
Kaip Lengva Kritikuoti!
Gera Drama.
Dimitrovo Poilsis. ’
Vlasta Adela Vraz.

Rašo R. M1ZARA

Praėjusio šeštadienio Lais
vėje tilpo rašinys* apie Juozo 
Baltušio dramą “Gieda Gai
deliai.“

Kūrinio turinys i dulkes su
malamas ir jo autorius ban
doma pastatyti tokiu jau ne- 
žinėliu, neišmanėliu, kad jis 
net nežinojęs, kokį savo vei
kalui pavadinimą duoti.

Kaip lengva kritikuoti!...
Bet tai nereiškia, jog Bal

tušio drama yra bloga. Ne! 
Ji gera drama ir, mano nuo
mone, buvo gerai suvaidinta.

Tiesa, galima jai padaryti 
vienas kitas priekaištėlis dėl 
to ar kito dalykėlio formos, 
intrigos, — draminės struktū
ros, — atžvilgiu, bet nei vie
nas, pažinę? Lietuvos kaimo 
gyvenimą buržuaziniais lai
kais žmogus, negali nieko 
dramai primesti turinio bei li
teratūrinio grožio atžvilgiu!

Drama vaizduoja besireiš
kiančią klasių kovą Lietuvos 
kaime. Ji vaizduoja stambių
jų ūkininkų godumą, žiauru
mą ir tamsą.

Dramoje jau kyla balsas 
apie naujos visuomeninės san
tvarkos artėjimą, — jau gie
da gaideliai, jau artinasi ry
tas tiems, kurie per ilgus me
tus buvo žiauriai pavergti, 
mušti, išnaudoti.

Tai balsas už socialistinę 
santvarką!

šitokiais simbolingais ir iš
kilmingais p r a naša vimais, 

.plaukiančiais iš biedniokės 
burnos, drama bąigiasi!

šitaip dramos stebėtojai 
Vilniuje, ir užpraėjusį sekma
dienį Brooklyne, ją suprato.

Deja, pasirodo, Brooklyne 
buvo vienas, žmogus, kuriam 
tai dar buvo ^neaišku”!...

Bulgarijos premjeras Jurgis 
Dimitrovas išvyko Tarybų Są
jungom savo sveikatai taisyti.

Išvažiavo tai išvažiavo, bet 
žiūrėkit, kiek daug dėl to A- 
merikoje “pranašaujama“! ,

Visokių kvailiausių spėlioji
mų apie ji paleista per mūsų 
krašto radiją ir spaudą.

Ar Dimitrovas nėra žmo
gus? Ar jis negalėjo susirg
ti?

žinoma!
Žinoma ir tai, jog Kaukaze 

ar Kryme jis gali greičiau sa
vo sveikatą pataisyti negu 
kur nors kitur.

Jurgis Dimitrovas, atsimin
kime, Jau 
žmogus.

Būdamas 
jis pradėjo 
džių jis buvo zeceris, spaustu
vininkas.

Per tą laiką jis dirbo, — 
dirbo laisvėje ir buržuazinėse 
katorgose.

Atsimename, kaip jį Goerin- 
gas kankino 1933 metais!

Ar gi tokiam žmogui poil
sis nėra reikalingas?!

67 metus einąs

12 metų amžiaus, 
dirbti, — iš pra

Pragoję suimta tūla čecho- 
slovakų kilmės amerikietė 
Vlasta Adela Vraz. Ją ten 
suėmė kaip šnipę, bet vėliau 
paleido.

Toji moteriškė sakosi ten 
dirbusi šalpos darbą, bet ce
chų amerikiečių organizacija, 
kurią ji atstovavo, ji atstova
vo, jau senai likvidavosi ir jo
kiu šalpos darbu neužsiima!

Tiems, kurie galvoja apie 
karą prieš Čechoslovakiją, la
bai svarbu turėti ten savo šni
pus.

Naujo karo provokatoriams 
norisi įkišti juo daugiau savo 
žmonių į liaudiškas demokra
tijas ir Tarybų Sąjungą.

Turint tai galvoje, privalo 
būti kiekvienam aišku, kodėl 
šiandien į Tarybų Sąjungą nė
ra lengva bent kam įvažiuoti,

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina* $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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KINŲ TAUTININKAI TURI TUOJ ATSAKYT KOMUNISTAM■A

Jeigu Tautininkai Rytoj 
Nepriims Taikos Sąlygų, 
Liaudininkai Atakuos Juos
Komunistai Reikalauja Netrukdyti Jiem Persikelti per 
Yangtze Upę; Pašalint Čiangus, Įkurt Sudėtinę Valdžią

Nanking, Kinija. — Ki
nų liaudininkai - komunis
tai pareikalavo, kad tauti
ninkų generolo Li Tsųng- 
jeno valdžia iki rytojaus, 
bal. 20 d., atsakytų, ar ji 
priima liaudies jėgų išsta
tytas sąlygas dėl taikos su 
tautininkais.

Kinų komunistų radijas 
įspėjo, kad jie panaujins 
ofensyvą visu frontu, jeigu 
tautininkai dar išsisukinės 
nuo taikos sąlygų, tarp ku
rių yra sakamos:

Tautininkai privalo nesi- 
priešint liaudies armijai 
persikelt iš šiaurinio di
džiosios Yangtze upės šono 
į pietinį dešimtyje vietų.

Turi būti pašalintos ke
turios 
ninku 

valdančiosios reakci- 
šeimos — Čiangai, 

Soongai, H. H. Kun- 
Čenai.gai ir

Privalo būti sudaryta su
dėtinė (koalicinė) valdžia. 
Į ją būtų priimti tiktai tie 
tautininkų (Kuomintango) 
atstovai, kuriuos užgirtų 
liaudininkai - komunistai. 
. Naujon valdžion būtų 
įleisti atstovai demokrati
nių partijų iš tų plotų, ku
riuos. Liaudies Armija yra 
išlaisvinus.

103 Profesoriai Smerkia 
Universiteto Ragangaudžius

SEATTLE, Wash. — 103 
Washingtono Universiteto 
profesoriai ir mokytojai 
pasirašė atvirą protesto 
laišką prieš universitetoĮ 
valdybą, kaipo “raudonųjų 
raganų medžiotoją.” Jie 
reikalauja, kad valdyba su
grąžintų profesorius Her
bertą J. Phillipsą, Josephą 
Butterwortha ir Ralphą H. 
Gundlachą.

Valdyba pašalino šiuos 
tris profesorius už tai, kad 
jie buvę Komunistų Parti
jos nariai arba komunisti
nio judėjimo rėmėjai.

Amerikos

Didžiausi Amerikonų 
Manevrai Vokietijoj

BERLIN.
armija Vokietijoje pradėjo 
didžiausius karinius prasi
mus. Manevruose dalyvau
ja daugiau kaip 70 tūkstan
čių kareivių su tankais, ar
tilerija ir įvairiais naujo- 
viniais karo įrankiais/Lėk- 
tuvų būriai daro suderin
tus su armija pratimus.

