
Pasikalbėjimas.
Algelės.
Mūsų Pinigai.
V. Andrulio Pastabos.

Rašo R. MIZARA

Pries kurį laiką šitų žodžiu 
rašytojui teko ilgokai kalbėtis 
su vienu asmeniu, palaikančiu 
ryšius su tūlų valstybių diplo
matais.
'—Mane vargina vienas 

klausimas,—guodžiaus! jam,— 
būtent: kaip, iš ko gyvena vi
sokie “aukštieji” senųjų Eu
ropos valdžių diplomatai, su 
gūžėję Amerikon? Jie juk nei 
sėja nei pjauna, o gyvena,— 
kaip tie dangaus paukšteliai, 
minimi krikščionių šventraš
tyje . . .

—Tamsta, matyt, turite gal
voje tokius, kaip lenkų Mi- 
kolaičikas, Jugoslavijos Fo- 
tich’as, Rumunijos Gafencu, 
Bulgarijos Dimitrovas ir jiems 
tolygius ?

—Taip.
—Pasakysiu : kiekvienas jų 

gauna po $100 algos per sa
vaitę.

—Šitaip !. . .
★ ★ ★

Tokių aukštų ponų šiuo me
tu Amerikoje yra šimtai, jei 
ne tūkstančiai, nurodė tasai 
asmuo, ir kiekvienas jų yra 
aprūpintas algele.

—Tai ne algelės, bet algos! 
—įsiterpiau aš.

—šimtas dolerių per savai
te nemaža .būtų alga darbi
ninkui, bet jiems — perma- 
žos. šitie ponai skundžiasi, 
sakydami, būk negalį sudur
ti galo su galu,—jie yra įpratę 
ištaigingai gyventi; jiems sun
ku su šimteliu per savaitę iš
misti. Ko gera, jie dar gali 
susiorganizuoti ir streiką pa
skelbti. reikalaujant didesnių 
algų .'. . .— nusišypsojo mano 
in formuotojas.

—Ar tamsta manote kad ir 
smetoniniai diplomatai įeina 
ton pačion kategorijon?

—To pasakyti negaliu, ži
note, “lietuviškoji padėtis” ki
tokia, palyginti su Lenkijos 
arba Vengrijos padėtimi. 
Washingtonas mažai tepaiso 
smetoninių diplomatų, nes jis 
žino, jog Lietuvos klausimas 
yra išspręstas ir jūsų smeto- 
nininkai jiems veik nereikalin
gi, — be reikalo tik po kojų 
painiojasi.

* ★ *
Pasirodo, jog atbėgėliams 

diplomatams algos yra moka
mos iš mūsų krašto iždinės.

Valstybės departmentas tu
ri tam tikslui paskyręs mili
jonus dolerių, iš kuriu šelpia
mi visoki veltėdžiai ir sava
naudiški liaudies priešai.

Tai reiškia, jog tos “alge
les” mokamos š mūsų kiše
nių : mes mokame- aukštus 
taksus, iš kurių dalis eina nie
ko naudingo neveikiantiems 
liaudies priešams.

★ ★ ★
Vincas Andrulis rašo Vii- % 

nyj:
“Man rodos, mūsų spauda 

turi daugiau rašyti apie svar
ba susirinkimų lankymo, apie 
užduotis.

“Kai kur net ir organiza
cijų viršininkams reikalingi 
paraginimai.

“Reikia taipgi daugiau kri
tikuoti, smerkti įpročius ir ap
sileidimą.”

Tačiau rašytojas primena:
“...žmonių i prakalbas šiuo 

tarpu lankosi daugiau, gal 
del to, kad tarptautinė situ
acija baugina karo pavojum, 
o naminė—bedarbe.”

Vincas Andrulis šiuo, metu 
baigia savo prakalbų maršru
tą Naujojoje Anglijoje. Va
dinasi, jis rašo tai, ką patyrė.

■k ★ ★

Antradieniu balandžio 19 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėje Brooklyne Vin
cas Andrulis sakys kalbą 
brooklyniečiams.

Svarbu, kad susirinktų juo. 
daugiau žmonių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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IAbiejų Partijų Reakcininkai 
Žada Palaikyt Tafto Įstatą, 
Tiktai Pakeitus Jo Vardą
Tvirtina, kad Jy Bilius Būsiąs Priimtas Vieton Valdžios 
Siūlymo Sugrąžint Wagnerio įstatymą su “Pagerinimais”

WASHINGTON. — Pie
tiniai demokratai kongres- 
manai Eugene Cox ir John 
Wood įnešėvbilių, kuris tik 
iš vardo neva perša atsaukt 
priešunijinį Tafto - Hart
ley’o Įstatymą. Iš esmės gi 
Coxo - Woodo bilius siūlo 
palaikyti didžiąją daugumą 
Tafto - Hartley’o posmų 
prieš unijų laisvę ir strei
kus.

Republikonai giriasi, kad 
jie parašė šį bilių, kurį įne
šė demokratai.

Republikonai išvien su 
linčiškais pietiniais demok
ratais tvirtina, kad bus at
mestas prez. Trumano pa
siūlymas sugrąžinti unijinį 
Wagnerio bilių su neva pa
gerinimais, siūlančiais ap
rėžti tūlų streikų teisę. To 
vieton jie tikisi, kad Kong
resas priims Coxo - Woodo 
bilių.

Šis bilius taip pat užgiria 
teismų drausmių vartojimą 
prieš streikus ir neduoda 
unijoms pilno pripažinimo. 
Kartu jis platina priesaikų

Pripažinimas, kad Graikų 
Partizanai Muša Fašistus

WASHINGTON. — Ang- 
lija vėl šaukė Ameriką pa
didint karinę paramą Grai
kijos monarcho - fašistam; 
pripažįsta, jog partizanai 
pastaruoju laiku laimėjo 
svarbias pergales prieš fa
šistus.

Anglija ir iš savo pusės 
žada daugiau ginklų tiems 
fašistams.

Kongresas Remia 150 Mil. 
Dol. Jankiu Bizniui Europoj

WASHINGTON. — Gre- 
ta su lėšomis Marshallo 
planui, Kongresas paskyrė 
150 milionų dolerių užtik
rinti amerikonų bizniams 
ir/ kapitalo įdėjimams į 
pramones vakarų Europos 
kraštuose.

Karo Stovis Įvestas 
Kantone, Kinijoje
. NANKING, Kinija. — 
Tautininkų valdžia įvedė 
griežtą karo stovį Kantone, 
didžiajame pietiniame uos
tamiestyje. Karo stovis 
esąs reikalingas malšinti 
gyventojų bruzdėjimus 
prieš valdžią.

Kinų komunistai - liau
dininkai artėja prie Hanko- 
vo didmiesčio.

ORAS. — Būsią kiek lie
taus.

Andrulis — retas pas mus 
svečias. Be to, jis geras kal
bėtojas.

Grįždamas Čikagon, V. An
drulis sustos keliose vietose 
New Jersey valstijoje ir Phi- 
ladelphijoje.
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Amerikonų Teismas Pasigaili 
Devyniolikos Nacių, Kurie 
Išžudė Miliomis Kitataučių
Nacių Generolas Nuodijo Žydų Mergaites, Kapojo Jų Kūnus 
Sriubai, bet už tai Nuteistas tik 21 Metus Kalėti

.Iš Jungtinių Tautų Asamblėjos
- ............ - - - - ■ ■ f ~ J

Sovietų ir Cechų Atstovai Smerkia Šiaur.
Atlanto Sutartį, kaip Suokalbį prieš
Jungtines Tautas ir Ryty Demokratijas
Rašo Laisvės Korespondentas

reikalavimą prieš komunis
tus.

Pagal Tafto - Hartley’o 
įstatymą, tiktai oficialiai 
unijų viršininkai turi pri
siekti, kad jie ne komunis
tai ir nieko bendro neturi 
su jokiu palankiu komunis
tams judėjimu. O Coxo- 
Woodo bilius reikalauja, 
kad ir unijų atstovai, pirm 
einant į derybas su samdy
tojais, prisiektų prieš ko
munistus.

Tas bilius sutaisytas taip, 
kad neatrodytų aštresnis 
už Tafto - Hartley’o įstaty
mą. Tokiu “pašlipavimu” 
reakcininkai tikisi gauti ir 
trumaniškų demokratų pa
ramos, atitraukiant juos 
nuo balsavimo už Wagnerio 
įstatymo atgaivinimą.

Nesvarbiuose dalykuose 
Coxo - Woodo bilius daro 
unijoms ir šiokių tokių 
nuolaidų, lyginti su Tafto - 
Hartley’o įstatymu, kad 
tiktai būtų užgirti pamati
niai, aršiausi šio įstatymo 
punktai.

Graikijai ir Turkijai 
Paskirta $607,000,000

WASHINGTON. — Jun- 
gtinės Valstijos iki šiol yra 
paskyrusios bei davusios 
$607,000,000 Graikijos mo
narcho - fašistų valdžiai ir. 
reakciniams Turkijos val
dovams, pagal Trumano 
mokymą prieš komunizmą.

O priskaitant pirmiau 
“paskolintus” bei duotus 
pinigus, tai vien Graikijos 
monarchistai gavo 681 mi- 
lioną doleriu iš Amerikos 
valdžios.

Bulgarijos Premjeras 
Ilsisi Sovietuose

SOFIJA. — Pranešama, 
jog Bulgarijos premjeras 
Georgas Dimitrovas laiki
nai pasiliuosavo nuo parei
gų ir išvyko į Sovietų Są
jungą pasilsėti ir pasigydy
ti. Dimitrovas yra ir bul
garų Komunistų Partijos 
sekretorius.'

Fla. Bilius Mojasi Užgini 
Kairiųjų Organizacijas

TALLAHASSEE, Fla. — 
Šios valstijos seimeliui įneš
tas bilius reikalauja bausti 
1 iki 10 metų kalėjimo ir 
$1,000 iki $10,000 žmones 
už priklausymą Komunistu 
Partijai ar bet kokiai jų 
grupei.

Taip pat reikalaujama, 
kad visi komunistai ir ar
timi jų judėjimui asmenys 
užsiregistruotų pas arti
miausią šerifą; o jei neužT 
siregistruos, tai bausti juos- 
1 iki 3 metų kalėjimo ir 
$1,000 iki $10,000 piniginės

FLUSHING MEADOWS, 
N. Y., bal. 14 d. — Vakar 
Asamblėjos prezidentas dr. 
Evatt pareiškė, kad disku
sijos dėl Saugumo Tarybo
je balsavimo procedūros ir 
tuo reikalu specialės komi
sijos pasiūlymo bus tęsia
mos ir visą dieną šiandien, 
net ir vakare, jeigu bus rei
kalas. O kad bus reikalas, 
tai netenka abejoti. Nes va
kar Sovietų atstovo Gromy
ko smarki prakalba ir pa
smerkimas Šiaurės ’Atlanto 
Sąjungos visus pastatė ant 
kojų. Aišku, kad tos pačios 
klasės diskusijų bus dau
giau, nes kalbės ir liaudiš
kųjų demokratijų šalys. 
Taip pat aišku, kad nenusi
leis tos šalys, kurios yra 
Amerikos ir Anglijos įtako
je ir remia Atlanto Sąjun
gą.

Ypatingai skaudžiai pa
lietė Gromyko išvada,v-jog 
šiandien pasaulyje veikia 
dvi aiškios tendencijos. Jis 
pareiškė: “šiandien tarp
tautinėje politikoje mes tu
rime dvi kryptis. Viena 
kryptis siekia diktuoti, izo
liuoti Tarybų Sąjungą, už
degti naują karą. Tuo tar
pu kita kryptis siekia ap
ginti ir palaikyti pamati
nius Jungtinių Tautų prin
cipus, išblaškyti agresorių 
planus, numaskuoti karo 
kurstytojus.” Jis nurodė, 
kad pirmąją kryptį atsto
vauja Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir kitos Atlanto Są
jungos šalys, o antrąją — 
Tarybų Sąjunga ir liaudis^ 
kosios demokratijos šalys.

Tuojau, • sakoma, Ameri
kos delegacijos galva War
ren Austin pranešė Asamb
lėjos pirmininkui, kad jis 
turi gauti progos Gromy- 
kui atsakyti.

Bet Austinas jau kalbėjo 
tuo klausimu. Ar jis pats 
ir vėl kalbės? O gal pasta
tys ponią Rooseveltienę, 
kuri, beje, pati pirmutinė 
pribuvo į susirinkimą, dar 
prieš’ 11 valandą.
Perdaug norinčiųjų kalbėti

Asamblėjos prezidentas

G. EISLERIS PRAŠO JUNGI. TAUTAS 
PADĖT JAM VOKIETIJON SUGRĮŽTI

; LAKE SUCCESS, N. Y. mite to klausimus Washing-
— Gerhartas Eisleris, vo- 
kietys kovotojas prieš hit- 
lerizmą, atsišaukė į Jungti
nes Tautas, kad pagelbėtų 
jam apleisti Ameriką. Iš
trūkęs nuo nacių kirvio, 
Eisleris pateko į Jungtines 
Valstijas.

Valdžia buvo nusprendus 
jį tleportuot atgal, kaip ko
munistą, ' kuris, “netikrai 
išpildęs’^ blanką dėl pas- 
porto. Paskui Eisleris buvo- 
nuteistas į kalėjimą1 už tai, 
kad nedavė atsakymų į rau- 
donbaubiško Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko- 

dr. Evatt pradeda seąjją su 
pastaba, kad toliau bus tę
siamos diskusijos pakeltuo
ju klausimu, kad ‘jis jau tu
ri geroką sąrašą kalbėtojų. 
Bet dar duos progą kalbė
tojams užsiregistruoti iki 
penkiolikos minučių iki vie
nuolikos. Tada'sąrašas bus 
uždarytas. Bet, girdi, balso 
prašė Jungtinių Valstijų 
delegacija, kurios atstovas 
jau kalbėjo vakar. Kas da
ryti? Jis patvarko, kad po
nas Austin ar kitas kuris 
Amerikos atstovas gaus 
progą kalbėti tik po to, kai 
visi kiti užsiregistravę pir
mu sykiu kalbėti iškalbės. 
Ir bus leista tiktai atsaky
ti į Gromyko užmetimus. 
Panašias privilegijas gaus 
ir kitos delegacijos kurios 
norės duoti atsakymą. Aiš
ku, sako, kad jeigu į atsa
kymą reikės kas nors atsa
kyti, bus ir tam -suteikta 
proga kalbėti. Labai pana
šu į debatus. Visi sutiko su 
prezidento patvarkymu.
Reikalauja šaukt kongresą 

ir taisyt čarierį
Pirmutinis šiandien kal

bėti iššaukiamas Argenti
nos delegatas dr. Jose Arce. 
Tai jau senyvo amžiaus, ži
las žmogus. Bet žodžiai ir 
sakiniai iš jo burnos ver
čiasi, kaip iš paversto vied- 
ro ■ vanduo, šaukia garsiai, 
karščiuojasi smarkiai, ran
komis pabrėžia savo karš- 
tesnius išsireiškimus. Jis 
kalbą ispaniškai.

Beje, .laimė, kad mes vi
si turime tam tikras “ste
buklingas” mašinėles, arba 
tam tikrus aparatukus. Už
sidėjai ant ausų, nusista
tė! ant numerio antro ir 
girdi vertimą anglų kalbo
je. Jei nori girdėti kita ku
ria kalba tą pačią prakal
bą, aparatą nustatai ant 
kito numerįo. Tai stebėti- 
laiko sutaupymas. Atsime
nu, pirmiau • būdavo verti
mai, taip atsibosdavo, jog 
norėdavos bėgti iš salės, 
kaip prasideda vertimas.

(Pabaiga 5-tam pusi.)

tone.
Eisleris kartotinai prašė 

leisti jam Vokietijon grįžti, 
tačiau Amerikos valdžia jo 
nepaleidžia, nors buvo nu
sprendus jį deportuoti.

