrą karštai 
vieno assembly 
deris Robert B. 
kusi jos užtruko 
landų, tačiau 
neperkalbėjo.

Greta šių dviejų, dar buvo 
pastatytos kandidatūros as- 
semblymano Owen McGivern 
ir S am Rosen.

Nežiūrint Roosevelto šeimos 
bandymo prisitaikyti dabarti
nei Trumano-Tammanės de
mokratų politikai, matomai, 
Tammanė vis viena šeimai ne
atleido už buvusią tėvo pa
žangiai demokratišką vadovy
bę. Ar jaunasis Roosevelths 
išdrįs, ar jis nori susidėti su 
pažangiaisiais elementais ir 
tuo keliu siekti kelio į kon
gresą, tuojau po šio susirinki
mo dar nebuvo numatyta.

Banko tarnautojas Crowe 
būsiąs tiriamas apie jo pro
to stovi. Jo žmona tikrina, 
kad normališkame proto sto
vyje jis negalėjęs taip pasielg
ti, susiglemžti svetimo turto, 
kurio $62,506.37 vis dar tebė
ra neatrasti, neišaiškinti.

jvyks

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas
14 d. balandžio, 8 vai. vak., 419 Lo
rimer St. Būtinai visi nariai daly
vaukite, nes bus išduotas raportas 
iš Tarptautinio Komiteto dėl Gegu
žės Pirmos apvaikščiojimo — prisi
rengimo. — Valdyba. (86-87)

PARDAVIMAI
Turiu du automobilius. Man reikia 

tiktai vieno. Turiu 1948 Nash, 4 
dunp Sedan; išvažiuota tiktai 5600 
mylių. Kitas automobilius tai 1948 
Chevrolet, taipgi 4 dūrų Sedan. Šis 
išvažiuotas tik apie 7000 myl. Abu 
atrodo kaip nauji, vieną * noriu par
duoti. Galite pasirinkti kurį tik no
rite. Adresas: 216 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y.z
Telefonai:*TA. 7-6731 ir VI. 9-0842.

(86-88)

GERI PIETOS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Tąipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

nėse Valstijose. Gegužinę 
dieną mūsų miesto darbinin
kai demonstruos,- parodydami 
visam pasauliui, kad mūsų in
tencija yra .žengti .pirmyn, 
gerinti būvį visiems mūsų ša
lies žmonėms. Mes šaukiame

P&sirandavoja du fomišiuoti kam
bariai; vienas vienam vyrui, antras 
dviem vyram ar vedusių porai. Pa
geidaujame lietuvių rendauninkų, 
Vieta Williamsburghe, gera trauki
nių komunikacija, arti gerų restau- 
rantų. Prašome kreiptis 402 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. šeimininkė vi
sada namie. (85-87)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

GYDYTOJAS •

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos

metų.

buto

Bijojęs Operacijos, 
Miręs be Jos

Leon Ottinger, 72 
real estate biznierius, nusišo-. 
v ė užsirakinęs savo
maudynes kambaryje New 
Yorke. Saužudystę jis įvyk
dęs keliomis valandomis po 
to, kai Mount Sinai ligoninės 
daktarai patarę jam pasiduo-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

*394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
•>

Visi lietuviai pamatykite Rojaus Mizaros
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMĄ

"Mūšy (Sywnimo Žaizdos7' 
Režisierius Jonas Valentis 

»

Sekmadienį, Balandžio (April) 24, 1949 
LIBERTY AUDITORIJOJE 

110-06 Atlantic Avenue,

oįo VįV

Pradžia

lygiai 4 vai. p. p.

f?

Šokiai — 7 vai. va k.
grojant

Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrui

<$?>
Cfto oyo cŲ-j

Mg

JONAS LAZAUSKAS 
Jurgio ftiljko rolėje.

Rięhmond Hill, N. Y.

sfe
V4P <74,0 OįV

Įžanga

$1.25, įskaitant taksus

$ > ® ■ ■
*

Įžanga šokiams

65c, įskaitant Taksus

« >

Atsimenate Joną Lazauską, prieš vienerius metus vaidinusį Džiano Kam
blio rolėje komedijoje “Ponas Amerikonas”? Kiek jis tuomet prijuokino pu
bliką! — “/W(.są Gyvenimo žaizdose” Jonas Lazauskas jau bus ne Džianas 
Kamblys, bet Jurgis šilkas, spikizės savininkas, stambus biznierius.

Visi aktoriai yra rinktiniai. Drama “Mūsų Gyvenimo Žaizdos” vaizduoja 
Amerikos lietuvių gyvenimą su jo šviesiomis ir tamsiomis pusėmis.

Įsigykite tikietus iš anksto. Tikietai ganami Laisvės administracijoje, 
pas rengėjus, pačius aktorius, taipgi pas daugelį Brooklyno veikėjų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė, 

prižiūrėjimui 4 kambarių apartmen- 
to ir vieno vyro. Norint galėtų iš
tekėti, jeigu sutiktume. Prašau 
kreiptis laiškais: J. S., 427 Lorimer 
St.. Brooklyn, N. Y. (86-88)

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

Išplaukę motoriniu laivuku 
žuvauti pritrūkę kuro, du Mi- 
neolos gyventojai, Joseph Ku- 
lakowski, Raymond Ridick, ir 
Law re ne e Brown iš Williston I 
buvo ieškomi iš oro ir su val
timis perą ištisą parą.

AUTOMOBILISTAMS
Atidarė 5 mylias naujo ke

lio, žinomo kaipo Northern 
State Parkway extension nuo 
Wantagh State Parkway iki 
Plain view Road, Woodbury, 
L. 1.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker 

/

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•
32 Ten Eyck St.

Tel. EVergreen. 4-8174

o<xxxxx>o<xxx><xx>cxx>o<xxxxxx>ooooo<>ooooooooooooooooooooo

TONY’S
UP-TO-DATE .J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

■ Savininkas *

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 1 ^“128 _
\ ( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TDWC DAD 411 GRAND STREET 
/jLI i O DAn BROOKLYN, N. Y.

n, ,

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

. TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvienų dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

2Š2 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Įj^r7a?ii^t^tji^r^r7ič?ii?gYiĮyžhi^

JOSEPH BALTAITIS
- . BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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