ORAS. — šaltoka giedra.

o iš Amerikos—išvažiuoti.
Jei nūdieninė šaltojo karo 

politika ilgai tęsis, tai, tenka 
manyti, jog ir Amerikos lie
tuviams turistams negreit 
sidarys durys į Lietuvą. . .

at-

pa-Liaudies Armija yra 
ruošta šturmuoti tautinin
kus, persikelti per Yahgtze 
upę į pietinę Kiniją ir mar- 
šuoti link sostinės Nankin- 
go ir Šanghajaus didmies
čio, Jeigu tautininkai dar 
atmestų tokias taikos saly- 
gas. . i

Teigiama, kad tautinin
kų pasiuntiniai Peipinge 
prašo liaudininkus dar pa
lūkėti.

Tuo tarpu Liaud. Armi
ja užėmė tris lėktuvų aikš
tes Taiyuane, tautininkų 
karinio “viešpaties” gen. 
Yen Hsi-šano tvirtovėje, 
šiaur-vidurinėje Kinijoje.

Liaudininkai iš šiaurinių 
Yangtze pakrančių bombar
davo kai kurias tautininkų 
pozicijas pietinėse tos upės 
pakrantėse.

Washington© Valdžia 
Tyli apie Sovietų 
Siūlytas Derybas

WASHINGTON.
vietų vyriausybe siūlė 
šaukti keturių didžiųjų 
kininkų konferenciją 
kietijos klausimais,

šil
tai- 
Vo- 

kaip 
pranešė radijo komentato
rius, laikraščių kolumnis- 
tas Drew Pearson.

Laikraščių koresponden
tai teiravosi apie sovietinį 
pąsiūlymą, bet Amerikos 
valstybės departmentas ne- 

{ davė jiems jokio atsakymo, 
i Anot Pearsono, Sovietų i a zSąjunga siūle suruošti Am
erikos, Sovietų, Anglijos ir 
Francijos užsieninių minis
trų konferenciją, kuri turė- 
'tų taikiai spręsti tokius da
lykus, kaip važiuotės atida
rymas vakariniams talki- 

j ninkams į Berlyną, svetimų
jų armijų ištraukimas iš 
Vokietijos, Berlyno pinigų 
sutvarkymas ir vakarinės 
Vokietijos valstybės klausi
mas.

Argentinos Fašistai Nušovė 
Du Jaunus Komunistus

BUENOS AIRES, Arg
entina. — Ginkluoti fašisti
niai gengsteriai įsiveržė į 
Argentinos Komunistų Par
tijos raštinę ir puolėsi grob
ti jos dokumentus. Du jau
ni komunistai darbininkai 
b&ndė įsiveržėlius sulaikyti. 
Tad fašistai ir nušovė juos.

Paskui atvyko slaptoji' 
policija ir leido gengste- 
riams išplėšti komunistų 
dokumentus ir sunaikinti 
įrengimus.

Diktatoriaus Perono poli
cija per kelias paskutines 
dienas suėmė 86 komunis
tus.

Katalikų Vadai Kovoja prieš 
Tikrąją Sveikatos Apdraudą

Washington. — Toledo 
katalikų vyskupas Kari J. 
Alter ir kiti katalikų vadai 
priešinasi Trumano val
džios sumanymui, reikalau
jančiam įvesti visuotiną, 
privalomąją sveikatos ap
draudą. Jie peikia šį Tfu- 
mano planą, apšaukdami jį 
“valdine sveikatos monopo-

Trys kunigų viešpatauja
mos organizacijos pasiūlė, 
kad valdžia duotų tiktai lė
šų paskiroms valstijoms, li
goninėms ir privačioms 
sveikatos apdraudos drau
gijoms. Jų planas panašus

Airija Galutinai Sutraukė 
Ryšius su Angly Imperija

Dublin, Airija. — Vidu
naktį iš sekmadienio į pir
madienį Airija sutraukė 
paskutinius valstybinius ry
šius su Anglijos imperija ir 
tapo visai nepriklausoma 
Airių Respublika.

• Galutinas Airijos pasi- 
liuosavimas nuo Anglijos 
buvo paminėtas džiaugs
mingomis karinėmis ir civi
linėmis iškilmėmis.

Anglija per 800 mefylf 
valdė bei vergė Airiją.

FORDO AUTO. DARBININKAI NUTARĖ 
STREIKUOT PRIEŠ NAUJĄ PASKUBĄ

DETROIT. — Fordo Au
to. Darbininkų Unijos sky
rius 600 nutarė streikuot 
prieš didesnės paskubos 
įvedinėjimą darbe. Už strei
ką balsavo 2,505 nariai prieš 
92.

Kompanija įsakė 22 nuo
šimčiais daugiau darbo at
likti už tą pačią algą, kaip 
iki šiol.

Kompanija praeitą savai
tę pasiuntė namo 30 darbi
ninkų iš plieno skardų spau- tuos kalbėtojus.

WALLACE SU 3 EUROPOS SEIMŲ NARIAIS 
PLAČIAI MARŠRUTUOS DEL TAIKOS

NEW YORK. — Progre
syvių Partijos vadas Hen
ry A. Wallace pranešė, kad 
jis su trimis europinių sei
mų atstovais aplankys bent 
15 miestų įvairiose valstijo
se ir sakys kalbas dideliuo
se* susirinkimuose dėl tai
kos išlaikymo. Jų /prakalbų 
maršrutas prasidės balan
džio 27 d., kada Įvyks ma
sinis išleistuvių bankietas 
Commodore viešbutyje New 
Yorke.

Su Wallace maršrutuos 
Italijos senatorius Michele 
Giua, kairus socialistas; 
nepriklausomingas Franci
jos seimo narys Pierre Cot 
ir Anglijos seimo narys, 
darbietis H. Lester Hutch
inson. j

į tą, kurį perša monopoli
nis Amerikos Gydytojų Su
sivienijimas. '

Minimos kuniginės orga
nizacijos yra National Ca
tholic Welfare Conference, 
National Conference of Ca
tholic Charities ir Catholic 
Hospital Association.

CIO ir Darbo Federaci
jos unijų vadai pasižadėjo 
prezidentui kovoti už visuo
tiną sveikatos apdraudą. 
Tokios privalomos apdrau- 
dos rėmėjai vadina tiktai 
monu Gydytojų Susivieniji
mo pasiūlymą.

Velykų dienoje airiai 
Londone suruošė didžiulį 
demonstracinį susirinkimą 
atvirame ore; reikalavo pri
jungti Airijos Respublikai 
ir protestantiškas Šiaurinės 
Airijos sritis. Tos apskritys 
su vietine savivalda dar lai
komos anglų imperijos rė
muose.

Airių Respublikos vadai 
užreiškė, jog kol Šiaurinė 
Airija nebus prijungta res
publikai, tol respublika at
sisakys nuo Atlanto pakto..

dimo skyriaus todėl, kad 
jie priešinosi paskubos di
dinimui. Tuomet sustreika
vo visi 12,000 to skyriaus 
darbininkų.