Kazioni Jungtin. Tautų 
raštines vadai atsisakė pri
imti Eislerio prašymą — 
paėjėti jam išvykti iš šios 
šalies Eisleris nurodė, kad 
jie .nepildo Jungt. Tautų 
pareiškimo dėl žmonišku
mo teisių.

» Leipcigo Universitetą^, 
sovietiniame Vokietijos 
ruožte, kvietė Eislerį į pro
fesorius.

NURNBERG, Vokietija. 
— Amerikonų teismas ne- 
nusmerkė mirti nė vieno iš 
19-kos aukštųjų nacių, pa
gal kurių planus buvo išžu
dyta milionai žydų, lenkų 
ir kitu svetimtaučiu. Tie 
buvusieji Hitlerio minist
rai ir diplomatai tapo nu
teisti tik ketveriems iki 
“25” metų kalėjimo.

Amerikinis teismas pa
skyrė tiktai 7 metus kalėti 
baronui Ernstui von Weiz- 
saekeriui, buvusiam nacių 
ambasadoriui Vatikane. 
Weizsaekeris, be kitko, įsa
kė deportuot 6,000 francū- 
ziškų žydų į Auschwitzo 
mirties stovyklą, ir jie ten 
buvo numarinti nuodingų 
dujų kambariuose.

Weizsaekeris, būdamas 
Hitlerio užsieninės ministe
rijos sekretorium, taip pat 
dalyvavo suplanavimeAaro 
prieš Čechoslovakiją.

Nuo skirtos jam dabar 
bausmės yra atmušti 4 me
tai, kuriuos jis iškalėjo iki 
teismo. Taigi Weizsaekeris

Sulaikomas Kinijos 
Tautininkų Grobis?

KANTON; Kinija. — 
United Press teigia, kad 
Kwantungo armijos vadai 
sulaikė tautininkų valdžią 
nuo sidabro gabenimo lėk
tuvais iš sostinės Nankin- 
go į pietinę Kiniją.

Pirmiau pranešta, jog 
diktatorius Čiang Kai-še- 
kas? neva pasitraukdamas 
iš valdžios, išsivežė 300 mi- 
lionu doleriu vertės aukso 
ir amerikinių pinigų iš Ki
nijos valstybės iždo.

Dar $5,430,0004)00 
Marshallo Planui

WASHINGTON. — Kon- 
gr.eso Atstovų Rūmas ir Se
natas galutinai užgyrė $5,- 
430,000,000 lėšų Marshallo 
planui prieš komunizmą 
Europoj per 15 mėnesių 
iki 1950 metų birželio 30 d.

Čia dar nepriskaitoma bi- 
lionas iki dviejų bilionų 
dolerių, kurie bus per me
tus išleisti ginklavimui 
marshallinių kraštų ir kitų 
europinių šalių, pasirašiu
sių karinę Atlanto sutartį.

BOSTON. — Markso-Le- 
legija pašalino 3 mokytojus, 
kurie tvirtino, jog niekas 
negalįs būti išganytas ki
taip, kaip tik katalikų baž
nyčioje.

New Jersey valstijoj 50 
nuošimčių per mėnesį padi
dėjo bedarbių reikalavimai 
pensijų.

.. BOSTON. — Markso-Le- 
nino knygų pirkimas čia 
pakilo 500 nuošimčių.

turėtų kalėjime tupėti* tik 
3 metus.

Kiti kariniai >kriminalis
tai, kurie dabar nuteisti 4 
metus kalėti, tuojau tapo 
paliuosuoti kaipo jau atbu
vusieji savo bausmę iki 
teismo.

Žvėriškas nacių rinkti
nės gvardijos SS generolas 
Gottlob Berger, gavo di
džiausią bausmę, “2# me
tus” kalėjimo, iš tikrųjų gi 
tik 21 metus, kadangi ir 
jam atskaityta 4 metai, ku
riuos jis iki teismo kalėjo.

Keli SS oficieriai liudijo 
teisme apie tokius pragari
nius Bergerio žiaurumus:

Jis nuogai. nurengdavo 
žydes, leisdavo nuodus 
joms į-kraujagysles ir juo
kdavosi, kuomet jos mirti
nai kankinosi. Bergeris taip 
pat suvarydavo žydus į dar
žines ir gyvus degindavo.

Kuomet žydų mergaitės, 
pripumpuotos strichnino 
nuodų numirdavo, Bergeris 
įsakydavo jų kūnus į gaba
liukus sukapoti, sumaišyti 
su arkliena, išvirti iš to 
sriubą ir duoti kitiems be
laisviams valgyti koncentra
cijos stovykloje.

Gen. Bergeris 1946 me
tais rašė žandarų komap- 
dieriui Heinrichui Himmle- 
riui, girdamasis: k

— Mūsų politika yra nu
šauti po porfl, lenkų per 
daug, o ne per mažai.

Amerikinis teismas be 
jokios bausmės paleido tris 
žymius nacius, tarp kurių 
yra Otto von Erdmanns- 
dorf, buvęs Hitlerio atsto
vas Vengrijai, ir O. Meiss
ner, buvęs Hitlerio kance
liarijos viršininkas.

2 nuteisti po 5 metus ka
lėti; 6 — septyniems me
tams 1 šešiems, 2 — dešim
čiai metų, 3 — po 15 metų, 
2 — po 20 metų. Bet, su
prantama, kad jie greičiau 
bus paleisti.

Vėl Bilionas Doleriu 
Atominėms Bomboms

WASHINGTON. — Kon
gresas paskyrė dar bilioną, 
80 milionų dolerių atomi
niams darbams per metus 
nuo liepos mėn. šiemet.

BLACKFOOT, Idaho. — 
Trys poros kas naktį mai
nėsi savo pačiomis - vyrais, 
kuomet buvo per 3 savai
tes apsnigtos ir gyveno kaip 
sniegų kalėjime.

PARYŽIUS. — Prancūzų 
generolas Petit pareiškė, 
jog Amerika su savo atomi
ne bomba yra didžiausias 
taikos priešas.

BERLIN. — Į sovietinį 
ruožtą nukrito amerikonų 
lėktuvas, gabenęs krovinius 
amerikinei Berlyno daliai.
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Kas Ką Rašo ir Sako
KUR EINA MŪSŲ 
PINIGAI?

• ‘“Dabar ekonomistai sa
ko, kad jeigu paprastieji

Tuo klausimu randame 
įdomų straipsnį United Mi
ne Workers of America 
unijos organe “Journal.” 
Žurnalas rašo:

“Dabąr, kuomet didžio-
* . SUBSCRIPTION RATES

United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50 sios pramonės mažina ga

mybą ,$mųlkmeninis parda
vimas krinta žemyn, sandė
liai vis daugiau prisipildo 
ir juodosios rinkos šinko- 
riai eina iš biznio, politikie
riai pradeda susirūpinti, 
kur dingo visi tie mūsų pi
nigai? g

“Abie j i, republikonai ir 
demokratai, yra išsigandę 
dėl daugiau negu * vienos 
priežasties. Politikieriai bu
vo pažadėję žmonėms, kad 
Antrasis Pasaulinis Karas 
bus tas karas, iš kurio nie
kas nepraturtės. Betgi vi
sų karų rezultatai yra to
kie, kad paprastieji žmo
nės atsiduria didžiausiame 
varge, o turtingieji pa
lieka turtingesniais.

“Daugiau korporacijų ir 
pelnagrobių prisiplėšė dau
giau dolerių per Antrąjį 
Pasaulinį Karą, negu bent 
kada pirmiau visoje istori- 
joje.

“Mes, žmonės, dabar su
siduriame su liūdna darbų 
mažėjimo ir uždarbių kriti- ■ 
mo tikrove dėl milijonų. 
Jeigu ne tas ginklavimasis 
iš naujo ir pinigų atidavi- 

■ mo programa dėl atstatymo 
’ ir apginklavimo Europos, 
tuomi padarant mus ‘dole
riniais ahiolais’ visam liku- i . ...šiam pasauliui, mes jau 
žygiuotumėme į labai smar
kų gamybos kritimą. Jung
tinių Valstijų valdžios iš- 

| laidumas tiktai laikinai su
laiko nuo ' didžiojo susmu-y 
kimo.

“Amerikos žmonės tapo I 
apiplėšti dviem būdais:

“l.„ Korporacijų pelna- 
grobyste.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.
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Velykos Šiemet
Šių metų pavasario šventės — Velykos — daugeliui 

Amerikos darbininkų ūpo nepakels. 'Nepakels dėl to, kad 
šiemet, apskaičiuojami, yra apie 5,000,000 bedarbių.

Praėjusią savaitę New Yorko valstijoje su virš pustre
čio tūkstančio bedarbių buvo daugiau, negu užpraėjusią 
savaitę. Taip sako valstijos vyriausybė, remdamasi da
viniais, gautais iš nedarbo apdraudos biuro, mokančio 
bedarbiams pašalpas.

Praėjusią savaitę 4,000 darbininkų New Yorko valsti
joje išbaigė imti savo nedarbo pašalpas — iš viso jie ga
vo pašalpas už 26 savaites. O tai reiškia, kad šitie 4,000 
darbininkų ir jų šeimos neturi jokių įeigų: neturi darbo, 
neturi algų, negauna jokios pašalpos.

Nepamirškime ir to, kad daugybė darbininkų, dirban
čių smulkutėse įstaigose, paleisti iš darbo, neturi teisės 
gauti jokių nedarbo pašalpų.

Vadinasi, tie darbininkai, kurie yra nedarbo gretose, 
prastai jaučiasi, ir jiems pavasario šventės bus tragiš
kai liūdnos.
Daugeliui darbininkų, kuriems grūmoja nedarbas, 

pavasario šventės taipgi bus ne kokios.
Ligi šiol buvo skelbta, būk balandžio mėnesis parodys, 

ar Amerikoje nedarbas plėsis, ar jis mažės. Girdi, ba
landžio mėnesį, paprastai, farmų — žemės ūkio darbams 
— suimama daug darbininkų; balandžio mėnesis, esą, 
rodyklė, kas bus vasarą.

Mes jau įžengėme į balandžio mėnesio antrąją dalį. 
Ką gi ji parodė? Ji parodė, jog nedarbas plečiasi, užuot 
mažėjęs. O tai reiškia darbininkų vargo šakojimąsi, 
skurdo plėtojimąsi. -

Tuo būdu, velykų dieną, pavasario švenčių proga, 
kiekvienas amerikietis darbininkas turėtų rinitai pagal
voti apie padėtį, — blogėjančią sunkėjančią padėtį.

Vienas dalykas, kuris padėtų nedarbui suvaržyti, — 
sutrumpinimas darbo valandų savaitės. Daugelyje vietų 
darbininkai jau rimtai kalba apie sutrumpinimą darbo 
savaitės iki 30 valandų.

To reikalauja angliakasiai, to, kol kas neoficialiai, 
reikalauja kriaučiai - rūbsiuviai, to reikalauja ir kitų 
pramonių darbininkai.

Aišku, sutrumpinus darbo valandas, dirbant 30 valan
dų per savaitę, didesnis skaičius darbininkų galėtų dirbt.

Tik, žinoma, kovojant už sutrumpinimą darbo savaitės, 
turi būti kovojama už išlaikymą tų pačių algų, kurios
yra mokamos už 40 valandų per savaitę.

Kapitalistai pinigų turi, jie darosi milžiniškus pelnus, 
tad jie galį ir privalo išklausyti darbininkų reikalavimų.

Beje, šiemet Gegužės Pirmąją šis klausimas, — su- 
trumpinirAo darbo savaitės klausimas, — iškils visu 
griežtumu. •

Apie visa tai darbininkai privalo gerai pagalvoti.
Na, o mes, einant senu įpročiu, sakome: linksmiausių 

pavasario švenčių visiems!
---- ... ----.

Dr. Annette T. Rubinstein — 
Kandidatė j Kongresą

*
20-tame kongresiniame distrikte (Manhattane) š. m. 

gegužės mėn. 17 d. įvyks kongresmano rinkimai. Šitie | 
rinkimai įvyks dėl to, kad kalbamo distrikto kongresma- ’• 
nas Sol Bloom neseniai mirė, vadinasi, reikia išrinkti jo 
vieton kitą žmogų.

Mirusis Kongresmanas buvo demokratų partijos na
rys. Taigi dabar demokratai ir vėl sieksis išrinkti sa
vąjį kandidatą.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, ką demokratų dauguma 81- 
mame Kongrese atliko, kyla klausimas: ar žmonės už 
demokratų partijos kandidatą balsuos?!

Kaip ten bebūtų, demokratų partijos mašina sukaitusi 
ieško ^kandidato.. Republikonai taipgi darbuojasi, siek- 
damiesi statyti savo “gerjausiąjį žmogų.”

Liberalų partija nutarė savo kandidatu statyti Frank
lin D. Rooseveltą, Jr. — velionio prezidento sūnų. Libe
ralai mano, kad šis vyrukas, tėvo vardu pasinaudodamas, 
gaus daug balsų. Bet jis neina tėvo keliais; jis yra vienas 
raudonbaubių, kuriuos velionis prezidentas griežtai 
smerkdavo.

, Rinkimuose dalyvaus ir Amerikos Darbo Partija su 
savo kandidate Dr. Annette T. Rubinstein. Pastaroji yra 
pažangi visuomenininke, kovojanti už darbo žmonių in
teresus, kovojanti už taiką, už laisvę ir gerbūvį liaudžiai.-

“2. Federaliniais ir vals- 
tijiniais nesvietiškais ap- 
taksavimais.

“Rezultatas toks, jog biz
nis susiduria su tolimes
niu smukimu, tuo tarpu ne
darbas plėtojasi ir gilėja 
dėl to, kad visuomenė nebe
turi iš ko daiktus pirkti. 
Vis daugiau ir daugiau pa
prastų žmonių pritrūksta 
pinigų. Jie negali pirktis 
tokių daiktų, kurie jiems 
reikalingi ir kurių jie no
ri, — netgi numuštomis 
kainomis, apie ką mes tiek 
daug girdime, bet kas dar 
nėra pasiekę daugumos 
žmonių išgalių lygio.

“Mes jau atėjome prie 
tos vietos, kur žmonės pra
deda pamatyti tą faktą, kad 
jie nebegali panešti tiesio
ginių ir netiesioginių taksų 
naštos, kraunamos ant jų 
netaupingos valdžios, ir to
limesnio korporacijų turtė
jimo pagalba profitieriškų 
kainų.

“Valdžios ekonomistai 
pripažįsta, kad algos nu
krito iki 61.5 procento vi
sų šalies įplaukų. Tuo tar
pu 1939 metais algos suda
rė 65.9 procento visu įplau
kų...

Rinkiminė kampanija šiame distrikte žada būti karš
ta ir darbiečiai tikisi, kad jų kandidatei yra nemažai 
pYogų būti išrinktai Jungtinių Valstijų Kongresam

O tai būtų didžiulis darbo žmonių laimėjimas!

Picasso “Taikos Balandis”
Paryžiuje gyvena bene patsai žymiausias teptuko- ir 

paletės artistas - dailminkąs Pablo Picasso.
Pastaruoju metu j išnešdavo dalykus taip “sumoder

nintais” bruožais, kad vargiai stebėtojas galėjo juos su
prasti. Dėl to Picasso buvo net ir kritikuojamas. O ka
dangi šis žymusis artistas - dailininkas yra ir komu
nistas, tai komunistų spaudoj pasirodę atkreipti prieš
2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Bal. 16, 1949

nįstas, tai komunistij spaudoj pasirodę atkreipti prieš 
kinta, išstumia jį" iš darbininkų judėjimo.

Nieko toliau nuo tiesos!
Štai, balandžio 20xd. Paryžiuje įvyks Tarptautini^* 

Kongresas Taikai palaikyti. Šąukiman, propagandiniu 
darban įstojo ir sis artįstas - dailininkas. Jis nupiešė 
nepaprastai gražų baltą balandį — “Taikos Balandį,” 
— kurio šimtai tūkstančių kopijų šiandien gražina Fran- 
cūzijos miestus. (

Picasso balandis toks realus, toks malonus, ir drau
ge paprastas, taip traukia žmogaus akį, kad .jis pasi
liks vienu gražiausių dailininko kūrinįų.