Dęšinieji unijos vadai, 
Walterio Reutherio šalinin
kai įkalbinėjo susirinku
siems darbininkams dar 
nestreikuoti, o palaukti iki 
gegužės 15 d., kada prasi
dės derybos dėl naujos su
tarties su Fordo kompani
ja. Darbininkai nubaubė

(New Yorko Tihąes sek* 

 

madienį pranešė, jo^ Ame

 

rikos valstybės depaFtųien- 

 

tas užgyrė leidimus - vizas 
Giua’ui ir Hutchinsonui, bet 
dar tebesvarsto Cot’o vizą.)

Jie kalbės masiniuose su
sirinkimuose Chicagoj, Cle- 
velande, Detroite, Philadel- 
,phijoj, Bostone^ Newarke, 
Washingtone, Baltimore ir 
kt. Pamatinis jų kalbų tu
rinys bus raginti žmones, 
kad sulaikytų Amerikos 
valdžią nuo kąro.
\ Wallace vėl pakartojo, 
kad galima būtų išvengti 
karo tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos ir 
taikiai šiom dviem šalip] 
bendradarbiauti. ,

Trečiadienį Atsidaro Didis 
Tarptautinis Taikos 
Kongresas Paryžiuj
Vyskupas Moulton Sako Paryžiaus Kongresui: Žmonės Gali 
Pastot Kelią Karui; Kongresan Suvažiuos 2,000 Delegatą

Utah valstijos episkopalų 
vyskupas Arthuras W. 
Moulton’as pasiuntė sveiki
nimą Pasaulinės Taikos 
Kongresui, kuris atsidaro 
Paryžiuje trečiadienį, ba
landžio 20 d.

Vyskupas Moultonas, va
das amerikiečių pasiuntinių 
į Taikos Kongresą, pareiš
kė:

°— Tas kongresas privalo 
nukreipti nedorą pasaulio 
mintį nuo karo, o atkreipti 
gerąją pasaulinę mintį Į 
taiką.
Aš norėčiau pasakyti re

miančioms taiką pasaulio 
tautoms, jog mes turime sa
vyje magišką galią pastoti 
kelią kariniam naikinimui 
ir pakreipti gerąsias pašau-

Sovietai Perspausdino 
Atominę Amerikonų 
Kongresmano Kalbą

MASKVA. — Visi Sovie
tų laikraščiai išspausdino, 
kaip demokratas Amerikos 
kongresmanas Clarence 
Cannon ragino atominėmis 
bombomis sutriuškinti Ma
skvą ir kitus svarbiuosius 
miestus tuojau, kai tik ka
ras prasidėtų.

Sovietinė spauda kreipia 
dėmėsi i tai, kad Cannon 
yra pirmininkas svarbios 
Kongreso lėšų komisijos; 
sako, suprantama, jog jis 
taip kalbėjo su prez. Tru- 
mano žinia.

Kongresmanas Cannon 
pareiškė, jog, pasirašius At
lanto sutartį, amerikiečiam 
jau nereikės siusti savo 
jaunuolius į karo Ugnį ant 
žemės; iš Amerikos - pusės 
užteksią tiktai lėktuvų ir 
oro bombų; taigi tik vaka
rinių europiečių berniukai 
bus aukojami, kaip patran
kų pašaras.

Atrasta Medžiaga, Kuria 
Minta Vėžio Ligos Perai

DETROIT. — Praneša- 
ma, jog medicinos moksli
ninkai surado, kokia kūno 
ląstelių (celių) medžiaga 
minta vėžio ligos perai. Da
rytuose pelėms' bandymuo
se taipgi esąs atrastas che
mikalas, kuris sulaiko tą 
medžiagą, taip, kad vėžio 
perai turį nugaišti. Sako
ma, kad chemikalas neken
kiąs sveikų ląstelių veiki
mui.

Dar reikės tuos atradi
mus išbandyti sergantiems 
vėžiu žmonėms.

BERLYN. — Amerikonų 
armija Vokietijoj daugiau
siai čechoslovakijos pasie
nyj daro karinius pratimus.
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lines jėgas Į kūrybinius 
darbus.

Su vyskupu Moultonu ke
liauja į Paryžiaus Taikos 
Kongresą eilė amerikiečių 
mokslininkų, rašytojų, ar
tistų ir visuomenininkų.

Pareiškimą, remiantį Pa
saulio Taikos Kongresą, pa
sirašė daugiau kaip 200 žy
mių .amerikiečių, jų tarpe- 
profesorius W. E. B. Du- 
Bois, teisininkas O John 
Rogge, artistas Arthur 
Szyk, kunigas Charles B. 
Askley, prof. Henry Long
fellow Dana, rašytojas Lion 
Feuchtwanger, rabinas J. 
X. C0RW1 ir kt.

Paryžius. — Apskaičiuo
ta, jog Taikos Kongrese čia 
dalyvaus apie 2,000 delėga- ' 
tų iš 53-jų šalių, atstovau
dami 580 milionų žmonių* 
Kongresas posėdžiaus di
džiojoj Salle Playel. \

Tarp delegatų bus Angli
jos seimo narys Konni Zil- 
liacus, amerikiečių darbi- • 
ninku vadas Donaldas Hen
derson, Sovietų rašytojas 
Aleksandras Fadejevas, len
kė rašytoja Wanda Wasi- 
lewska ir kt. •<

Roma. — 350 Italijos de
legatų, vyrų ir moterų, da
lyvaus Pasaulinės Taikos 
Kongrese Paryžiuje.

Maskva. — Francijos am
basadorius Maskvoj užgyrė 
dvyliką vizų-praleidinjų so
vietiniams atstovams i Tai
kos Kongresą Paryžiuj.

Sovietai prašė leisti ten 
48 sovietinius delegatus.

Francijos užsienio reika
lų ministerija pirmiau bu
vo paskelbus, jog į Taikos 
Kongresą įleis tiktai po 8 
atstovus nuo Sovietų Są
jungos, Lenkijos, Čechoslo
vakijos ir kitų naujųjų de
mokratijų iš rytinės Euro
pos.

Fabrikiniai Statomi 
Namai Sovietuose

MASKVA. — Čionaitinis 
radijas paskelbė, jog sovie
tiniai fabrikai tūkstančiais 
gamina gyvenamuosius na
mus. Jie gatavai paruošia 
visas tiems namams dalis 
pagal planus. Tos dalys su- 
numeriuotos ir siunčiamos 
į miestus ir kaimus. Ten da
lys greitai sustatomos į na
mus.

Tokių namų paruošimas 
atliekamas naujausiais fab
rikiniais būdais; namų da
lys eina automatiniais dir
žais iš vieno daryklos sky
riaus į kitą, iki užbaigia
mos.

Per ve-PARYŽIUS.
lykas čia buvo 80 laipsnių 
karščių.
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Mindszenty ir Mrs. Ingram
Jungtinių Tautų asamblėjai įteiktas pasiūlymas “svar

styti kardinolo Mindszenty byla.’’
Kaip žinia, kardinolas Mindszenty Vengrijoje atliki- 

, nėjo priešvalstybinius veiksmus ir dėl jų buvo teistas ir 
nusmerktas kalėti.