Va, kaip pasaulinio masto dailiniYikai sąvo talentą mo
ka sujungti su liaudies reikalais, su žmonijos kova už 
taiką.

žmonės negaus didesnes da
lies šalies įplaukų ir nepra
leis savo įplaukų reikalin
giems daiktams ir patar
navimams, vietoj eikvoti 
karui ir neproduktyviškam 
gelbėjimui užsienio, kam
dabar yra sunaudojami iš 
žmonių surinkti taksai, mes 
atsidursime ilgoje ir para
lyžiuojančioje depresijoje.

“Jie pripažįsta, kad nie
kados pirmiau mūsų kraš
tui taip rimtai negrūmojo 
šalies įplaukų struktūroje 
prieštaravimai, kaip šian
dien.”

NEPASAKO JIEMS 
TIESOS

So. Bostono Darbininko 
redaktorius kun. Urbona- 
vįčius jau skundžiasi, kad 
katalikams nelengva vers
tis, kad jų vadai yra . “boi
kotuojami” ii* t.t. Kalbė
damas į naujai pribuvusius 
katalikus inteligentus, jis 
sako:

Dalykas toks, kad vykstan
tieji Amerikon tremtiniai ne
galėjo iš tolo tiksliai atspėti 
visu išeivijos gyvenimo savy
bių. Iš senoviškų j Ameriką 
pažiūrų jie daug kuo jau bu-* 
v o nusikratę. Nebetiki, kad 
aukso kraštas. Jau patyrė, 
kad čia ir inteligentams ten
ka dirbti juodas darbas, kad 
čia klasių kaip ir nėra ir vy
rauja ne koks ponas - aristo
kratas, bet vidurkinis žmo
gus. Taip pat kai kurie pa
tyrė, kad čia sunku gauti 
darbas, ypač , katalikų va
dams. Jie sielojasi, laužo 
galvas, dėl ko taip yra? Gal 
katalikai nepaslankūs, neap
sukrus!,; neryžingi? Vargu. 
Vėliau jiems teks patirti, 
kad čia visai kita priežastis: 
katalikų vadai boikotuojami 
vien dėlto, kad jie katalikų 
vadai? Kas nors varo prieš 
juos gerai suplanuotą pa
šnabždu vajų. . .

ši pastaba gal daug ką
.. nustebins. Taip, tai nuosta

bus reiškinys. Deja, jis yra 
realus, ir daug kam tenka 
gyvenime su juo susidurti. 
(D.. bal. 8 d.)

Bet kunigas nepasako ti
krosios priežasties. Jis ne
pasako, kodėl tas boikotas 
kyla. O jis kyla todėl, kad 
kataliku veikėjai visur pa
sirodė didžiausiais . reakci- 
jonieriais, priešais demok
ratijos ir pažangos. Juk 
faktas, yra, kad šiandien 
katalikų bažnyčios dvasi
ninkija yra stipriausias ke
liančio galvą fašizmo ram
stis. Be to, šiuo tarpu, ji 
yra įžūliausias naujo karo 
kurstytojas.

Štai kodėl žmonės, kurie 
tiki demokratija, progresu 
ir žmoniškumu, bijo kleri
kalų, nenori prisileisti ka
talikų veikėjų.

Baigiasi Streikas prieš 
Washing tono Dienraščius

WASHINGTON. — Ke
turių čionaitinių dienraščių 
presmanai ir stereotipistai 
nubalsavo baigti savo trijų 
dienų streiką. Jie, Darbo 
Federacijos unijistai, strei
kavo dėl daugiau algos ir 
trumpesnės darbo savaitės.

Iš Jungi. Tautų Asamblėjos
Rašo Laisves Korespondentas

FLUSHING MEADOWS, 
N. Y., baland. 12 d. — Šian
dien nepaprasta diena. 
Šiandien sueina lygiai ket- 
veri metai nuo mirties Fra
nklino Delano Roosevelto. 
Tai nepamiršo ir Jungtinių 
Tautų Asamblėja. Preziden
tas Evatt pertraukė sesiją 
4 valandą po pietų ir pa
prašė delegatus ir svečius 
vienai minutei atsistoti ir 
pagerbti to tauraus žmo
gaus atmintį.

Rooseveltas buvo vienas 
iš Jungtinių Tautų įkūrėjų. 
Jis tvirtai tikėjo, kad be 
karo galima ir reikia apsi
eiti, kad geriausias kelias į 
pasaulinę taiką yra kelias 
pasaulinės tautų organiza
cijos. Tos organizacijos pa- 
grindan, jis sakė, turi įeiti 
didžiosios socialistinės Ta
rybų Sąjungos ir didžiosios 
kapitalistinės demokratinės 
Amerikos bendradarbiavi
mas.

Gaila ir liūdna, kad velio
nio Roosevelto vietos pavel
dėtojas, šių dienų preziden
tas-, tą kertinį akmenį su
griovė. Tuo būdu atsidūrė 
didžiausiam pavojuje ne tik 
Jungtinės Tautos, bet visas 
taikos reikalas. Prieita jau 
prie to, kad kas kalba Ame
rikoje už taiką, į tą valdžios 
žiūrima kaipo į šalies išda
viką !

Jau rašiau apie šios die
nos sesiją. Jau žinote, kad 
po keleto valandų karštų 
diskusijų ir ginčų Asamblė
jos dauguma nutarė Veng
rijos ir Bulgarijos dvasi
ninku reikalus kada nors 
šioje sesijoje svarstyti.

Bet kilo dar vienas svar
bus klausimas, nors nesusi
laukė tokių karštų diskusi
jų. Buvo pasiūlymas, kad 
taip pat Asamblėjos sesijos 
darbotvarkė,n’ būtų įdėtas 
Indonezijos klausimas. Tam 
griežtai pasipriešino Holan- 
dijos delegacija. Tai natū
ralu, nes Holandija tą kraš
tą ginklais smaugia. Štai 
aiškus Jungtinių Tautų 
Čarterio laužymas. Bet Ho- 
landijos atstovas drįsta sa
vo šalies žygį teisinti. Jis 

‘prašo Asamblėją to klausi
mo' dabar visiškai nekelti, 
nes, girdi, galėtų pakenkti 
toms deryboms, kurios da
bar eina tarpe Holandijos 
ir Indonezijos. Panašiai už
gieda ir Norvegijos delega
cijos galva.

Diskusijos buvo tik trum
pos. Balsavimas parodė, 
kad didelė dauguma stoja 
už Indonezijos reikalo į- 
traukimą į šios sesijos die
notvarkę. Už balsavo apie 
40 delegacijų, tik trys bal
savo prieš, o kitos susilai
kė nuo balsavimo.

FLUSHING MEADOWS, 
N. Y., balandžio 13 d. — 
Pirmas šios dienos klausi
mas yra Saugumo Tarybos 
pasiūlymas apsvarstyti žy
dų valstybės Izraelio priė
mimą į’Jungtines Tautas. 
Šalia ųianęs sėdi korespon
dentė iš Londono. Moteriš
kė jau gero pusamžio. Išsi
kalbame apie Asamblėjos 
prezident. Dr. Evatt akcen
tą. Taip, sako, kalba visi 
australiečiai. Jų kalba 
mums skamba labai nekul- 
tūriškai, bet jie yra kultū
ringi žmonės. Ęur jie tokią 
nukryžiavotą anglų kalbos 
tarmę pasig'aVo, sunku pa
sakyti, nesuprantama.
Izraelio priėmimo problema

Pirmutinis ' kalba Pakis^ 
tano ats'tovas Mohammed 
Zafrullarh Khan. Žmogus 
aukštas, su žila barzdele, 
padžiūvęs. Kalba angliškai. 
Jis reikalauja, kad Izraelio 
reikalas būtų tuojau pada

lintas į du klausimu. Vie
nas klausimas: Ar Asamb
lėja turi Izraelio priėmimą 
įdėti į savo darbotvarkę? 
Antras klausimas: Ar pir
ma, negu pilnas Asamblė
jos susirinkimas tą klausi
mą svarstys, jo aptarimas 
turi eiti į Politinį Asamblė
jos Komitetą? Jis pareiškia, 
kad Pakistano delegacija 
nepriešinga Izraelio priė
mimo svarstymui, bet griež
tai nori, kad pirmiausia tą 
visą reikalą apsvarstytų 
Politinis Komitetas ir pa
teiktų Asamblėjai .pasiūly
mą, ką daryti, priimti ar 
atmesti. Jis nurodo, kad be
veik visuose pirmesniuose 
panašiuose atsitikimuose 
buvo tuo keliu einama. Už 
pavyzdį jis paima Pakista- Į 
no priėmimą. Tai buvo tik 
formalumo klausimas, nes 
visos Jungtinių Tautų na
rės pritarė Pakistano pri
ėmimui, taip pat priėmi-’ 
mui pritarė visa Saugumo 
Taryba, tačiau pirmiausia 
turėjo pereiti per Politinio 
Komiteto šerengą, - o tik 
paskui Asamblėjos pilna 
sesija priėmimą apkalbėjo 
ir nubalsavo priimti.

Kam bandoma daryti iš
imtis su Izareliu?
Diskusijos vystos ir kaista

Paskui jį kalba Denmar- 
ko atstovas Gustav Pasmu
ssen. Jis pareiškia, kad jis 
pilnai pritaria Pakistano 
delegato pasiūlymui. Tegul 
pirmiausia šį klausimą ap
svarsto Asamblėjos Politi
nis Komitetas. Tiesa, jis sa
ko, kad pirmiau dvi šalys 
(Burma ir Siam) buvo pri
imtos tiesiai per pilną As
amblėjos sesiją, bet reikia 
žinoti, kad jų priėmimui 
niekas nesipriešino Saugu
mo Taryboje. Su Izraelio 
priėmimu kitaip. Viena ša
lis griežtai pasipriešino, o 
kita šalis Saugumo Tarybo
je susilaikė nuo balsavimo. 
Jam • ypatingai rūpi pir
miausia išspręsti arabų pa
bėgėlių klausimą; ir Jeru- 
zolimo reikalą.

Gera Asamblėjos dalis 
smarkiai paploja tiek Kha- 
nui, tiek Rasmussenui.

Gauna balsą Dr. Charles 
Malik, Lebanono delegatas. 
Vyras aukštas, panašus. į 
boksininką. Kalba angliš
kai. Kalba plačiai, desėtką 
sykių prisiekdamas, kad jis 
neturi mintyje jokios poli
tikos ir kad nė nebando pa
ties Izraelio priėmimo rei
kalo diskusuoti. Jis kalba 
tik apie procedūrą. Londo- 
niškė korespondentė nebe- 
iškentus sako: “What a fa
ker!” Jis, žinoma, griežtai 
reikalauja visą reikalą pir
miausia perduoti Asamblė
jos Politiniam Komitetui. 
Daugiausia jis kalba apie 
Jeruzolimą, kaipo “šventąjį 
miestą.” Jis esąs gerai pa
tyręs, kad žydai kėsinasi 
laikui bėgant visą Jerūzo- 
limą pasiimti ir paversti 
Izraelio sostine. O ten tiek 
daug “šventų vietų!” Ne tik 
viso pasaulio krikščionys, 
bet ir mozlemiečiai Jeruzo
limą skaito savo šventuoju 
miestu. ,

Daug kas nusistebi iš 
Švedijos atstovo Alex Gjo- 
res išstojimo. Jis irgi palai
ko Pakistano ir Lebanono 
poziciją. Švedų nusistatymą 
padiktavęs Izraelio nepai
symas suimti ir nubausti 
švedo grafo Bernadotte nu- 
žudytojus.

Panašios pozicijos laikosi 
ir Argentinos delegatas dr. 
Arce. Jis irgi susirūpinęs 
daugiausia Jeruzolimo liki
mu. Jungtinių Tautų Asam
blėja yra nutarusi Jeruzo-

limą paimti savo globon, 
bet dabar ant jo kėsinasi > 
Izraelis! *

Egipto delegatas Kamei 
Bey Ardei Rahim smarkiai 
kritikuoja Izraelį. Izraelis 
nesiskaitąs su Asamblėjos 
nutarimais. Nutarta pabė
gėliams arabams arba su
grąžinti jų turtus, arba 
jiems atlyginti. Bet Izraelis 
nėra nieko padaręs.

EI Salvadoros delegatas 
dr. Hector David Castro ir 
Kubos delegatas dr. Gustav 
Gutierrez kalba už atidavi
mą klausimo Asamblėjos 
Politiniam Komitetui.

Pagaliau kalba Tarybų 
Sąjungos atstovas Yakov 
A. Malik. Vyras stiprios iš
vaizdos, panašus į gerą ris- * 
tiką. Jis kalba trumpai. Jis 
nurodo, kad Izraelio klausi
mas yra visiems labai aiš
kus. Per ištisus tris metus 
tas klausimas randasi As
amblėjos darbotvarkėje, ir 
per ištisus du metu jį svars
to Saugumo Taryba. Kam 
tos ceremonijos eiti pėr Po
litini Komitetą?

Jis pastebi, kad priėmi
mas Izraelio visiškai nepa
kenktų išsprendimui Jeru- 
zolimos, arabų pabėgėlių 
klausimo ir kitų kitų klau
simų, kurie Palestinoje jau 
yra iškilę ir dar iškils. 
Priešingai, tas tik.pagelbė
tų tuos klausimus tinkamai 
išspręsti. * A

Malik nurodo, kad Sovie
tų Sąjunga prielankiai žiū
rėtų į sudarymą Palestinoj 
ir arabų valstybės. Tą nu
matė Jungtinės Tautos. Bet 
kodėl t<5kia arabų valstybė 
nesudaryta? Kas kaltas? 
Jis beveik pirštu parodo į 
Angliją. Anglija nori Pa
lestinos arabus pavesti sa
vo pastumdėliui Transjor- 
dano karaliui.

Dar kalba atstovai Irako 
ir Yemeno. Jie kalba už ėji- J* 
mą per Politinį Komitetą.

Kalbos pasibaigė. Aišku, . 
kad Izraelis šiame atsitiki
me pralaimės. Tuojaus pa
rodo balsavimo rezultatai.

Už tai, kad Izraelio pri
ėmimo klausimas būt įtrau
ktas į Asamblėjos agenda 
(darbotvarkę) balsavo 31 
delegacija, 18 delegacijų 
balsavo prieš, o septynios 
susilaikė nuo balsavimo. Bet 
kai buvo leistas klausimas, 
ar pirmiausia perduoti 
klausimą Politiniam Komi
tetui ir laukti jo rekomen- * 
dacijos, ar pati Asamblėjos 
sesija tiesioginiai turi svar
styti, rezultatai pasirodė 
visiškai kiti. Už atidavimą 
komitetui balsavo 47 dele
gacijos, septynios prieš, ir 
dvi susilaikė nuo balsavimo. 
Arabai labai entuziastiškai 
plojo, kai buvo paskelbti šio 
balsavimo rezultatai.

Šiame atsitikime Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos balsavo išvien už Izra
eli, u

Harry Bridges, CIO Interna
tional Longs l\o remen’s & 
Warehousemen’s Unijos pre
zidentas, kalba unijos 8-je 
konvencijoje, susirenkančioje 

.kas dveji metai. Konvencija 
užgyrė savo viršininku pasiū- 

lyma pasilikti “autonomine” 
CIO dalimi.



LlT€ ratu ra M 
ir dienos

Į Menininkų 
Konferenciją!

Jau buvo Laisvėje rašyta, kad š. m. 
balandžio 24 d. Liberty Auditorijoje 
(Richmond Hill, N. Y.) įvyks Lietuvių 
Meno Sąjungos III-čiosios Apskrities 
metinė konferencija.

LMS IILčioji Apskritis šiuo metu ap
ima ne tik New Yorką-Brooklyną ir 
New Jersey valstijos lietuvius, bet ir 
Philadelphią ir Connecticut valstiją.