I

Niujor,kiškis “The Worker” (sekmadieninis laikraštis) 
šiuo klausimu parašė įvedamąjį, kuriame šitaip sampro- j 
tau ja:

Kardinolas Mindszenty buvo teistas už kriminalybes. 
Jis buvo teistas viešai; apkaltinimo aktas buvo atspaus
dintas spaudoje (net ir New York Timese); jo teisme ■ 
buvo pasaulio spaudos korespondentai, jų tarpe Ameri-i 
kos ir Anglijos korespondentai, šitie korespondentai vė
liau padarė viešą pareiškimą, kad jų raštų - korespon
dencijų nieks necenzūravo. Jie rašė, ką matė. Jie sakė, 
kas teisme buvo, o teisme buvo atlikta tai, kas kiekvienos 
kitos šalies teisme atliekama teisiant kriminalistus; tei
siamasis Mindszenty prie savo nusikaltimų teisme lais
vai prisipažino. Mindszenty buvo teistas ne kaip dvasiš
kais, bet kaip eilinis nusikaltėlis prieš valstybę.

Tai ką gi Jungtinės Tautos gali daugiau pridėti ar at
imti? Kam laikas gaišinti, burna aušinti kalboms apie 
tai, kas kiekvienam, norinčiam tiesą surasti, jau yra aiš
ku, žinoma. i

Bet, “The Worker’’ nurodo, .yra kita byla, kuri bus 
įteikta Jungtinėms Tautoms, tai byla amerikietės negrės 
Mrs. Rosa Lee Ingram.

Mrs. Ingram yra motina 12-kos vaikų. Ji nusmerkta 
Georgia valstijos kalėjimam Jos teismas nebuvo atviras 
spaudai ir spauda juo mažiausia rūpinosi.

Mrs. Ingram — negrė darbininkė. Ji įkalinta dėl to, 
kad gynėsi nuo baltojo žemvaldžio užpuoliko.

Ši Mrs. Ingram’ienės byla bus įteikta prezidentui Tru- 
manui ir Jungtinėms Tautoms, prašant, kad šią darbi
ninkę, šią 12-kos vaikų motiną nekaltai įkalintą, užtartų.

Matysime, kaip Jungtinių Tautų vadai susirūpins bai
siu, tragišku šios moteriškės reikalu.

Dėl Valstybės Department Tyrinėjimo
Washingtone kyla vis daugiau balsų už tai, kad būtų 

padarytas visapusis tyrinėjimas tūluose mūsų valdžios 
departmentuose.

Rašo Laisvės Korespondentas
(Tąsa)

Šitie Politinio Komiteto 
komisijos pasiūlymai, išdir
bti . anglų, amerikiečių, 
francūzų ir kiniečių, yra 
niekas kitas, kaip pasikėsi
nimas ant Čarterio.

Tūlos delegacijos manė, 
kad diskusijos dėlei balsavi
mo procedūros Saugumo 
Taryboje bus joms tik dar 
viena proga pavaryti pro
pagandos prieš Tarybų Są
jungą. Bet jos apsiriko. Čia 
tapo iškeltas Šiaurės At
lanto Paktas. Jos to nesiti
kėjo. Dabar už tai pyksta.

Amerika sušilus ruošiasi 
karui. Ji steigia militarines 
bazes ir Greenland! joje, ir 
pietinėje Afrikoje, ir Ara
bijoje. Jos armijos randa
si ir Graikijoje ir Kinijoje.

Trumano Doktrina yra 
nukreipta prieš Tarybų Są
jungą ir liaudiškosios de
mokratijos šąlis.

Amerika iš pereito karo 
išėjo nesvietiškam pakilime, 
kuomet Europos kraštai bu
vo baisiai išvarginti ir su
griauti.

Šiandien mes turime rei
kalą su Amerikos ekonomi
niu imperializmu. Tai pa
rodo Marshall Planas.

Ar žinote, kas davė mintį

r Lenkijos atstovas paskui 
pereina prje Šiaurės Atlan
to 'Pakto.

Tas Paktas yra prieš 
Jungtines Tautas, • užtenka 
to fakto, kad jame nekalba
ma apie Jungtinių Tautų 

južgyrimą, kad jis visiškai 
Jungtines Tautas ignoruo
ja, idant supratus; jog jis 
atkreiptas prieš ’ šią tarp
tautinu organizaciją. <

Ponas McNeil sakė, kad 
tegul Sovietai kelia Jungti
nėse Tautose Pakto reikalą 
Čarteryje numatytu keliu. 
Bet jis gerai žino, kad čia 
jis ir jo kolegos turi mecha
nišką daugumą; žino, ką 
Sovietai laimėtų, tą klausi
mą iškėlę.

Jis nurodo, .kad šitoje 
naujo karo ruošėjų kempė
je randasi ne tik Atlanto 
Sąjungos šalys, bet taip pat 
vakarinė Vokietija, Italija 
ir Japonija.

Amerika padaroma Eu
ropos žandaru.

Šitas Atlanto Paktas pa
laiko Jungtines Tautas 
taip, kaip virvė palaiko ka
rantį žmogų!

Katz-Suchy priminė Hit
lerio Anti-Kominterno Pak
tą. Jis pacitavo iš ano Pak
to sakinius, kurie beveik žo
dis žodin yra sudėti į At-

“Ši(a sutartis atsto- 
savanorišką susivie- 
laisvę ir taiką my

li raštų užtikrinimui 
ir saugumo Šiaurės 

” Todėl ji-

Sako: 
vau j a 
nijimą 
linčiu 
taikos
Atlanto srityje, 
nai tik prisidedanti prie iš
laikymo taikos visam pa
saulyje. Toks šių tautų su
sivienijimas pasidaręs būti
nai reikalingas atsilaiky
mui prieš komunizmo pavo
jų-'

Tarybų Sąjunga neturin
ti teisės guostis dėl izolia
cijos. Jinai pati save izo
liuojanti. Ji atsisakanti da
lyvauti įvairiuose Jungti
nių Tautų organuose. Iš po
ros desėtkų specialių komi-' 
sijų, jinai priklausanti tik
tai prie dviejų. Amerika no
rėjusi su’ Marshall Planu 
padėti ir Tarybų Sąjungai, 
ale Ždanovas pasakęs, kad 
Tarybų ’Sąjunga dės visas 
pastangas tą planą sunai
kinti.

Dar pasiprašė balso • ir

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -

j dėl Atlanto Sąjungos? Ogi 
i kruvinasis gen. Franco. 
; Dar 1944 metais jis vienam 
i laiške Churchillui pasiūlė

pavojų., 
žygis ir 
darbas, 

ilgos ir 
prasidė- 
Tarybo-

sudaryti Atlanto Sąjungą. 
Dabar jau kalbama ir apie 
Viduržemio Jūros Sąjungą, 
ir Azijos Sąjungą. Ir viskas 
prieš Tarybų Sąjungą.