Lietuvių menininkų veikla vis gyvė- 
ja ir plečiasi, vaidindama vis svarbesnę 
rolę mūsų kultūriniame gyvenime.

Todėl ir ši konferencija privalo bū.ti 
didelė, skaitlinga ir konstruktyvi.

Ne tik menininkų vienetai, chorai, 
dramos grupės, bet ir ALDLD ir LDS 
kuopos, taipgi kitos lietuvių draugijos 
bei klubai privalo prisiųsti konferenci- 
jon savo atstovybes, — skaitlingas atsto
vybes.

Konferencija prasidės anksti ir tęsis 
iki 4 valandos. Tuomet seks vaidinimas 
dramos “Mūsų Gyvenimo Žaizdos,” ku
rią stato scenoje ši apskritis.

Toje pačioje auditorijoje, mažesnėje 
jos salėje, vyksta IH-čioji Dailės Kūri
nių ir Rankdarbių paroda, suorganizuo
ta LMS IlI-čiosios Apskrities. Delegatai 
turės progos ir su ja susipažinti.

Vadinasi, sekmadienį, balandžio 24 d. 
Liberty Auditorijoje įvyks eilė svarbių 
dalyku.

Konferencijon kviečiami ir pavieniai 
asmenys, kuriems rūpi lietuvių liaudies 
kultūra ir menas.

LMS News and Views
t .
x By Mildred Stensler.

WERE YOU THERE?
It was my privilege to be present at 

the lecture given by Mrs. Bernice Shel- 
lan-Sukaskas, for it was one in the se
ries sponsored by the LMS 3rd District 
this season. As I watched and listened, 
I was struck by the sincerity of the spea
ker, the analysis of her reading, and the 
strength of her convictions. After 5 
years away from active participation in 
the Lithuanian Cultural movement, her 
personality was as strong and compel
ling as ever.

As I relaxed in the soft leather' arm
chair of the Liberty Hall music room 
and ’listened, many pictures of the past 
came up before me. I remembered when, 
as her piano student, I played the scales 
with trembling hands and my heart in 
my throat for fear'she wouldn’t approve. 
She was strict. She was correct. Many a 
time she cut my fingernails before the 
lesson. To this day I have never dared 
grow long fingernails.

I remember sweating out long rehear
sal nights along with the rest of the 
members of the Sietyno Chorus in or
der to put on “Alkis,” “Kova Už Idė
jas,” “Bailus Daktaras,” “Nuskriausta 
Meilė,” “Birutė,”’ and other operettas 
too numerous to mention. Perfection was 
her aim.

I remembered many of the art songs 
and the peoples’ songs that she loved and 
tried to get us youngsters to revere. 
There was the song composed to Walt 
Whitman’s poem, “I Hear America 
Singing,” “Hail Noble-Halls” from Wag
ner’s Tannhauser, Brahm’s “Lullabye,” 
and the songs of that day, Hold the Fort, 
the Soup Song, On the Picket Line, Song 
to the Soldier. Yes, we sang all these 
songs and jnany more in English and in 
Lithuanian. For here were words that 
we could understand, we who were grow
ing up in the midst of the country’s 
worst depression, and climbing out of it 
slowly when we began to assert our
selves through the Unions and forced 
a Wt>A and a NRA.

I remembered how I became acquainted 
with Mikas Petrauskas, most popular 
and prolific composer and teacher of 
Lithuanian music. It was mainly 
through the efforts of Bernice Shellan 
that the LMS published an anniversary 

album of his songs. I don’t doubt but 
that every singer, every chorus in this 
land, has sung the songs from this book.

Then I remembered that Shellan was the 
secretary of the LMS Center for a good 
number of years while the Center was 
still in Brooklyn; that she conducted a 
terrific colum on Music and the People 
in the old Laisve Youth Section, and I

The LMS Summer School dates are 
Auyust 7 to 21, not Any. 14-28 as before 
stated.

realised too that she was responsible for 
the organizational as well as the musical 
education of a great many of us LMS’ers.

Shellan’s lecture was a call to realism, 
to a realistic conception of the song and 
it’s contents. It should have been at
tended by every singer and every chorus 
member of this vicinity.

SOLVED, THE MYSTERY 
OF PETRILLO

Quite recently I ran across this un
usual headline, “The Musicians Union has 
given 23,000, free performances.” Can it 
be that same union headed by that James 
Petrillo who is the children’s latest bo
geyman scare? It was.

In the past 2 years the American Fe
deration of Musicians has given 23,000 
free performances in every state of the 
Union, in 7 provinces of Canada and in 
Hawaii. The union has spent $3,000,000 
to provide these performances as a con
tribution to public knowledge and appre
ciation of music. At the same time it 
has given employment to live musicians 
at union rates.

This was the only way the union 
could fight the growing unemployment 
caused by canned music. Enormous pro
fits are made from music, yet there are 
few opportunities for musicians. In 1946 
juke boxes took in the fantastic total of 
$230,000,000, — and not a dime of it 
went to musicians who made such pro
fits possible.

As one method of lessening the disas
trous effects of canned music, the union 
won an ų agreement with manufacturers 
of canned music to pay a modest tax for 
every mechanical recording. This money 
goes into the union’s Recording and 
Transcription Fund, which is used for 
the sole purpose of presenting the no-ad
mission performances.

Kolektyvo Mostai 
Platūs

Duok, drauguži, savo ranką, 
Tėviškėj ne svečias tu, 
Mūsų dirvos, mūsų lankos 
Linksma art ir sėt kartu.
Tavo plūgas, mano dalgis,
Talkoje širdim tyra,
Tas, kurs dirba — duoną valgys, 
Vietos tinginiui nėra.
Kolektyvo mostai platūs, 
Auksas kviečio želmeny, 
Mūsų laimė toliais matos, 
Kai gimtais laukais eini.
Tartum gluosniai vėjui linkom, 
Be paguodos, paramos, 
Šiandien esam šeimininkai 
Savo žemės mylimos.
Ką pasėsi, tą ir piausi,
Darbas — kelrodis garbės.
Laisvės dainos kuotoliausia, 
Kuoplačiausia nuskambės.
Ir pro traktorių dūzgimais 
Krašto ateitį girdi, 
Kolektyviniai arimai 
Kelia džiugesį širdy.
Ir jauti, kaip jėgos auga,
Ir galingas tu darais,
Ten, kur draugas turi draugą 
Kieman vargas nepareis.
Duok, drauguži, savo ranką, 
Tėviškėj ne svečias tu, 
Mūsų dirvos, mūsų lankos 
Linksma art ir sėt kartu. .

V. Valsiūnienė.

“Gieda Gaideliai"
Pereitą sekmadienį, balandžio 10, ma

tėme Brooklyn© taip gerai veikalą suloš
tą, kad vargiai esame matę pirmiaus 
taip gerai lošiant. Iš' gerosios pusės be
veik visi lošėjai atliko savo roles taip ge
rai, kaip aplinkybės juos leido. Jeigu 
reikėtų kalbėti apie kiekvieną lošėją at
skirai, tai galėtum tik pešioti, tai vienur, 
tai kitur apie jo lošimą.

Aš apsiimu tik apie vieną atskirai pa
kalbėti, tai drg. Ventą, kuris lošė buožės 
sūnumi. Apart gero 'lošimo, jis jau taip 
gerai ir natūraliai tiko šiai rolei, kad 
jeigu kitas jo vieton būt padėtas, tai to
kio gero įspūdžio žiūrėtojuose nebūt pa
daręs. Jo natūralūs kalbos tipingas 
skambesis jį kaip auginte įaugino į to 
tinginio, sudribėlio, priekabininko, liur
bio ir girtuoklio, kad naturališkesnio ti
po tai rolei nebūt, manau, galima rasti.

Reikia pagirti šį sykį brooklyniečius 
veikalų lošėjus, kad jie sugebėjo pagalios 
pritaikyti sceną prie veikalo. Tai buvo 
malonu ir natūralu žiūrėti į tokią sceną. 
Ūkininko^ buožės, gryčia buvo taip natū
raliai prirengta, kad žiūrėdamas net jau
tiesi, būk' matai tikrą dalyką, esi pačioje 
Lietuvoje. Taip ir reikia. 0 kadangi da
bar brooklyniečiai negali meninėmis jė
gomis skųstis, tai kitaip ir neturėjo būti.

Tik vienas mažniekis tapo pamirštas, 
tiksliai, ar ne tiksliai, tai “mūkelė” prie 
sienos ar lango buožės stuboje. Nors 
mažniekis, bet be galo svarbus dalykas.' 
Svarbu tame, kad parodyti, jog tokie gy
venime nuotikiai eina prie aukščiausiai 
išvystytos moderninės šių dienų religijos 
—Rymo Katalikų tikėjimo, kurio tokio 
tipo Lietuvos žmonės prisilaikė keldami 
ir guldami. Mat, mes sakome, kad toji 
religija, kaip ir kitos religijos, tik ap
gavystė išnaudojimui žmonių, o jos 
skleidėjai spiriasi, būk šita religija yra 
vienatinis žmonių išganymas, teisingu
mą-žmonėse skleidžia, v

Jeigu tokios “mūkelės” nebuvo galima 
gauti, tai mes Brooklyn© dailininkai la
bai lengvai ją galėjome išrantyti iš ne
šventinto medžio.

Nemanau, kad “Gieda Gaideliai” yra 
geras veikalas dėl šių dienų, kaip Ame
rikoje, taip ir Lietuvoje. Tam priežas
čių yra daug. Čia pasaka eina' dvidešimt 
vieno desetino buožės ir apie mažažemio 
gyvenimą. Kalbant iš materialio atžvil
gio, vargiai galėsi atskirti, kur tokio buo
žės materiale gyvenimo gerovė prasideda, 
ir kur tokio mažažemio materiale prasto- 
vė baigiasi. Tokius abu gyvenimo našta 
prie kapitalizmo taip jau nemielaširdin- 
gai slegia, kad net gaila žiūrėti, kad per 
savo nesusipratimą jiedu taip ilgai prie 
tokios žiaurios ekonominės sistemos-ka- 
pitalizmo prisirišę laikėsi.

Šių žodžių rašytojui teko ištarnauti 
nuo savo septynių metų amžiaus iki sep
tyniolikos pas tokius dvidešimts vieno 
desėtino buožes. Ir patyriau tą patį, ką 
“Gieda Gaideliai” mums parodė Brook
lyne. Ir buožės ir jo samdiniai gyvenome 
toje pat surūkusioje gryčioje, kuri buvo 
ir valgomoji ir gulimoji ir virtuvė ir au- 
dinyčia ir kiaulių jovalinė ir kartais šal
tu žiemos metu — avies su ėriukais gar
das. Valgėme tą pačią duoną, tą pačią 
aprūdijusią mėsą, ir valgėme tą pačią 
sriubą, iš to paties bliūdo, nešdami šauk
štu burnon ant duonos užsidėję.

Darbas? Kaip samdinys, taip ir jo to
kis buožė turėjo papešti tą pa(į. Tik 
skirtumas, kad tokis buožė turėjo rūpin
tis laiku gulti ir laiku kelti, kas samdi
niui buvo negalvoj, miegojai iki paskuti
nės minutes ir neklausei “gaidelių gie
dant.” Ir tekis rūpinimasis tokio buo
žės buvo irgi nemažas dalykas ir jam 
našta ir atsakomybė. Jeigu jis nesirū
pino tinkamai, idant visi ūkio darbai būt 
apdirbti, idant būt -ko parduoti apsimo
kėjimui samdiniams ir abelnai ūkio rei
kalams, tai ir jis laikui bėgant tapdavo 
tokiu samdiniu, o prie buržuazinės Lie
tuvos tokie atsitikimai įvykdavo dažnai, 
žinome.

Mokslas? Kokį gi jau skirtumą tokie 
buožės turėjo mokslo prieinamybėj ?. Ne
daug tokių buožių leido savo vaikelius 
moksluosna, apart kelių ir tai tik į pra
dinę, arba kuniguosna, ekonominiais iš- 
rokavimais, dažnai prasiskolinant iki 
kaklo,, kol sūnelis tampa kunigėliu ir pra
deda tokius pat skusti vardan dievo, kad 
tas skolas apmokėti.

Tiesa, prie buržuazinės Lietuvos laikų 
tokie dvidešimtiniai buožės turėjo kiek 
daugiau progų leisti vaikučius, vieną kitą 
iš savo šeimynos, mokyklon tapti knygve- 

džiu, arba kitu aukštesniu industriniu 
žinovu. Bet kas iš to? Darbų jiems ne
buvo prie buržuazinės svarkos. Jie to
kiais mokytais tapę ne tik naudos neneš- 
davo, ale dar tapdavo namų parazitais, 
nes nei arti, nei sėti nemokėjo ir jau ne
benorėjo, mokyklos paragavę. Čia jau jie 
susilygino ir su biednioku.

Pirm tarybinių laikų tokie veikalai 
“Gieda Gaideliai” gal ir tiko, idant pa
aštrinti klasių kovą ir privesti buržua
zinę gadynę greičiau pVie galo, kuri bu
vo pragaištinga ne tik samdiniams, bet 
ir tokiems mažų žemių buožėms. O da
bar, prie tarybinės tvarkos Lietuvoje, 
kiršinti buvusius samdinius prieš tokius 
nesusipratėlius skurdžius buožes, tai di
džiausia nenauda pačiai šaliai ir visiems 
jos žmonėms. (?—“Laisves” Red.) Da
bar ten tokius buožes jau reikia mokin
ti, jiems prirodyti, jeigu jie dar nenori 
pasiduoti socializacijai, jog jų tokis už
sispyrimas ne tik kitų progresą stabdo į 
geresnį ir šviesų gyvenimą visapusiškaj, 
ale ir patys save laiko skurde ir tamsy
bėj.

Netinka “Gieda Gaideliai” ir mūsų 
amerikinei progresyvei visuomenei. Mū
sų progresyvė visuomenė susideda pu
siau kaip tik iš tokių mažų buožių vai
kelių ir dukrelių. Jų jau nieko nebepa- 
mokinsi. Jie senai jau tą žino, jog bur
žuazinė tvarka netikus ir žiauri, netikus 
ir žiauri netik darbininkui-samdiniui, 
ale ir tokiam buožei, iš kurių jie kilę. 
Jeigu jie to nežinotų, tai jie su progresy- 
ve visuomene nebūtu, t-

Tai kam ir Čia dabar tokį kiršinimą 
(?—Red.) skleisti, kuris naudos jau 
nešti nebegali? Lietuvoje juk jau vekse
lių niekas nebepardavoja ir niekas jų ne
beperka, kur vienas skurdžius kitą dar 
skurdesnį suėstų su kūnu ir dūšia, tik 
todėl, kad jis geriau nežino.

O gal kas pasakys, jog tai istorinius 
faktus norime svietui parodyti, kokia 
žiauri buržuazinė tvarka buvo Lietuvo
je? Tai irgi ne taip reikia tą rodyti. Ne- 
daleidimas prie socializmo yra nevien 
tokių buožių kaltė. Istorijai negalėsime 
meluoti, ale turėsime pasakyti, jog ėmė 
be galo daugel laiko, kol darbo žmonės su
siprato ir nustojo tarnavę buržuazijai 
palaikymui buržuazinės tvarkos. Mes tu
rėsime pasakyti, jog daugelis pirmųjų 
socializmo skleidėjų turėjo žūti nuo di
džiumos darbininkų-sąmdinių (?—Red.), 

kurie tarnavo buržuazijai-buožėms išti
kimai, būdami jų kareiviais, milicinin
kais, policija ir visais kitais’ nenaudė
liais, kol, pagalios, susiprato ir nušlavė 
tą pragaištingą socialę tvarką-kapitaliz- 
mą Lietuvoje.

Taigi, ir čia Amerikoje mes negalime 
skelbti kovą tokiems mažiems “buo
žėms,” mažiems biznieriams ar pavie
niams amatninkams, kurie taipgi yra 
slegiami didžiųjų industrialistų - banki
ninkų ir komercijantų, nors tokie mažie
ji biznieriai mano, kaip ir tie Lietuvos 
i mažieji buožės, būk ir > jie kada turtuo
liais taps, būk ir jiems gausybės ragas 
atsivers. Čia irgi mums prisieina tokius 
mokinti, jog ir jų šviesesnis ir užtikri
nantis gyvenimas randasi tik socializme.

Netinkama, labai netinkama “Gieda 
Gaidelių,” kaip ir čia nesenai lošto “Po
no Amerikono,” užbaiga. Jeigu autorius 
galėjo parašyti visą Reikalą lošimui, tai 
kodėl jis to negalėjo padaryti ir su jo 
pabaiga? Kodėl jis negalėjo ir pabaigos 
atlošti, vietoj spyčių pasakyti? Tokis 
spyčius veikale, tai tik ąntiklimaksas ir 
dar kokis, net koktu darosi. Taip atro
do, kad rašytojas, kaip.tas pradinis kal
bėtojas, rašė, rašė ir galo nesurado vei
kalą užbaigti, nors tu pasiusk. Tai ėmė 
ir spyčių išrėžė.

To sakinio “gieda gaideliai” irgi ne
reikėjo vartoti. Vietoj to, reikėjo varto
ti “aušra jau aušta.” “Gieda gaideliai” 
sakinys turi labai priimtą dviprasmę 
reikšmę tarpe lietuvių visur. Ypatingai 
politinėse kalbose dikčiai vartojamas tas 
sakinys pašiepti tūlus politikierius, sa
kant, kad “jam jau £ieda galvoj gaide
liai,” jeigu jis taip aV kitaip mano.

Kada lošėja pradėjo tą užbaigos pra
kalbą, atsigrįžus publikon, ir šūktelėjo 
“gieda gaideliai,” tai iš syk pamaniau, 
kad ji sakys, būk tiems buožėms1 gieda 
gaideliai galvoje, jeigu jie dar priešinasi 
socialiacijai. Bet figuratyviai išėjo, kad 
jau aušra aušta naujos gadynės ...

A. Gilmanas.
Nuo Redakcijos: Esame gavę ir tuoj pra- 

pradėsime dėt Jono Kaškaičio ilgą recen
ziją apie “Gaidelius.”

Montreal, Canada
PASEKMINGAS VILIJOS 
CHORO PARENGIMAS

Kovp 27 d. čia įvykęs Vi
lijos1 Choro koncertas visapu
siškai pavyko: taip žmonėmis, 
taip programa buvo gausus. 
Publika skirstėsi į namus pa
sitenkinusi.

Pirmiausiai buvo suvaidinta 
vieno veiksmo komedija “Mir
ties Lažybos,” kurią vaidino 
sekanti meno mėgėjai: Janet 
Jarmalinskaitė, Nelie Kielai- 
tė, Jane Vilkelienė, Leo Die- 
donis ir Vytautas Smetona.

Sekstetas, kurį sudarė Biru
tė ir Janina Juraitytės (Jani
na bene bus sumokinusi šį 
sekstetą), D. Tamašiūnaitė, 
N. Kielaitė, E. Petronienė ir „ 
L. Kleiziūtė, pasirodė, labai 
gerai.

B. žemaičio solo publika ti
krai susižavėjo. Annonikai- 
čių. trio pildė jaunuoliai L. 
Diedonis, V. Smetona ir J. 
Skardžius. Publika jų nuo 
scenos irgi nenorėjo paleisti.

Trys šokikės, kurias sudarė: 
J. Juraitytė, J. čičinskaitė ir 
J. Petronytė, publiką tikrai 
sužavėjo; ne tik jy puikus šo
kimas, bet ir puikūs kostiu
mai publikai akį vėrė, šokius 
išmokino L. Kleiziūtė.

Gi dvi jauniausios šio kon
certo dalyvės, kurios ne pir
mą kartą jau publiką žavi 
savo maloniais balseliais ir ar
tistišku pasirodymu, tai Biru
te Manstavičiūte ir Genutė 
Taruškytė, šį kartą pasirodė 
labai puikiai. Tai jaunuolės, 
kurios teikia daug vilčiy at
siekti aukštai meno srityje.

Publiką labai suįdoipino ir 
sužavėjo' orkestras, sudarytas 
iš vieno vyro (ukrainy tauty-, 
bes), kuris vienas keliais’in
strumentais grojo. Publika 
buvo patenkinta ir ukrainy 
tautos šokike, kuri labai gra
žiai pašoko.

Vilijos choras šį kartą ir
gi labai gražiai pasirodė, 
harmoningai ir labai gražiai 
sudainuodamas keletą gražių 
dainelių.,

Sugabiai koncertui vadova
vo Stefanė Vekterienė (Či
činskaitė).

Tuo koncertas ir baigėsi, 
palikdamas gražių prisimini
mų jame atsilankiusiems.

Susilaukė Dukrelės
Pora savaičių atgal drg. 

Kliugienė susilaukė dukrelės. 
Motina ir naujagime abidvi 
sveikos. Linkiu tėveliams lai
mingai ir sveikai išauklėti du
krelę.

Ligoniai
Jau iš seniau drg. J. Juš

kevičiaus sveikata pakirsta, 
jis jaučiasi silpna širdimi. 
Jau perėjo daug ' gydytojų, 
daug išsikaštavo. K a r tais 
sveikata pagerėja, tai vėl su
silpnėja. Pastarųjų kelių sa
vaičių laikotarpyje jaučiasi 
labai nusilpęs.

Juškevičiai labai gražiai įsi
kūrę, rodos, tik gyvenk ir no
rėk, bet kuomet sveikatos nė
ra, tai niekas nemiela. Juš
kevičiai, nors pasiekę aukš
čiau ekonominiu atžvilgiu, bet 
darbo žmonių reikalai jiems 
labai artimi.

Kitas taipgi labai senas 
ligonis, nors laikotarpiais jo 
sveikata buvo, kiek pasitaisiu
si, bet pastaruoju laiku žy
miai susilpnėjęs, tai drg. P. ' 
Palubinskas. Jis taipgi nuo
širdus darbo žmonių klasei.

Linkiu jiems kuogreičiausios 
ir geriausios sveikatos, o 
sveikiesiems neužmiršti jų at
lankyti.
, Korespondentas.

Hartford, Conn. — Čio- 
naitinis laikraštis Sunday 
Herald džiaugiasi, kad val
džia vėl duoda karinius už
sakymus Underwoodo rašo
mųjų mašinėlių kompani
jai-_____________________
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J

Lithuanian Daily)
Šcstad., Bal. 16, 1949
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FILMAS FOGAS VAŽIUOJA 
DIDŽIUOJU VANDENYNU

Kas atsitiko prie Šangajaus, nesunku 
suprasti. Signalą, kurį davė Tankaderė, 
pastebėjo anas garlaivis. Kapitonas, pa
matęs gairę, pasuko savo laivą į tą pu
sę. Jam prisiartinus, Fogas užmokėjo 
Tankaderės savininkui, Džonui Bens- 
biui, kaip buvo sulygęs, penkis šimtus 
penkiasdešimt svarų (14,750 frankų), 
ir paskui visi trys — jis, Auda ir Fik- 
sas — sulipo į didelį garlaivį, plaukian
tį į Jokohamą.

Atvykęs lapkričio 14 dieną, t. y. tą pa
tį rytą, kaip buvo nuskaityta, Fili jas Fo
gas, pasišalinus Fiksui su savais reika
lais, nuėjo į Karnatiką ir ten sužinojo, 
kad prancūzas Paspartutas tikrai atva
žiavęs į Jokohamą jau diena anksčiau. 
Tai labai nudžiugino Audą, o gal ir Fo- 
gą, nors jis nerodė jokio džiaugsmo.

Fogas, turėjęs tą patį vakarą išva
žiuoti į San-Franciscą, tuojau ėmė ieš
koti savo tarno. Pirma jis nuėjo pasitei
rauti pas prancūzų ir anglų* konsulus, 
paskui išvaikščiojo visas miesto gatves, 
bet Paspartuto niekur nerado. Į Batul- 
karo palapinę nuvedė jį netikėta laimė, 
o gal koks nujautimas. Taip apsitaisiu
sio jis nebūtus pažinęs savo tarno, bet 
tarnas, gulėdamas apačioje, pastebėjo 
savo poną, sėdintį ložoje. Pamatęs, tuo
jau šmukšt išlindo, ir, nebetekusi pusiau
svyros, piramidė bematant suiro.

' Tai visa Paspartutas sužinojo iš Au
dus lūpų. Paskui ji jam papasakojo, kaip 
jie iš Hong-Kongo į Jokohamą atsikap- 
stė Tankadere kartu su Fiksu.

Išgirdęs Fikso vardą, Paspartutas nė 
nemirktelėjo. Jis manė, kad dar ne me
tas sakyti ponui, kas atsitikę tarp polici
jos agento ir jo. Todėl Paspartutas, ap
sakinėdamas savo istoriją, teprisipažino 
perdaug užtraukęs opijaus ir apsvaigęs 
vienoje Hong-Kongo smuklėje.

Fogas išklausė jo pasakojimą tylėda
mas. Paskui jam davė kiek reikiat pini
gų geresniems drabužiams įsitaisyti. Po 
valandos Paspartutas sugrįžo be nosies 
ir sparnų ir nebeturėjo jokio panašumo 
į dievo Tingu garbintoją.

Pakebotas, plaukęs iš Jokohamos į 
San-Franciską, priklausė “Didžiojo van
denyno garlaivių draugijai’" ir vadinosi 

• Generolas Grantas. Tai buvo labai grei
tas ir stiprus garlaivis, galėjęs vežti sun
kumo du tūkstančius penkis šimtus tonų. 
Generolas Grantas turėjo tris stiebus ir 
daug burių. Burės buvo didelė paspirtis 
garui. Važiuodamas kas valandą po dvi- 
lika mylių, pakebotas kelionei per Didį
jį vandenyną neturėjo sugaišti daugiau 
kaip dvidešimt vieną dieną. Todėl Fogas 
galėjo tikėtis atvykti į San-Franciską 
gruodžio 2 dieną, į Niujorką 11, o į Lon
doną 20 —p keliolika valandų anksčiau 
prieš sutartąją gruodžio 21 dieną.

Tuo garlaiviu važiavo daug keleivių: 
anglų, amerikiečių ir keli Indijos kariuo
menės aficieriai, kurie, naudodamiesi 
atostogomis, keliavo aplink žemę.

Visoje toje jūros kelionėje nebuvo at
sitikę jokios nelaimės. Laivas supo labai 
maža. Ne be reikalo Didysis vandenynas 
vadinamas ramiu. Fogas, kaip ir visa
dos, visą laiką tylėjo. Jo jaunoji kelionės 
draugė jį mėgo vis labiau ir labiau. Ją 
ėmė rišti prie to žmogaus didesni, negu 
dėkingumo, jausmai. Tas tylus, iš pažiū
ros šaltas, bet prakilnus žmogus padarė 
jai didesnį įspūdį, negu ji galėjo pati 
laukti, ir ją nejučiomis pagavo jausmas, 
kuriam, rodos, nebuvo vietos Fogo šir- 
dy.

Auda pradėjo labai rūpintis Fogo de
rybomis. Ji drebėjo dėl kiekvienos kliū
ties, galinčios pakenkti jo kelionei. Ji 
dažnai šnekėdavo su Paspartutu, ir šis, 
be abejo, pastebėjo jos širdies atmainą. 
Tas berniokas dabar laikė savo poną tei
singiausiu ir geriausiu žmogum visam 
pasauly; jis nuolatos jai gyrė Fogo są
žiningumą, prakilnumą ir drąsumą, vis 
ramino Audą, kad kelionė pavyksianti 
puikiausiai, kad didžiausios sunkybės 
esančios jau apgalėtos, kad jie jau išva
žiavę iš baisiausių kraštų — Kinų ir 
Japonijos, kad dabar tevažiuosią kultū
ringomis šalimis ir kad, pagaliau, pa

baigti kelionę aplink žemę belikę perva
žiuoti traukiniu, nuo San-Francisko iki 
Niujorko ir garlaiviu nuo Niujorko iki 
Londono.

Po devynių dienų nuo iškeliavimo iš 
Jokohamos Fogas buvo apvažiavęs ly
giai pusę žemės rutulio.

Tikrai,- lapkričio 23 dieną Generolas 
Grantas perplaukė šimtas aštuoniasde
šimtąjį-dienovidinį. Iš aštuonių dešimčių 
dienų Fogas, tiesa, jau buvo išgaišinęs 
penkiasdešimt dvi, ir jam bebuvo likę 
tik dvidešimt aštuonios. Skaitant dieno
vidiniais, Fogas tebuvo apvažiavęs pu
sę žemės, bet iš tikrųjų jis jau buvo pa
daręs savo kelionės daugiau, negu du 
trečdalius, nes Įigšiol jis turėjo daryti 
daugi linkių: iš Londono'važiuoti į Ade
ną, iš Adeno į Bombėjų, iš Kalkutos į 
Singapūrą, iš Singapūro į Jokohamą! 
Kad jis būtų galėjęs visą kelią tiesiai, 
kaip šaute šauti, važiuoti iš Londono, 
tai jam tebūtų buvę kelionės koks dvyli
ka tūkstančių mylių, bet dabar, jam su
kinantis į visas puses, turėjo pasidaryti 
dvidešimt šeši tūkstančiai mylių, iš ku
rių jis jau buvo tą lapkričio 23 dieną nu
važiavęs septyniolika tūkstančių penkis 
šimtus. Bet dabar jau kelias buvo tiesus, 
ir nebebuvo Fikso kliūtims daryti.

Lapkričio 23 dieną Paspartutas turė
jo didelį džiaugsmą. Skaitytojai, turbūt, 
atmena, kad jis visą kelią spirdamasis 
turėjosi Londono laiko laikydamas visų 
kraštų laikrodžius, kur jam teko važiuo
ti, neteisingais. O tą dieną jo laikrodis, 
kurio jis niekur nė karto nepasuko, rodė 
lygiai tiek pat, kiek garlaivio chronomet
ras.

Kad Paspartutas džiaugėsi, buvo visai 
suprantama. Jis dabar norėjo žinoti, ką 
pasakytų Fiksas, jeigu jis čia būtų.

■—Tas niekšas pripasakotų dabar man 
istorijų apie dienovidinius, apie*saulę, 
apie mėnesį! — galvojo Paspartutas. — 
Apgavikai! Prisiklausęs jų pasakų, ga
lėtum likti laikrodininku! Aš visada bu
vau įsitikinęs, kad saulė turės kada nors 
prisitaikinti prie mano laikrodžio!. . .

Tačiau Paspartutas, jeigu jo laikrodis 
būtų buvęs padalintas į dvidešimt ketu
rias valandas, kaip Italijos laikrodžiai, 
nebūtų galėjęs taip džiaugtis, nes jo lai
krodis, garlaivio chronometrui rodant 
devintą valandą ryto, būtų rodęs devintą 
valandą vakaro, t. y. dvidešimt pirmą 
valandą nuo nakties dvylikės; kitaip sa
kant, tarp tų laikrodžių būtų toks pat 
skirtumas, koks yra tarp Londono laiko 
ir šimtas aštuoniasdešimtojo dienovidi
nio.

Jeigu Fiksas ir būtų, mokėjęs išaiškin
ti tą dalyką, Paspartutas vistiek nebūtų 
supratęs arba bent patikėjęs. Bet Fik
so nebuvo, o kad jis ir būtų dabar neti
kėtai atsiradęs ant dangčio, tai Paspar
tutas greičiausiai būtų su juo pradėjęs 
kalbėti apie kitą ką.