Vienas Amerikos kongre- 
smanas argumentuoja, kad 
kadangi . Tarybų Sąjunga 
turi militarines bazes savo 
teritorijoje, tai Amerika 
turi turėti militarines ba
zes prie Sovietų teritorijos! 
' Julius Katz-Suchy labai 

skaudžiai užvažiavo Angli
jos delegatui McNeil, kuris 
savo kalboje pajuokiančiai

Jauto Paktą. Ar pamiršote, 
kas su ..Hitlerio Paktu atsi
tiko?

Jis baigė kalbą pareiški
mu, kad Lenkijos delegaci
ja griežtai priešinga komi
sijos pasiūlymams prieš ve
to teisę ir balsuos už Tary
bų Sąjungos rezoliuciją.

Žinoma, jam pabaigus 
kalbėti, plojo tiktai Tarybų 
Sąjungos ir liaudiškosios 
demokratijos kraštų dele
gacijos. •"

Tucmi ir baigėsi ši popie
tinė sesija.

AMERIKOS POZICIJA 
PAKARTOJAMA

Vakarinėje sesijoje, kuri
Pavyzdžiui, senatorius Bridges nori tyrinėti valsty

bės departmentą. Senatoriaus norai yra ne kokie: jis 
kaltina valstybės departmentą dėl to, kam šis atsisako 
tuojau teikti daugiau pagalbos prasi radusiajam Čiang 
Kai-šekui.

Kiti mano, jog reikėtų patyrinėti valstybės depart- 
mentas dėl to, kam jis tebevaro šaltojo karo politiką, 
tiek daug turto naikinančią politiką, tiek daug žalos ne
šančią pasauliui ir mūsų kraštui politiką.

Kiti (pav., Drew Pearson) mano, jog Kongresas turė
tų gerai patyrinėti mūsų apsigynimo departmentą ir 
jo darbus. Šio departmento galva ilgokai buvo bankinin
kas Forrestal. Tai suklikusių /lervų žmogus, šiuo metu 
gydomas proto ligoninėje. Forrestal, būdamas apsigyni
mo sekretorium - ministru, buvo bepradedąs isterijon 
pulti, būk, girdi, ‘įrusai tuojau mus užpuls.” Nežinia, ko
dėl jis taip šūkalodavo, gal dėl nesveikatos, o gal toji 
isterija jam sveikatą suardė. v

Būtų, žinoma, gerai, jei Kongreso nariai visapusiai 
patyrinėtų kai kurių mūsų vyriausybės skyrių - depart
ment veiksmus ir iškeltų, pakorektuotų tai, kas yra 
žalinga mūsų kraštui, — būtent, tą isterišką, tą liguistą 
“naujo karo kryptį,” kuri kenkia žmonių sveikatai ir 
bendrai normaliam gyvenimui. ' .

Dėl visos tos isterijos yra kaltininkai. Jie būtų gali
ma- surasti, tik reikėtų atsargiai patyrinėti.

Apie Frahcūzijos Socialistus
Dienraštis Vilnis rašo:
“Francūzijos kairiųjų socialistų partijos (PSU) orga

nas ~__
kad tokio dalyko, kaip dešinieji socialistai dabar Fran- 
cūzijoje neliko. Blumo vadovaujami dešinieji socialistai 
paskutiniuose kantonaliniuose rinkimuose balsavo už 
buržuazinius taip vadinamus radikal-socialistūs, už 
krikščionius klerikalus iš MRP ir dažnai net už genero
lo de Gaulle partiją (RPF). Laipsniškai socialistų parti
ja nyksta, paskutiniuose rinkimuose ji labai mizernai 
pasirodė.

“Kairiųjų socialistų partija dar yra visai jauna ir 
silpna. Ji susikūrė praeitų metų pabaigoje, ir per pas
kutinius rinkimus pirmu kartu statė savo kandidatus. 
Tai buvo jos pirmas pasirodymas, ir visgi ji jau gavo 20 
procentų senos socialistų partijos balsų. Tai gali būti 
skaitoma sveiku simptomu, rodančiu, kad kairesnieji 
elementai Francūzijos socialistuose pradeda organizuo
tis ir neturi iliuzijų apie Blumo ir jo klikos vadovybę.”

kalbėjo apie naująją Lenki
ją ir naująją Čechoslovaki- 
ją. Taip, sako, Katz-Suchy, 
ponas McNeil, tau baisiai 
nepatinka naujoji Lenkija, 
bet labai patiko senoji Len
kija, nes senoji Lenkija bu
vo parduota Anglijos impe
rializmui.

Jis primena; kad naujam 
karui ir-karo kurstytojams 
priešinasi pasaulio žmonės. 
Primena menininkų ir 
mokslininkų suvažiavimą, 
ir protestantų dvasininkų 
pareiškimą, kad kapitaliz
mas turi surasti bendrą 

įkalbą ir sugyventi tam pa
čiam pasaulyje, jeigu neno
rime naujo karo ir visiško 
sunaikinimo. Jis cituoja net 
Foster Dulles, kuris pripa
žino protestantų dvasinin
kų suvažiavime, kad Tary
bų Sąjunga nenori karo, 

! nesiruošia užpuolimui.
I ’ Vėl jis atsikreipia į An- 
jglijos delegaciją ir1 šaukia, 
| kad šeši milijonai žuvusių 
kare lenkų, kad dvidešimt 
milijonų pasau.lįo' žmonių,

La Bataille Socialiste” (“Socialistinė Kova”) sako, i ZUVUS1}Į Paeitam kai e, tai . - ... « . ...... ... ... *   ' .... — 4 4 — - - ....r. i . Iyra “jūsų* išdavystės rezul
tatas, tai rezultatas Muni- 
cho.” Sako': “Tai jūs išau
ginote Hitlerį.” Jūs, girdi,, 
kalbate apie pasiaukojimą 
pereitam kare. Bet jūs ži
note, kad viso amerikiečių

tai tūkstančių, — tai tiktai 
tiek, kiek žuvo vienoje Var
šuvoje! Amerikos pelnagro- 
biams karas buvo rugepiu- 
tė. Jie nori naujo karo!

Amerikos, politika supa- 
Jungtinių Tautųr&lyžavb 

veiklą.

tęsėsi iki 11 vai. nakties, 
buvo tęsiamos tos pačios 
įkaitusios diskusijos, dau
giausia apie Šiaurės 'Atlan
to Sąjungą ir Paktą. Prieš 
Paktą kalbėjo Tarybų Uk
rainos delegatas Vassily 
Tarasenko. Jis nurodė, kad 
šis Atlanto Paktas griauna 
pačius Jungtinių Tautų pa
matus ir paruošia dirvą 
naujam karui. Už Paktą 
kalbėjo Norvegijos delega
tas 0. C. Gunderson ir Co- 
lombijos delegatas Dr. E- 
duarcl Zuleta Angel. Jie 
karštai apgynė Amerikos 
poziciją.

Visi laukė, ką pasakys 
mūsų delegacijos galva Au
stin. Buvo manyta, kad gal 
kuris kitas delegacijos na
rys atsakinės į Gromyko ir 
kitų delegatų užmetimus. 
Bet, matyt,.Austin nepasiti
kėjo kitais ir pats išstojo 
su ilga prakalba.

Jokių naujų argumentų 
už Šiaurės Atlanto Paktą 
jis nepateikė, o tik pakarto
jo , argumentus McNeil, 
Mayer ir kitų Marshall 
Plano šalių. Jis sakė: Ne
tiesa, kad Atlanto Paktas 
griauna Jungtines Tautas, 
kad jis turi imperialisti
nius mierius. Jis skundėsi, 
kad kiekvienas * Amerikos 
žygis yra Sovietų ‘propa
gandos kritikuojamas ir 
smerkiamas. Kiekviename 
žygyje numatomas piktas 
tikslas. Paktas pilnai sutin
kąs su Jungtinių Tautų 
Čarteriu. •' , '

Austin sakė, kad tūli de
legatai ' kritikuoja^ viską, 
kas. nėra Sovietų ’• užgirta.

trumpą pareiškimą, nes jau 
viskas, kas reikėjo pasakyti 
prieš Atlanto Paktą, buvo 
diskusijose pasakyta. Jis 
tik dar kartą pabrėžė, kad 
Šiaurės Atlanto Paktas su
daro Jungtinėms Tautoms 
ir pasaulio taikai 
Tai yra agresijos 
karo kurstytojų 

1 Taip pasibaigė 
karštos diskusijos, 
jusios apiC| Saug.
je balsavimo procedūrą, bet 
išsiplėtojusios į smerkimą 
ir gynimą Šiaurės Atlanto 
Sąjungos ir sutarties (Pak
to). Ton pusėn diskusijos 
nukrypo, aišku, prieš no
rą Amerikos ir Anglijos. Jų 
delegacijos tikėjosi, kad čia 
bus dar viena proga padil
ginti delegatus prieš veto 
teisę. Taip, buvo galvota ir 
planuota. Jos buvo pusėti
nai pritrenktos, tuo būdu, 
kad diskusijos išsivystė į 
atakas prieš Atlanto Pak
tą. Aišku, žinoma, kad ton 
pusėn diskusijos buvo nu
kreiptos pagal Tarybų Są
jungos ir jos vienminčių 
strategiją. Tos šalys nenu
matė geresnės progos prieš 
viso pasaulio akis išdėstyti 
savo poziciją taikos reika
lais.

Bet kas liečia Asamblėjo
je balsavimą, tai diskusijų 
rezultatai jau kiekvienam 
buvo aiškūs diskusijoms dar 
neprasidėjus. Buvo iš ank
sto žinota, kad milžiniška 
dauguma balsuos už Ame
rikos ir Anglijos planą ap
rėžti veto teisę Saugumo 
Taryboje. Taip ir buvo: už 
planą balsavo 43 delegaci
jos, o tik šešios balsavo 
prieš, būtent: Tarybų Są
junga, Ukraina, Baltarusi
ja, Lenkija, Jugoslavija ir 
Čechoslovakija. Susilaikė 

ir
Čechoslovakija. 
nuo balsavimo 
Burma.

jau vienoje 
pastebėjęs, 
nutarimas

Sau-

vieto je buvau 
šis. Asamblėjos 
nęgali būti verstinas 
gurno Tarybai. Tai yra tik
tai 'patarimas. Pati Saugu
mo Taryba nustato savo 
balsavimo procedūrą pagal 
Jungtinių Tautų Čarterio 
principus.

ŠVENČIONYS, sausio 15.— 
Švenčionėlių miško pramonės 
ūkio Žeimenos girininkijos 
kirtėjai ir vežėjai įsipareigojo 
gamybiniais laimėjimais miš
ką ruošos bare.

Kirtėjai V. Juodis, Vilutis 
ir vežėjai R. Kadžiulis ir J. 
Viškelis įvykdė sezonines miš
ko ruošos normas ir įsiparei
gojo Įvykdyti antrąja sezoni
nę normą.

Vežėjai J. Treinys ir J. 
Pranskus .įsipareigojo žymiai 
viršyti sezonines normas.

• G. Pakrūmis.

Unijistų balsas dėl 
komunistų bylos

SCHENECTADY, N. Y. 
— Įvyko svarbus United 
Electrical Workers, CIO, 
lokalo 301 ,narių susirinki
mas. Jame kilo klausimas 
kovos už Amerikos žmonių 
civilines laisves. Šis lokalas 
turi 15,000 narių. Susirin
kimas priėmė labai svarbią 
rezęliuciją, kurioje jis var
du penkiolikos tūkstančių 
unijistų pasmerkia teisimą 
Komunistų Partijos vadų. 
Šitie unijistai sako, kad 
persekiojimas politinės par
tijos nesuderinamas su A- 
merikos Konstitucija ir Tei
siu Biliumi.

Lokalo susirinkimas taip
gi pro'testuoja prieš bandy
mą nužudyti Trenton, N. J., 
šešių 'negrų, kurie nuteisti 
mirtin labai abejotinais pa
rodymais. Unijistai reika
lauja šiems žmonėms naujo 
teismo.

Minėtoje rezoliucijoje 
komunistų bylos lokalo 
sirifikimas pasmerkė 
džiūrės sistemą, kuri vieš
patauja New Yorko fede- 
raliniam teismų distrikte. 
Pradžioje teismo buvo iš
kelta ir parodyta, kaip 
džiūrės yra sudaromos iš 
turtingųjų luomų ir kaip 
negalima darbo žmogui su
rasti teisybę tokioj teismų 
sistemoje.

Be to, lokalo susirinki
mas dar kartą pasmerkė 
Taft - Hartley įstatymą ir 
reikalauja, kad Kongresas 
tuojau jį panaikintų, o 
grąžintų Wagner Act.

. racijų. Jos darbininkai yra 
organizuoti į United Elec
trical Workers uniją. Kor
poracija stengiasi šią uniją 
sutriuškinti ir griebiasi pa
čių bjauriausių priemonių.

Štai koks vėliausias šios 
korporacijos “išradimas.” 
Ji surado, kad darbinin
kas, sulaukęs 55 metų am
žiaus, nors keliolika metų 
korporacijai išdirbęs, jau 
nebegali atlikti savo parei
gų. Korporacija “suranda,” 
kad darbininko sveikata ne
begali jam tarnauti.

O kas darbininko sveika
tos stovį nusprendžia? Ogi 
kompanijos apmokamas ir 
užlaikomas gydytojas. Jo 
žodis yra paskutinis.