Tai kur gi buvo tuo metu Fiksas? .. .
GI jis važiavo tuo pačiu laivu.
Atvykęs į Jokohamą, policijos agen

tas, atsiskyręs nuo Fogo, tuojau nukako 
pas Anglijos konsulą. Čia jis, galų gale, 
rado savo įgaliojimą, kuris vijosi paskui 
jį jau keturiasdešimt dienų ir kuris bu
vo atvežtas iš Hong-Kongo tuo pačiu 
Karnatiku, kuriuo Fiksas pats turėjo 
važiuoti. Koks buvo seklio nusiminimas! 
įgaliojimas buvo nebenaudingas! Fogas 
jau buvo išvažiavęs iš Anglijos žemės! 
Norint jį areštuoti, reikėjo, kad kita 
valstybe jį išduotų! /

— Tegu, — tarė sau Fiksas sukandęs 
dantis, — tas įgaliojimas bus man ne
benaudingas čia, bet jis bus naudingas 
Anglijoje! Tas gudragalvis, matyti, nu
tarė grįžti į tėvynę manydamas apsukęs 
gal/ą policijai. Gerai. Aš tave seksiu lig 
namų. Aš • tavęs niekur nepaleisiu! Tik, 
kad bent kiek liktų pinigų! Juk kelionei, 
dovanoms, procentams, pabaudoms ir 
kitiems galams jis bus išleidęs jau dau
giau, negu penkis tūkstančius svarų. 
Bet, antra vertus, bankui pinigų nestin
ga!

Padaręs tokį nutarimą, jis negaišda
mas nuėjo ir išsipirko bilietą važiuoti 
Generolu Grantu. Įsisėdęs į garlaivį, jis 
tuojau pamatė ateinant Fogą ix Audą.

(Daugiau bus)

šis miestelis yra 4 mylios 
atstu nuo Brocktono. Kovo 
28 d. čia mirė Antanina Kan- 
giser (Brewster) sulaukusi 74 
metu. Palaidota Melrose Ka
pinėse, ten pat, kur jos vyras 
jau ilsisi 21 metai. ’ Velionė 
paliko nuliūdime 2 dukras, 3 
sūnus, 10 anūkų, 3 seseris, 1 
brolį ir daugiau giminių ir 
pažįstamų. Prie velionės kars
to buvo daug gėlių vainikų 
nuo giminių ir organizacijų. 
Į kapus palydėjo daugy auto
mobilių.

Velionė mylėjo progresyvių 
organizacijų veikimą. Kada 
tik galėjo, tai būdavo susirin
kimuose, parengimuose ir ki
tose sueigose. Kada 5 d. kovo 
R. Mizara kalbėjo Montelloj 
proga 70-ties metų pirmojo 
lietuvių laikraščio Amerikoje 
sukakties, tai velionė dalyva
vo ir daug man prisiminė iš 
praeities.

Prisimindama savo vyro A- 
dolfo 21-na meta mirties au- *- v t
kavo po $5 dienraščiui Lais
vei, Gintarų Radijo palaiky
mui ir gynimui civilių teisių. 

.Ji jau jautėsi silpnai, tai au
kodama sakė: “Gal jau ir 
mano bus paskutinės aukos, 
nes silpna esu.”

Velionė sirgo trumpai. Ko
vo 26 dieną ją aplankiau, 
klausiau, ar matę, dienraštyje 
Laisvėje apie aukas ir prisi
minimą jos vyro. Sakė, kad 
mačiusi. Kalbėjo, kad ji no
rėtų dalyvauti Vinco An
drulio prakalbose, kurios įvy
ko 27 d. kovo, bet jai jau 
neteko.

Velionė priklausė prie LLD 
6 kuopos, Moterų Apšvietos 
Kliųbo, Birutės ir Vienybės 
pašalpos draugysčių, Lietuvių 
Tautiško Namo. Velionė il
gus metus gyveno Montelloj, 
o Randolphe per 30 pastarųjų 
metų. Lai jai būna amžinas 
poilsis,. o giminėms užuojau
ta!

Su nuliūdimu,
G. Šimaitis.

Chicago, Ill.
GERAI PAVYKO BAZARAS 
Atsilankę Įsigijo Daug 
Įvairių Dalykų, Kurių 
Buvo Didele Gausa

šeštadienį ir sekmadienį, Lie
tuvių Auditorijoje, atsibuvo 
dienraščio “Vilnies” metinis 
bazaras. žmonių per abu 
vakarus ir sekmadienio popie
tį buvo pilna svetainė.

šeštadienio vakare Rosclan- 
do Aido Choras ir Roselando 
Aido žiedai vadovybėje Do
rothy Yuden pildė programą; 
sekmadienį LKM Choras va
dovybėje J. 1 Kenstavičiaus; 
Ciceros- Moterų Choras vado
vybėje D. Yuden; Ex-Mainie- 
rių Choras vadovybėje Nancy 
Roman ir Woods Music Mart 
armonistai vadovybėje Felix 
Woods linksmino susirinku
sius.

Už dainas ir muziką pro
gramos dalyviams publika 
gausiai plojo, norėdama iš jų 
daugiau dainų ir muzikos. 
Tiesa, čia mūsų visų chorų bu
vo kaip generalis išbandymas 
prieš vidurvakarinių valstijų 
Meno Festivalį, kuris atsibus 
Detroit, Mich., balandžio 29- 
30 ir geg. 1 dd.

Moterų rankdarbiais bene 
bus šis “Vilnies” bazaras.tur
tingesnis už kitus; 'taipgi ki
tokių suaukautų įvairių įvai
riausių dalykų ir dalykėlių ne
trūko. Buvo matyt, kad la
bai reta, ar retas, kuris traukė 
namo iš bazaro, kad nebūtų 
kokį dalyką pasipirkę.

Be bizniavo,]imo per abu va/ 
karus iki vėlumos susirinku
sieji vaišinosi viens ‘kitą ir 
kalbėjosi dienos klausimais ir 
kartu apie / dienraščio “Vil
nies” dalininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks gegužės 8 d. Vil
niečiams rūpi savo dienraščio 
reikalai. Jiems rūpi, kad 
“Vilnis” stiprėtų ir platintųsi, 
nes laikraštis su kiekviena 
mūsų gyvenimo diena darosi 
svarbesniu, kaip žinių teikė

jas ir pranešėjas apie šių die
nų klausimus, kuriuos kiti 
laikraščiai slepia nuo savo 
skaitytojų. . »

Tarptautiniais įvykiais, kaip 
ir šalies reakcijos veikla ki
ti lietuvių laikraščiai slepia 
žinias nuo savo skaitytojų. 
Jiem baisu parašyti, kad ple
čiasi nedarbas eina darbiniu- 
kų kovos prieš Broyles bilius 
ir kad Wall stryto imperialis
tai rengiasi prie trečio karo.

Zigmo Baltušio Dovana 
Bazarui

Visiems vilniečiams buvo 
smagu matyti Zigmą Baltušį 
(smuikininką) sekm a d i e n į 
“Vilnies” bazare. Be to, Zig
mas atsilankė netuščiomis. Jis 
bazarui atvežė Banjo vertės 
$125.00.

Zigmas pasimatė su Mike 
Batučiu, savo jaunų dienų 
draugu, ir kitais vilniečiais, 
kuriems buvo labai malonu 
matyti Justino Baltušio sūnų, 
kuris taip buvo susirišęs su 
dienraščiu “Vilnim.”

Bazare buvo vilniečiai Rim
kus, farmeris, Drobienė iš 
Stevensville, Mich., Kiela iš 
Rockfordo ir daugiau žmonių 
iš kitur.

Tai tiek trumpai apie sėk
mingą praėjusį dienraščio ba
za rą. Reporteris.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus Veikimo
Moterų Skyriaus, susirinki

mas įvyko 1 d. balandžio, Lie
tuvių Svetainėje. Narių labai 
mažai atsilankė. Tas nege
rai, privalome visos dalyvauti 
ir bendrai aptarti reikalus.

Kovo 12 d. buvo surengta 
vakarienė. Komisija raporta
vo, kad įplaukų buvo $95.60, 
išeigų $41.79, tai pelno liko 
$53.8*1. Aukų surinkta $104.- 
75. Nuo pirmiau tam pačiam 
reikalui aukavo LLD 20 kp. 
$5 ir A. Gar^uckis $5. Paren
gime aukavo Mr. & Mrs. Vai
čekauskai $20; H. Žukas $3; 
Mrs. Kazlowsky $10; Mrs. 
Girnis $5 ir A. žemaitis $1. 
Kitų aukavusių vardai nepa
imti, arba tik kaipo “Drau
gas” užrašyti. Taigi, viso au
kų ir pelno susidarė $168.56. 
Skiriama civilių teisių gyni
mui.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad Serga 4 drau
gės. A. Barzdavičiene jau il
gas laikas kaip serga, taip 
pat B. Kasteinienė ir M. Mi
kalajūnienė. Pastaruoju lai
ku susirgo L. Mainionienė. Vi
soms draugėms linkiu greitai 
pasveikti.

Nutarta surengti prakalbas 
sveikatos klausimų ir kviesti 
Dr. J. J. Kaškiaučių. Tai la
bai geras tarimas.

J. K. N., M. S. Korcsp.

Seattle, Wash.
Serga M. Baltrušaitis

Mūsų gabus veikėjas Motie
jus Baltrušaitis jau ketvirtas 
mėnesis laiko serga. Pradžioj 
labai skaudžiai buvo susirgęs, 
bet Motiejus dabar jau yra 
geresnis ir jo sveikata laips
niškai taisosi.

Tai nuoširdus darbininkų 
judėjimo draugas ir veikėjas. 
Jis per 29 metus ėjo Lietu
vių Literatūros Draugijos 161 
kuopos sekretoriaus pareigas. 
Dabar jo sveikatai sustipus ir 
jam patariant kuopa į sekre
toriaus vieta išrinko Lillian 
Gajauskienę (Guyes). Linkiu 
Motiejui greitai pasveikti ir 
vėl su mumis darbuotis!

LLD 161 kuopa paaukavo 
$15 į Draugijos Knygų Fon
dą, kad sutvirtinus centro fi
nansus. Mat, dabar viskas 
labai pabrango, tai Centro 
Komitetas atsišaukė, į kuopas 
ir narius’ prašant finansinės 
paramofc.
, Mūsų kolonijoj lietuvių 
skaičius mažėja, mat, senes
nių nemažai miršta, gi lietu
vių jaunimas Amerikoj augęs, 
suprantama, neįsijungia į lie
tuvių veikimą. L. G«

Lewiston, Me.
Užėjau pas dienraščio Lais

vės skaitytoją J. Žilinską, 
Lewistone. , čia suradau J. 
Bružą iš Portlando. ‘ Išsikal
bėjome. Sakė, kad Portlan- 
de yra tik 7-nios lietuvių šei
mos ir keturi pavieniai. Jie 
veik visi, skaito dienraštį, tik 
gaila, kad neturi sutverę Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos. Ta’.proga aplankiau 
ir A. šileikį, kuris neseniai iš 
ligoninės grįžo.

Teko taip pat lankytis pas 
Laisvės skaitytoją J. Stuką. 
Ten viešėjo ir Levonienė su 
dukra, čia pasiklausėme gra
žių lietuviškų dainelių iš plokš
telių. Stukas įsigijęs naują 
mašiną apiprunkštimui obelių, 
kad sunaikinus kirmynus. Jie 
turi apie 100 vištų, taip, kad 
jų garde kiaušiniai tik bal
tuoja. ' P. V-

Balandžio 10 d. į Lewisto- 
ną atvykau, kad išgirsti V. 
Andrulio prakalbas. Kaip 
nustebau, kad vietoj Andrulio 
radau, kad ten kunigas rodė

¥S

judamus paveikslus apie Pom- 
pejaus griuvimą. Kddėl ten 
nebuvo surengta prakalbos?

A. S. Laučka.

Worcester, Mass

Domininkas, Mickus

z Balandžio 12 d. sukako vie- 
ni metai, kai mirė Dominin
kas Mickus. Jo žmona Ma
rijona Mickienė, atminčiai sa
vo mylimo vyro, atsinaujinda
ma Laisvės prenumeratą me
tams, aukoja $3 Laisvės rei
kalams, nes Domininkas mir- 

I damas prašė jos nesiskirti su 
dienraščiu Laisve., kol ji gy
vens. Velionis skaitė Laisvę 
nuo pat pirmo numerio išėji
mo. Amžina jam atmintis.

D. J.

NORWOOD, MASS.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

BANKIETAS
30 Metų Dienraščio Laisvės Gyvavimo Atžymėjimui

Muzika — Dainos — Kalbos — Juokai 
Geri Valgiai ir Įsigėrimai

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 24th
Lietuvių; Svetainėje
13 St. George St., Norwood, Mass.

Pradžia 5-tą valandą po pietų
PUIKI PROGRAMĄ:

South Boston, Montello, Dedham ir Norwood meninin
kai dalyvauja programoje.

Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime, sveikinkime 
savo dienraštį šioje garbingoje sukaktyje.

Worcester, Mass.

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKETĄ 
IR 

KONCERTĄr

Atžymėjimui 
Dienraščio Laisves 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRH

Graži Dainų Programa: A
Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupe 

vad. Josephine Karfcokienės •
Stasys Paura ir Robertas Niauta

žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas 
vietinis žymus dainininkas x

J* tk

Bus gera vakariene 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
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Scštad., Bal. 16, 1949



Pittsburgh, Pa.
L. ž. labai patenkintos, kad 

katalikišku fanatiku lokalas 
601 keiksmais, rilęsmu ir var
todami garsiakalbius šturma
vo susirinkimą, kuris įvyko 
balandžio 2 d., Carnegie Hali.

Būrys katalikišku fanatiku, 
atvykusiu iš Wilkinsburg© 
miestelio, sustojo per kelias 
eiles prie svetainės durų; kad 
nieko neįleidus i svetainę. Bet 
kaip jie atvyko prie svetainės 
durų, tai jau svetainėj buvo 
susirinkusiu apie 500 žmonių 
ir laikė susirinkimą. Kada 
susirinkimas užsibaigė apie 1 1 
valandą, susirinkimo dalyviai 
pradėjo eiti iš svetainės, ta
da tų niekšų būrys puolė ant 
dalyvavusių susirinkime, ne
leisdami eiti j gatvekarius ar 
privatiškas mašinas. Niekšai 
vartojo toki metodą : pasigau
na kokį išėjusį iš svetainės, 
apstoja aplink neleisdami eiti 
ir šaukia bjauriausiais balsais. 
Gauja buvo iš jaunų vaikėzų, 
kurie' daugiau buvo panašūs 
į nuskurusius valkatas. Tą 
jaunų valkatų šturmą v imą ga
lėjo policija lengvai sulaikyti, 
bet buvo labai aišku, kad po
licija palaikė jų pusę. Po
licija neturėjo teisės leisti už
blokuoti svetainės duris, ne

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Kinai Stomach Aid Medicine vni stebėtina pazalba visokiem pilvo skausmam, 
i'uiktis pa l< naivi n imas pilvo n-; iatlsfm- skauduliams, nervingiems pilvams, aiietito 
netekimui, viduriu n, viršsini. mi. surifiisi ms pilvams, ricmcniui, mėsiniams skaus
mams; (aminei paeinanti.ii nuo pilvo skausmu; inkstu ir ketanti nesveikumams 
ir .vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, parduodamas su 
piniirų suuuižinimo užtiki innnu. jot būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo 
pi h ui panaujinta ;ry vi-nima. “Royal Stomach Aid” yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo gamintojo. Kaina s.'i.bO už buteli. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus. 
Tai via geriausia', rastas vsoj • salyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
k ii|> ir kiti yra, atsdieĮię j šį :-ki liūnui,

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

turėjo daleisti, kad rainiai ei
nančiam piliečiui gatve, į gat: 
vekarį ar į savo privatišką 
mašiną kas pastotų kelią. Po
licija i tą visą žiūrėjo užmerk
tomis akimis, nors jūs buvo 
gana daug.