Korporacija siekia šitaip 
pašalinti iš darbo tūkstan
čius darbininkų unijistų ir 
tuomi pakirsti unijos galią.

dėl 
so

Darbo unijos ir vendų 
kontrolės įstatymas

WASHINGTON, D. C. - 
International Association 
of Machinists unijos prezL

tU dentas Hayes mano, kad 
Kongreso- priimtas ir prezi- 
zidento pasirašytas rendų 
kontrolės įstatymas apsi
lenkia su šalies Konstituci- A 
ja. Tame įstatyme palieka
ma teisė įvairiems mies- 
tams rendų kontrolę panai
kinti, jeigu tam pritars, 
valstijos gubernatorius. 
Hayes sako, kad šis įstaty: 
mo punktas turi būti išban
dytas teismuose.

Tačiau, sako Hayes, jei
gu ir teismai įstatymą už- 
girtų, tai reiškia, kad visas 
svoris kovos už rendų kon- 
rolę pereitų į miestus ir dis-’ 
triktus. Tokiame atsitiki
me darbo unijos, turėtų pa
siimti ant savęs svarbiau
sią .vaidmenį neleisti ren- 
doms pakilti. Jis-ragina ma
šinistų unijos ’ lokalus tuo
jau šiuo rendų kontrolės 
reikalu susirūpinti.
Pirmiej'i Keturi Traktoriai

MAŽEIKIAI, sausio 14 d.— 
Tirkšlių MTS kolektyvas, nuo 
pat pirmųjų šalčių pradėjo 
vykdyti traktorių ir kito že
mės ūkio inventoriaus remon
tą. šiomis dienomis iš re
monto dirbtuvės išėjo iš ei
lės ketvirtasis pilnutinai pa
vasario. sėjai paruoštas trak
torius.

Įpusėjo savo darbą prikabi
namojo invėntoriaus remonto 
brigada.

Tirkšlių MTS remonto darbų 
darbininkai įsipareigojo toliau 
dar sparčiau vykdyti trakto
rių ir mašinų remontą.

Pov. Stankus.

su-

Iš jūreivių unijos 
i konvencijos
' SAN FRANCISCO, Calif.

— CIO International Long- 
. shoremen’s and Warehouse

men’s unijos konvencija 
prasidėjo pakeltu ūpu. Jos 

i prezidentas Harry Bridges 
atidarė konvenciją su pra
kalba, kurioje jis išdėstė 
savo kovingą • nusistatymą 
prieš Taft - Hąrtley įstaty
mą ir pamerkė tuos, kurie 
tą įstatymą kaip nors yra 
parėmę.

Harry Bridges pareiškė, 
kad jis yra įsitikinęs savo 
nusistatymo teisingumu ir 
pažadėjo toliau tęsti tokią 
pat politiką, jeigu jis vėl 
būtų išrinktas unijos pre
zidentu. Du šimtai delegatų 
smarkiai sveikino savo pre
zidento pareiškimus.

Konvencijai unijos vado
vybė pateikė platų raportą, 
kuriame nušviečiamas kiek
vienas unijos žygis paskuti
niais metais. Svarbu, kad « 
šiame jūreivių raporte 
griežtai pasmerkiamas At
lanto Paktas, kaipo žings
nis linkui naujo karo.

Harry Bridges pareiškė, 
kad, jo supratimu, ši. jūri
ninkų unija turi ir ateityje 
eiti kairiuoju keliu ir nepa
siduoti fašistinei isterijai, 
kurią yra šalyje sukūrę 
naujo karo kurstytoja}. -

Savo prakalboje Bridges 
storai pabrėžė kitą svarbią 
problemą, kuri jau šiandien 
stovi prieš Amerikos jūri
ninkus. Tai yra didėjdnčio 

■nedarbo problema. Prieš ši
tą pavietrę turi kovoti vi
sos darbo unijos.

International Longshore
men’s unija turi 65,000 na
rių. Jqs didžiausia įtaka 
yra vakariniuose uostuose.

Valdinės darbo santykių ta
rybos patarėjas Robert N. 
Denhain, buvęs nuošaliai per 
9 mėnesius, sugrįžo j tas par
eigas girdamas Taft-Hartley 
aktą. Tas, žinoma, nieko nei 
nestebina. Darbininkams per 
laikus buvo žinomas jo prie
lankumas bosams. Daugelis 
darbininku organizacijų yra 

pageidavusios bešališkesnio 
asmens tose pareigose.

, ■ . I I ............................     f.... "I 1

Didžiausias pavojus 
darbo unijoms

BRIDGEPORT, Conn. — 
General Electric - Corpora
tion yra viena pačių di
džiausių Amerikos ’ korpo-

2 pusi Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 19, 1949
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Jonas Kaškaitis

* “Gieda Gaideliai” Brukline
Skardžiai ir šauniai giedo

jo. Visa kupinai pilna Lietu
viu Kultūros Auditorija spon
taniškais užgyrimais reiškė 
savo estetinį pasitenkinimą, 
katučių papliūpomis sveikino 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
torių grupe.

Dinamiškos J. Baltušio dra
mos “Gieda Gaideliai” prem
jera padare istorinį atžymė- 
jimą Amerikos lietuvių teatri- 

i nio meno gastrolėse. Spalvo
tomis raidėmis užsirašė to pir
mutinio pastatymo data: 1919 
metų balandžio mėn. 10 die
na. Ir nuo tos datos, be abe
jojimo, prasidės šios d ra- 
mos vaidinimai įvairiose Ame- 

I * rikos lietuvių kolonijose.
| Graži, vaiski pavasario die

na, sekmadienis. Lygiai ke
turiomis išeina ant pastolio 
pirmininkas Robertas Feife- 
ris ir prabyla į publiką. Pa- 

> daro trumpą įvadą, paryškin- 
. damas dramos pagrindinę idė

ją. jos siužetą, jos brandžią 
gyvenimišką kalbą. Pažymi, 
kad kiekvienas aktorius, reži- 
soriaus Jono Juškos uoliai ap
mokomas, dėjo savo gabumų 
ir pastangų. Patys aktoriai, 
kartu su pačiu meninįnku 
piešėju, pagamino scenų įren
gimus. Pats Feiferis nupiešė 
dekoracijas.

• štai ir pats teatras, Visi ke-
• turi dramos veiksmai. Nuo 

pradžios iki pabaigos drama
* išlaikė sutelktą žiūrovų dė

mesį. Retas kuris pirmiau 
duotų pastatymų galėjo 
džiaugtis tokiu perjaustu pu
blikos susidomėjimu. Vieto
mis klausovus taip gyvai pa
gaudavo kokia labai jau ti
kroviška dramos smulkmena- 
koks labai sklandus žodis, sa
kinys ar veiksmas, kad jų 
jausminis pakilimis išsiverž
davo viršun spontanišku aik
telėjimu, juoku arba savai- 
nrjinga ašara.

Dramos turinys ir meninė 
* jos peržvalga jau žinoma 

daugeliui “Laisvės” skaityto- 
• jų. “Laisvė” buvo perspaus

dinusi gražią dramos recenzi
ją iš Lietuvos laikraščio. O 
mūsų šauniųjų aktorių vaidi
nimas visa tai labai akivaiz
džiai ir Įspūdingai paryškino 
scenoje. Pasibaigus teatrui, 
ilgam pasilieka klausovo są
monėje matyti ir girdėti vaiz
dai, posakiai, būdingas to ar 
kito aktoriaus balsas. Ir iš 
viso gaunasi pagrindinė dra
mos idėja, jos moralė, pamo
ka, — autoriaus sielos pra
nešimas plačiajai publikai.