žmonių buvo gana daug 
prisirinkusių apie svetainę ir 
visi žiūrėjo kaip į kokį cir
ką. Tarpe susirinkusių buvo 
girdėti visokių kalbų ir dis-' 
kusi,jų: vieni kaltino miesto 
gaspadorių ir policiją už ne
palaikymą tvarkos, kiti sakė: 
jeigu toj svetainėj gali laiky
ti susirinkimus republikonai, 
demokratai ir kiti, tai kodėl 
ir komunistai negali turėti tos 
pačios teisės? Daug- išsireiš
kimų buvo girdėti, kad tai di7 
dėlė gėda dėl Pittsburgh© gy
ventojų ir dėl civilizuotų 
žmonių.

Balandžio 3 dieną, liutero
nų kunigas per radijo stotį 
WCAE pasmerkė tų niekšų 
puolimą ant komunistų susi
rinkimo sakydamas: “...Tai 
n e a m e rikoniškai necivili- 
zuotai vakar., vakare buvo 
darbas atliktas prie Carnegie 
Hall prieš komunistus; tą ci
vilizuoti žmonės negali daryti 
ir tokius darbus civilizuoti 
žmonės negali toleruoti...” 
Čia tik keli žodžiai yra iš to 
kunigo kalbos. Tas kunigas 
nėra komunistas ir nėra ko-

munizmo šalininkas bet su- 
pranta ii- žino, kaip turi būti 
sprendžiami ir rišami civili
zuoti] žmonių gyvenimo reika
lai. Mūsų lietuviški kunigai 
ir sykiu “L. ž.” kunigas re
daktorius džiaugiasi ir di
džiuojasi darbais, kuriuos 
kiekvienas apsišvietęs asmuo 
pasmerkia. V. B.

IŠ JUNGTINIŲ TAUTU
(Tąsa nuo I-mo pusi.)

Šis išradimas yra be ga
lo naudingas tokiems sąsk- 
ridžiams, kuriuose vartoja
mos kelios kalbos.

Kaip ten nebūtų, Dr. Ar
ce dėsto Argentinos pozici
ją. Jis sako, kad jis balsuos 
už komisijos ,pasiūlymą vė
lavimo teisę Saugumo Ta
ryboje aprėžti. Girdi,’ bal
suosiu, nors visiškai neti
kiu, kad tas pagerintų pa
dėtį. Jis sako, kad ’tuo ne
tiki nei tie, kurie tuos pa
siūlymus sumanė ir patei
kė. Bet, girdi, jiems dar rei
kia pasimokyti. Tai tegul 
mokosi. Kas liečia jį, tai jis 
iš pat pradžių kovojo ir ko
vos už visišką pašalinimą iš 
Jungt. Tautų Čarterio veto 

.teisės. Tai esąs vėžys, ku
ris ėda organizaciją.

Jis sako, kad Argentina 
siūlo šaukti visuotiną tau
tų kongresą ir pakeist Čar
terį. Tik jo nelaimė, kad 
tam reikią dviejų trečdalių 
balsų, o jų jis dar neturi.

Kas būtų, jeigu šitaip 
Čarteris būtų “pataisytas”? 
Galimas daiktas, kad viena 
ar kelios šalys pasitrauktų 
iš Jungtinių Tautų. Tegul, 
girdi, traukiasi. Kas jų 
paiso!

Taip karštai ir baigia Dr. 
Arce savo karštą prakalbą. 
Paskui klauso, ar kas nors 
jam paplos. Bet niekas ne
suplojo, tai nuėjo ir atsisė
do.
Čechoslovakija už gynimą 

Jungtinių Tautų
Pirmininkas iššaukia Če- 

choslovakijos delegatą Dr. 
Adolf Hoffmeister. Vyras 

’jis dar jaunas, apvalus, pil
no veido, tankiais, juodais 
ūsais. Jis kalM angliškai, 
iš lėto ir atsargiai. Paskui 
paaiškėjo, kad iš profesijos 
jis yra advokatas.

Jis sakųjį: Mūsą tikslas 
remti darbą už išlaikymą 
taikos. Mes turime stiprin
ti Jungtines Tautas, o ne 
silpnini. Paprastieji žmo
nės pasitiki Jungtinėmis 
Tautomis. Mes neturime 
juos suvilti.

Saugumo Taryba turi 
ginti ir saugoti Jungt. Tau
tų Čarterį. Geriausias tai
kos išlaikymo užtikrinimas, 
tai didžiųjų valstybių vie
ningumas pamatiniais tai
kos klausimais. Kas nori 
pašalinti tą principą iš Čar
terio, tas nori sugriauti 
Jungt. Tautas.

Komisijos pasiūlymai, jei
gu būtų čia priimti, paves
tų visą galią daugumai, ku
ri šiandien šioje organiza
cijoje viešpatauja Amerikos 
vadovybėje. Jis persergsti 
prieš tokį žygį.

Dr.. Hoffmeister pareiš
kia, kad pati toji komisija 
yra nelegališka, nes ją su
darė taip vadinamoji “ma
žoji asamblėją,” arba komi
tetas, kurio neužgyrė Sau
gumo Taryba ir tuo būdu 
yra nelegalus. Jis paskui 
griežtai kritikuoja atskirus 
tos komisijos pasiūlymus, 
kurių vyriausias tikslas 
yra panaikinti didžiųjų val
stybių veto teisę.

Paskui jis pereina, kaip 
ir Gromyko, prie Atlanto 
Pakto ir jo sugalvoto jų. 
Jis nurodo, kad šis Paktas 
yra priešingas Jungt. Tau
tų Čarteriui. Jis nurodo, 

išlakstė 727 valan
das, NENUSILEISDAMI

FULLERTON, Calif. - 
Dick Riedel ir Bill Barrįs 
mažu lėktuvu išskraidė iki 
penktadienio 727 valandas, 
niekur nenusileisdami; dau
giausiai lakstė aplinkui ir 
aplinkui.

ASAMBLĖJOS
kad tuos komisijos pasiūly
mus aprėžti vėlavimo teisę 
iškepė kaip tik tos valsty
bės, kurios suorganizavo 
Šiaurės Atlanto Sąjungą. 
Vadinasi,'jos netiki Jungti
nėmis Tautomis. Jie veid
mainingais keliais nori tą 
organizaciją sunaikinti.

Jis iš Amerikos spaudos 
įrodo, kaip Amerika ruošia
si karui prieš Tarybų Są
jungą. “The United States 
News” rašo, kad Amerika 
įvairioms šalims duoda bili
jonus, kad iš jų gavus tei
sę ant jų teritorijų įsteigti 
militarines bazes karui 
prieš Sovietus. Iš šios die
nos “NeW York Times” jis 
cituoja kongresmano iš 
Missouri . pareiškimą, jog 
mes turime taip apsigink
luoti ir apginkluoti mūsų 
talkininkus, jog . galėtumė
me, karui prasidėjus, į sa
vaitę laiko pasiekti su ato
mine bomba visus Tarybų 
Sąjungos centrus ir juos 
sunaikinti.

O paskui, sako, mūsų tal
kininkės pasiųs savo jaunus 
vyrus vietas užimti. Tuo 
būdu mūsų vyrams nereikės 
savo kraują pralieti.

Jis pasmerkia tuos, kurie 
kalba, kad Amerika'turi už
viešpatauti visam pasauly
je. Jis primena Amerikoje 
sudarytą karo isteriją. Dė
lei to tūli žmonės tiesiog 
netenka lygsvaros. Už pa
vyzdį paima buvusį apsigy
nimo sekretorių Forrestal, 
kuris gavo nervų pakriki
mą “iš baimės” ir pareiškė, 
kad jis įsivaizduoja, jog ru
sai jau užpuolė Ameriką.

Dr. Hoffmeister ragina 
kovoti prieš naujo karo 
kurstytojus. Ragina Ameri
kos' žmones nebijoti pavo
jaus iš Tarybų Sąjungos ir 
liaudiškųjų respublikų pu
sės, nes jos niekam negru- 
moja. Karo nori tik pelna- 
grobiai.

Jam karštai ploja tiktai 
Tarybų Sąjungos ir liaudiš
kų demokratijų delegacijos. 
Ir Anglija tik norinti taikos

Trečias šios sesijos kalbė
tojas Anglijos delegatas 
Hector McNeil. Dar jaunas 
šviesus vyrukas. Kartais 
sunku jį suprasti, nes, taip 
sakant, dažnai sakinių ga

lus ‘ “praryja.’ Bet ir jis 
-kalba karštai. Jis tik norįs 
atsakyt į Gromyko užmeti
mus. Anglijos delegacija 
tiesiog buvus pritrenkta ir 
nustebinta Sovietų delegato 
užpuolimais. Gromyko kal
bėjęs ne į tašką. Jo atakos 
ant Atlanto Pakto ne vieto
je. Jeigu Gromyko mano, 
kad šis Paktas priešingas 
Jungt. Tautų Čarteriui, tai 
jis žino, kaip ir kur tą 
klausimą iškelti, rėguliariš- 
ka organizacijos procedūra. 
Bet, girdi, Gromyko to ne
padarys.

Gromyko prakalba esanti 
Sovietų propaganda ir dau
giau niekas. Kaip tik, girdi, 
Sovietų valdžia susiduria su 
sunkumais bei nepasiseki- 
mais, tuojau paleidžia dar
ban propagandos mašiną 
prieš Angliją ir Ameriką.

MbNeil bando atsakyti į 
'keletą punktų, kuriuos iškė
lė Gromyko. Jis nesuranda, 
kaip ir kur Atlanto Paktas 
būtų priešingas Čarteriui. 
Kas liečia Gromyko užklau

simą, ką Amerikos žmonės 
pasakytų, jeigu Tarybų Są
junga įsteigtų militarinę 
bazę Meksikoje karui prieš 
Jungtines Valstijas, kaip 
Jungtinės Valstijos steigia 
bazę Norvegijoje, tai esą 
du skirtingi dalykai. Meksi
ka esanti demokratinė šalis. 
Meksikos ir Jungtinių Val
stijų žmonės žiną, kas kur 
dedasi. Taip pat Norvegijos 
žmonės. Tuo tarpu Sovietų 
žmonės nieko nežiną. Jiems 
esą užginta žinoti.

Sunku tikėti, kad pats 
McNeil žinojo, ką jis tuo- 
mi norėjo pasakyti ir ką tas 
bendro turi su Gromyko 
pakeltu klausimu.

McNeil sako, kad- Angli
ja nėra reikalavus veto tei
sę panaikinti, arba taisyti 
Čarterį. Ji tik priešinga 
vartojimui veto teisės blo
giems tikslams. Anglijos, 
Amerikos, ir kitų Atlanto 
Sąjungos šalių militariniai 
pasitarimai ir ginklų suvie
nodinimas nieko neturį su 
agresija. Tai visa esą daro
ma tik šventajam taikos 
reikalui. -Taip pat militari
nes bazės steigiamos ne už

PARDAVIMAI
Parsiduoda 38 akrų farma, Phi- 

ladelphijos apylinkėje, visa dirbama 
-žemė, geri pastatai, geros ganyklos 
nuo miestelio Pennesburg apie 3 
mylios, nuo Red Hill pusė mylios. 
Priežastis: mirtis mano vyro Jono 
Kutros. Norintieji plačiau sužinoti 
rašykite angliškai ar lietuviškai 
šiuo adresu: Anna^ Kutra, R. D. 
Pennesburg, Pa. (88-90)

3

g (REPŠYS)

g LIETUVIS GYDYTOJAS
g Valandos: 2-4 ir 6-8
g Nedėliomis ir šventadieniais: 
o nuo 10 iki 12 ryto.
g 278 Harvard Street
g kamp. Inman St., arti Central Sq.
S CAMBRIDGE. MASS.

5)
J. J. Kaškiaučiuš, M. D.

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Z>)MATTHEW A.BUYUS
(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

a
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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Egzaminuojant Akis,:
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius ii

Drs. Stenger & Stenger
; Optometrists

394?398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

. Tel. ST. 2-8342 ’ o

puolimui, bet tik apsigyni
mui. Demokratiškos šalys 
nenorinčios karo. Tokia i 
Norvegija nenori karo. Ar
gi ji gali grūmoti Tarybų 
Sąjungai užpuolimu?

Gromyko, girdi, nežino, 
ką darbininkai mano apie 
Atlanto Paktą. Gromyko ne
žino, ką mano lūšnų gyven
tojai. Girdi, mes norime su
prasti Sovietus ir norime, 
kad jie mus suprastų.

Daug delegatų smarkiai 
ploja Anglijos delegatui

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

: BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-' 

ėdikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-' 
inys už griežtai žemas kainas. ;;

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiionmiiniiiim

TELEPHONE
STAGG 2-5043

innnniiitnniniiimiiHiiininiiiiūiRniiiiniim

RES. TEL.
HY. 7-3681

P?

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

GALI JUMS PATARNAUTI

'S

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:
IKI

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

3

________________________  _________________________________ _____________?£

4

I

RECEPTŲ SPECIALISTAI.
MAX PEIST, Ph. G., ii 

EDWIN LANE, Ph. G. !
Tel. EVergreen 7-6288 

baigus kalbėti. Ypatingai,* 
pastebiu, karštai ploja mū
sų, delegacijos pirmininkas 
Warren Austin ir šalia jo 
sėdinti Mrs. Rooseveltienė.

(Daugiau bus)
—t-----------

Brooklyniečio buvusio vaisti
ninko Feldman numarinimas 
elektros kėdėj e atidėtas tre
čiu kartu apeliaciniam teis
mui atkeitus žemesniojo teis
mo nuosprendį. Feldmanas 
buvo nuteistas už nunuodiji- 
mą uošvės ir nėščios žmonos 
su strychnine.

fC

■X

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. ' 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

— imi ll,W,R^|l^ ■ 11 i IMI | Į,

5 publ.—Laisve (Libertyt Lith. Daily)- Scštad., Bal. 16, 1949



Aldona Alekniene—Balandžio
Bus Alena Gulbytė 

los, bet apie kitą šiuo kartu 
nesakysime nieko.

Alena Gulbytė sielojasi ne 
tik amerikiniu žmonių gyve
nimu, bet ir savo tėvu gim-

Liberty Auditorijai 
Dovanos

Susipažinkite su Aldona A- 
lekniene, jauna, gabia, ener
ginga mūsų aktore-megėja. 
Ligi šiol Aldona nespėjo daug 
kur pasirodyti mūsų scenoje, 
—o ji turi didžiulių aktorės 
gabumų, kuriuos matysite 
sekmadienį, balandžio 24 d.

Dramoje “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” Aldona vaidina A- 
lenos Gulbytės rolėje; ji šia-j 
me veikale, beje, turi dvi ro- |

tą.i a šalimi:
“Aš trokštu, kai sąlygos 

leis, vykti Europon, Noriu sa
vo tėvų kraštą, Lietuvą, pa
matyti, išgirsti gegutės kuka
vimą, Pabaltijo oru pakvė
puoti, pamatyti garsųjį Ne
muną ir senąjį Kauną, taip
gi užlipti ant Gedimino kalno 
Vilniuje. Gal dar teks man 
susitikti senąjį tėvelį, jei jis 
gyvas, o jei miręs—ant jo ka
po gėlelę pasodinsiu ir ašara 
palaistysiu...”

Tokia yra Alena Gulbytė!
Matysite ją balandžio 24 d., 

Liberty Auditorijoj, “Mūsų 
Gyvenimo žaizdose,” kurias 
stato LMS III-čioji apskritis.- 

Vaidina rinktiniai aktoriai. 
Po vaidinimo — šokiai.
Drama vaizduoja mūsų, A- 

merikos lietuvių, gyvenimą.
Įsigykit tikietus iš anksto.
Vaidinimo pradžia, 4 vai. 

p. p. Rengėjai.

Prieš trejetą dienų gavome 
tokį laiškeli:

Brangūs draugai! Siunčiu 
Liberty Auditorijai nors ma
žą dovanėlę; t. y. “elektrišką 
toasterį,” nes skaičiau Laisvė
tu, kad jums jo dar trūksta.

Draugiškai, 
Julija Družienė, 

Norwood, Mass.
Ar ★ ★

Balandžio 14-tą pribuvo ir 
toji brangi, tiesiai iš fabriko 
supakuota dovana, blizgantis 
automatiškas “toasteris.” Nu
džiugome visi, o už vis la
biau jauna auditorijos ręsto-' 
ranto gaspadinė Biruta Willis, 
kuriai ši dovana pagelbės 
greičiau, moderniškai aptar
nauti auditorijos svečius. Tam 
ji deda daug energijos, ku
rią pastiprina toks šiltas žmo
nių draugiškumas. Ar.

q\ v e> s v ^""<1 * j 7' ij| »bvecias is Lhicagos Kalbės 
Brooklyne 19-tą

Į tuos ir tolygius klausimus 
girdėsime teisingą atsakymą 
šiose prakalbose. Tad ateiki
te patys ir kvieskite tuos, ku
rie šio pranešimo nebus ma
tę. Prakalbosna kvietinių ki
tokių nebuvo, tad tų svarbių 
informacijų suteikimas visuo
menei priklausys ,nuo jūsų vi
sų pastangų. Įžanga nemo
kama.

Prakalbas rengia ir visus 
kviečia. LLD 1-ji Kuopa.

Vincas Andrulis

Draugai Atsistojo
Ant Kojy

šiltą, saulėtą pavasario ry
tą daug žmonių bando sau
lutės spinduliais švitintis. Tad 
ir mūsų LDS 1-mos kuopos 
narys M. Kraujalis tuomi pa
sinaudojo. Užklausus, kaip 
sveikata, draugas su šypsą 
veide atsakė:

—Ačiū. . Jaučiuosi geriau, 
žinoma, dar ne toks, kaip bu
vau, bet daktaras man liepė 
bandyti vaikščioti, kad susi- 
stiprinti. Dabar smagiau, kuo
met galiu kiek vaikščioti ir 
žinau, kad nepaliksiu be ko
jų arba raišas.

Palinkėjus geros sveikatos 
ir artimo su mumis visais pasi
matymo nuėjau savais keliais.

S. Petkienė.
A ★ ★

Antanas Plevokas, buvęs 
sunkiai susižeidęs namie pra
džioje gruodžio mėnesio, ke
lis mėnesius išgulėjęs ligoni
nėje, prieš trejetą savaičių su
grįžo iš ligoninės. Dar vis 
nešasi lazdelę paramai, ta
čiau jau gana sparčiai žings
niuoja, tikisi pilnai sugyti. 
Sakėsi jau pradėjęs dirbti.

“Linksmy Velykų— 
Atiduok Pinigus!”

Su tokiu pasveikinimu, nors 
ir ne tais žodžiais, mėsos fir
mos pasitiko žydų visuomenę, 
kurių velykinėse iškilmėse 
tradiciniai priimta turėti ėriu
ką ar bent jo petį.

Pastarosiomis pęra savaičių 
ėrienos kainos buvo keliamos 
nuolatos, o prasidedant šven
tėms dar pakėlė po 5 c. sva
rą, ketvirtadienį “loin chops” 
parsidavė po $1.30 svaras.

New Yorko miestavasis tur
gaviečių komisionierius rapor
tavo, kad naminės ir iš Kana
dos atgabentos ėrienos mieste 
yra daugiau, negu reikia. Da
bar jau patikrintai žinoma, 
kad kalbos, būk ėriena pa
brangusi dėl to, kad prieš ke
lis mėnesius daug avių išša
lusio^, nebuvo priežastimi šio 
kainų pakilimo.

Leido Įvežti Alų 
Iš New Jersey 

t

Unija paskelbė, kad su jos 
leidimu, streikierių priežiūro
je, įleis iš New Jersey į New 
Yorką-Bitfoklyną įvežti alų 
tų firmų, kurios nėra dalinin
kėmis čionai užstreikuotų 14- 
kos didžiųjų firmų. Apie 7,- 
000 newyorkiečių alaus išve
žiotųjų tebestreikuoja nuo 
balandžio 1-mos, tad tūlose 
aludėse būk pradėję pritrūk
ti alaus.

Pradėdami streiko 3-čią 
' savaitę darbininkai tebesilai
kė solidariai, nors jie tartum 
neturėjo tam Įgudimo. Bra
varnių industrijoje nebuvo 
buvę streiko per virš 50 metų, 
jei neskaityti trumpo eilinių 
narių stapičiaus praėjusį ru
deni.. Įvykinto protestui 
prieš paskubą, kuomet jie bu
vo sustabdę darbą veik visai 
be pasiruošimo streikui.

šį kartą bravarninkai turi 
’ paramą no tik savo centrali- 
! nės unijos, bet ir visašališko- 
; jo CIO centro. Tarpe vieti- 
i nių pasisakiusių bravarnių 
i darbininkus remti unijų yra 

AFL bartenderiai, CIO šusi- 
' siekimų darbininkai, elektris- 
tai, raštininkai, kailiasiuviai, 
rakandiniai.

Lietuviy Dailės Paroda 
Velykų Dieną

Lietuviu dailės paroda Lie
tuvių Kultūriniame Centre, 
kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill, yra at
dara trečiadienių, ketvirtadie
nių, penktadienių ir šeštadie
nių vakarais, o sekmadieniais 
atidaroma nuo 3 vai. popiet.

Šio sekmadienio popietį, 4- 
tą valandą, lietuvis dailinin
kas Ad Reinhardt patieks aiš
kinimą apie abstrakčiąją ta
pybą, ją iliustruojant savuoju 
kūriniu, pavadintu, “Abstract 
Thought.”

Įžanga į parodą nemoka
ma. Tačiau bus dėkingai pri
imama savanori parama paro
dos lėšų padengimui.

PAPUOŠKIME SAVO 
SALES

. Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius, atvyksta 
Į Brooklyną. Ta proga brook- 
lyniečiai rengiame prakalbas 
šio antradienio vakarą, ba
landžio 19-tą, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. Durys atdaros 
anksčiau.

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius, taipgi kašia
me mitinge.

Brooklyniečiai jau labai se
niai beturėjome prakalbų, 
ypatingai su svečiais kalbėto
jais, tad ’nepraleiskite šios 
progos.

Tarpe aiškinamų klausimų 
yra >

Kur veda Atlanto Paktas— 
taikon ar į karą?

Ką reiškia skyrimas arti 16- 
kos bilionų dolerių ginklavi
muisi ?

Kaip bus su darbais? Kas 
atsitiks su nedarbo apdrauda, 
jeigu nedarbas nemažės? k

Kas dabar daroma pasau
lyje, kas darytina mums iš
vengimui trečiojo pasaulinio 
karo ?

Gręsia N. Y. Bildingy 
Darbininkų Streikas

Centrinio Manhattan gy
venamų ir kitift didžiųjų pa
statų priežiūros ir’aptarnau
tojų dąrbininkų kontraktas su 
firmomis-- baigiasi balandžio 
20-tą. Numatydami tai, dar
bininkai ištisais mėnesiais iš 
anksto Įspėjo firmas, tačiau 
firmos nesiteikė su darbinin
kais tartis. Streikas paliestų 
virš 25,000 darbininkų.

Darbiniu k alns paskelbus, 
kad, jeigu nebus susitarta, su 
pirma* kontrakto išsibaigimo 
diena nejudės keltuvai, liksis 
nekuęti pečiai, neliestos atmaz- 
tos, valdžia nusigando. Val
dinis tarpininkas Meyer pa
ragino firmas Į derybas. Anot 
tarpininko, pirmas pasitari
mas turėjo įvyltti balandžio 
15-tą.

Unijistai reikalauja po $60 
minimum už 40 valandų dar
bo savaitę, pusantros mokes- 
ties už viršlaikius, dubeltavos 
už šeštadienius ir sekmadie
nius, Dabartinis minimum, 
kuris didžiumai pasilieka ir 
maksimam, yra $42.20 už 4 8

Auditorijoje Prelekcija 
Apie Tapybą

Velykomis — priimta vai
šintis. Tačiau pažangūs žmo
nės, ypačiai menininkai, sako, 
jog žmogus gyvena, ne tam, 
kad valgyti, bet valgo tam, 
kad galėtų gyventi. Juk net 
šventraštyje sakoma, kad “ne Į 
viena 'duona žmogus gyvas.” 
Taigi, pasivaišinę, žmonės 
norės ir gyventi.

žmoniškas jausmas kviečia 
ką nors gražų pamatyti, iš
girsti, išmokti, nudirbti. Tai 
dėl to dailės mėgėjai susi
rinks gerai prisižiūrėti mūsų 
dailininkų išstatytiems paro
dai (auditorijos salione — 
Brown Room) kūriniams ir 
pasiklausyti, kaip—

Ad Reinhardt aiškins kil
mę, plotmę ir reikšmę “ab-

strakčio meno.” Lekcija pra
sidės lygiai 4 vai. Durys pa- 
rodon atdaros anksčiau.

Reinhardt yra New Yorko 
turėjęs vienas savo kūrinių ir 
su kitais dailininkais parodas 
ii- moko dailės vienoje iš 
aukštesniųjų, mokslo įstaigų, 
taipgi dirbo laikraščio PM 
dailininku. Ir yra gaminęs 
braižinių lietuviams, su ku
riais jis iš vaikystės dienų te
beturi artimų pažinčių, ka
dangi jo tėvai, Frank ir Ol
ga ReinhardVai, lietuvių or
ganizacijose darbuojasi jau 
daug metų, šioje lietuvių pa
rodoje jis išstatė tik vieną kū
rinį iš tos dailės srities, apie 
kurią jis kalbės savo lekcijoje.

Įžanga parodon ir lekcijai 
nemokama. Tačiau parodos 
lėšoms dalyviai savanoriai pri
sideda pagal savo nuožiūrą ir 
išgalę.

SO V. SĄJUNGOM- - - - - - - - - -
■ \

Visai Apmokėtais 
Muitais.
Maisto, drabužių Ir 
vaistų pundeliai 
apdraudžiami

— RUMUNIJON
SIŲSKITE 
DOVANAS

PAŠTU 
ar ORU

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS -
1845 BROADWAY (60th ST ). NEW YORK 23. N. Y.
Telephone: Luxemburg 2-0590

BOSTON AGENTŪRA TREMONT TRAVEL BUREAU 
1160 Columbus Avenue, Boston, Mass. 

Phone: Highlands 5-7252

J IZRAELĮ —- - - - - - - - - - ;- - - - - - - Į 4 Pasaulio Kampus

Vasariškos Velykos?

Būtų labai gražus kultū
rinis gestas iš draugijų pusės 
nusipirkt iš šios parodos sau 
patinkamų piešinių savo salių 
papuošimui. Tatai tinka ir 
savo namus turinčioms šei
moms. Galima nusipirkt ir 
kaikurių rankdarbių (ne vi
si jie, kaip ir piešiniai, lei
džiami parduot). O kodėl, 
pavyzdžiui, kas nors iš pasi
turinčių pavienių arba kuopų 
bei kitokių draugijų negalė
tų ka nors nupirkt ir pado- 
vanot Lietuvių Kultūrinio 
Centro sienų papuošimui? 
Pagalvokime! S.^ V.

Streikuoja Bravamiy 
Mašinistai

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu namas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir visais kitais moderniniais 

įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, • o .jo žmonai 
vienai sunku vėsti fotografijos sių
st ūdiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Del daugiau 
informacijų, prašomo kreiptis pas:

Mrs. Adele Stokos, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmoro 5-6191. Galite kreiptis bi
le laiku. (87-100)

GERIPIETOŠ!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Fran); Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

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

T'T IDWQ O A O 411 GRAND STREET L LI 1 0 O AK BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadienį, balandžio 14- 
tą, New Yorke buvo 77 laips
niai šilumos, tikrai vasariška, 
šių metų šilčiausia, vienok dar 
nebuvo rekordinė. šilčiausia 

’žinoma 14-ta buvo 1941 me
tais, 84.7 laipsniai, o šalčiau
sia 1940 m., 28.3 laipsniai.
Taigi, nors atrodė, kad turė
sime vasariškas Velykas, ta- 

Į čiau šiuo sezonu dar nega
li pasitikėti oru.

Penktadienį oro spėjikai 
buvo žadėję lietaus, bet šiuos 
žodžius rašant dar nei debe
sies nesimatė.

Bravarnių mašinistai, nariai 
skirtingos unijos, buvo su
stabdę darbą iš simpatijos 
streikuojantiems alaus išvežio- 
tojams. Tačiau penktadienį 
ir jie patys sustreikavo bra
varnių savininkams atsisa
kius patenkinti jų reikalavi
mus.

Įsilaužę per šoninį langą 
sinagogon, 1679 W. 1st St., 

, Brook lyne, vagys išnešė iš 
išnešė iš saugiosios šėpos $400 
pinigais. Buvę išnešę ir si
dabrinius apeigų indus, bet 
palikę ant šaligatvio.

Vakacijom Kambariai Sezonui !
Tyrame Rockaway Beach |

Sezonas prasideda June 15th t
ir baigiasi su Labor Day |

Tokiam sezonui mes išranduojame kambarius |
su virtuvės privilegijomis. 1 |

KAINOS $350.00 IR AUKŠČIAU |
Nėra ekstra parokavimų (duoble rooms) . |

Mes randamėsi gražiausioje Rockaway dalyje |
BELLE HARBOR ir beach yra privatinė. |

Dvareckiūtė ir Dvareckienė i
5Ž2 Beach 140th Street |

Belle Harbor—Rockaway, L. I., N. Y. |
Belle Harbor 5-3285W i

-------------------- ----------- -   — — -------------------------————,ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dean Boursaw, 15 metų, 
rastas pasikoręs namie, 
Q.ueens Village. Motina sako, 
kad jo mokyklos požymiai pa
staruoju laiku buvę prasti.

Greta LMS 3-čios Apskrities 
dailės parodos, Velykų visą 
popietį veiks auditorijos res- 
torantas ir bowlingas.

MATYK ISSIVYSTANČIĄ ISTORIJĄ — NAUJAUSIOSE FILMOSE! 
Kathy’s Fiscus Tragedija, didvyriški gelbėtojai randa ją žuvusią 

vamzdyje. — Susprogsta bažnyčia.
Buvę priešai vaišina Graikijos, karalių ir karalienę.

March of Times: “Asia's New Voice”
Parodymas Indijos religijų ir papročių.

17TV!A QQV newsreel
JljJLTIJD/A.OO JL THEATRE, Broadway ir 16th St.,

MIKE

M BROOKLYN į
i labor lyceumI 
w DARBININKŲ ĮSTAIGA 2 
gSales dėl Baliu, Koncertų, Ban-J 
fikietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.6 
» Puikus steičius su naujausiais § 
g Įtaisymais. S
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 

Kainos Prieinamos.
U 949-959 ^illoughby Avė. g
g Tel. STagg 2-3842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas r|V|?T
EVergreen 4-7729 A I J I il j ▼ LQJLV-F11

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

. f ' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

20th Century Fox perstato

“Mr. Belvedere Goes to College” 
žvaigždžiuoja CLIFTON WEBB — SHIRLEY TEMPLE — TOM DRAKE 

Jūs juoksitės iš Mr. “Sitting Pretty”
ASMENINIAI! ROXY SCENOJE: Vivian Blaine, teatrų, judžių ir radijo 

žvaigždė. Dar ir: Leo de Lyon, puikus komikas.
Ledinėje Scenoje: Joan Hyldoft valcuoja ant čiužių.

ROXY Theatre, 7th Avenue ir 50th Street.

Theodore Matunas, 58 m. 
amžiaus, gyvenęs 1332 Will
oughby Ave., Brooklyne, rpirė 
ketvirtadienį, balandžio 14 d. 
Pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave. 
Laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
balandžio 18 d., šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną ir dvi dukteris. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
direktorius Garšva.

GYDYTOJAS

S. S7 Locket, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
tl—2 dienom-Valandos: j6.J vakarai3

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS"

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

. TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Šeštad., Bal. 16, 1949