Nešvankus buvo gyvenimas 
smetoninėj Lietuvoj, lab’ai ne
teisingai. netikusiai sutvarky
tas. Dramos pabaigoj, nebe- 
susiturėdama Marytė surin
ka: “Kaip mes gyvenam... 
kaip mes gyvenam! "Ėdimas, 
smaugimas, šliaužiojimas ^po 
kojų. . . Ne gyvenimas, o juo
da, neperžiūrima ' naktis!” 
Taip ji apibūdina visą tą ano 
gyvenimo klaikumą.

Turtingi žemės ūkininkai, 
sukti kietaširdžiai buožės 
trėškia, ‘myga, kol visai* su- 
maigo kaimo biednioką, sui
ma jo sklypą, žemę, pasku
tinę karvelę. Buožių naguose 
pinigai ir jų pusėj visa “tei
sybė,” liudytojai, teisėjai, teis
mai. Buožės turtėja, lobsta, 
o vargšai?. . . jiems tepalieka 
rūstus kovos kelias.

Suktos, atžarios ūkininkės 
Rūkienės dar suktesnis sūnus 
Jonas. Vis ėdasi, barasi su 
motina, tingi dirbti, tingi na
mų apyvokoj. Duktė Ona— 
nuolaidesnė ir sukalbamesnė 
motinai.

Jonui iš visa ko patinka 
neturtingo kaimiečio Blažio 
duktė Marytė, tik kad jos pa1 
sogas permažas. Rūkienė 
“sayo samčio neperleis be 
trijų tūkstančių.” čia tai ir 
kabliukas... Jonas sau su
galvoja kai ką, kaip tų pi
nigų gavus. Kaip jis tą pa
daro, išeina aikštėn žymiai 
paskiau. O pirma to įvyksta 
dramingų susipainiojimų.

Tuo patim tarpu apie Rū

kienės dukterį Onutę sukalio
jas Povilas Puronas, suktas 
kaimo vijurkas, tiek prala- 
vintas, kad susivokia, kaip 
vikriau kitus apsukti, — stam
bus ūkininkaitis.

Na, ir eina piršlybos, dery
bos, ir vis už pinigų užkliū
va. . . Kažkaip netikėtai nu
skamba po kaimą žinia, būk 
Blažys gavęs krūvą dolerių iš 
Amerikos, kokiam ten pini
gingam, šeimos neturinčiam 
giminaičiui besirengiant mirt, 
čia jo dukters Marytės kursas 
tuoj aukštyn pašoko. Jau ki
taip kalba ir Rūkienė, jau ji 
sutinka ir “samtį perleist” 
marčiai, už pinigus, už pase
ga. '

Bei u pūtuojant, besirengiant 
prie dvigubų vedybų, Rūkie- 
nei ruoštis padeda kaimo 
trobelninke Aneliukė ir pie
menėlis Antanukas, biednioko 
Labučio sūnus. O čia, pačią 
tą vedybų dieną, staiga pasi
genda Rūkienė pinigų : dingo 
jos pinigųJ'maišęlis, pavogė 
kas. . . Bėda, triukšmas, ala- 
sas, gvoltas. Taip va sklan
džiai jau buvo susitarę su pa- 
sogais. Blažys Rūkienei pa
davė visus ten reikiamus tris 
tūkstančius pasogo, gavo ir 
Rūkienės parašą, o Povilas 
tuoj, savo ruožtu, imdamas 
užkuriom Rūkienės Onutę, at
siėmė iš Rūkienės pasogo pi
nigus. Finansinė apivarta su
vesta. Jau žirgai pakinkyti, 
jaunieji apsitaisė važiuot. O 
čia—-ir trukt. . . Ko iš proto 
neišėjo Rūkienė, neberadusi 
paslėptų pinigų... Sustabdo 
važiuolius. Namai virto pra
garu. . . Kas pavogė pinigus? 
Čigonė su kortomis “išvaraži- 
ja,” kad čirvu bartukas. . . 
Kas tas bartukas? Na, kas 
gi, kad ne piemenėlis? Tai 
jis nukniaukė pinigus... Jo
nas iš pirmo lyg svyruoja, 
bet tuoj susizgrimba ir grie
bia piemenėlį už pakarpos, 
sulamdo jį žiauriai.

Įvyksta tąsymasis po teis
mus. Labutis traukia Rūkus 
tieson už savo sūnaus sumu
šimą. Rūkai vaišina mieste
lio arbatftiėj papirktus liudi
ninkus. Teismas ir vėl atidė
tas. Tuo tarpu numiršta La
bučio sūnus. Spalvos tirštėja, 
drama eina kietyn. Nebega
lėdama ilgiau išlaikyti, Mary
tė ima ir pasisako savo uoš
vei Rūkienei, kad Jonas pi
nigus pavogė ir įteikė jos tė
vui Blažiui, kuris jo^ių pini
gų iš Amerikos nėra gavęs, 
bet tos paskalos buvo paleis
tos tiksliai, .kad galus paslė
pus. Parėkavusi gerai, Rūkie
nė aprimsta. Mat, yra dabar 
greitesnių reikalų. Reikia 
kaip atsikratyti tuo Labučiu, 
prirodžius, būk jo vaikas nuo 
stogo nusiritęs ir užsigavęs. 
Rūkienė su savo suktuoju 
žentu Povilu planuoja Labutį 
į ožio ragą suvaryti, jo skly
pą pasiglemžti, o ne, tai juk 
ir taip tas sklypas ant varžy
tynių išstatytas. Be to, Po
vilas turi Labučio vekselius. 
Tik štai Rūkienės marti Mary
tė pakiša uošvei panosėn jos 
pasirašytą popierių, kad ji 
gavo iš Blažio dukters 
pasoginius pinigus. Mary
te pareiškia: “Arba jūs pa
leisto Labutį, arba... grą- 
žinsit mano pasoginius pini
gus.” Kas gi čia dabar da
ryt? Gerokai pasikarščiavęs, 
Povilas .paduoda Marytei La
bučio vekselius, o ji tuoj juos 
suplėšo. Labutis pradžiugo, 
taipgi ir jam prijaučianti 
Aneliukė. Marytė meta savo 
uošvei po kojų skarelę ir visai 
išeina iš tų suktybės namų. 
Su ja ir Labutis. O Aneliu
kė, irgi išeidama, pagrąsina: 
“Jūs dar susidursit su išėju
siais.” Skriaudžiamieji nenu
stos kovoįę už geresnį ryto
jų...

Tai tokią dramos esencija. 
Liaudies Teatro vaidinimas 
itin dramatiškai išėjo. Publika 
tik ūžia, katutes ploja, šurmu-

Juozas Baltušis dar buržuazinės Lietuvos laikais gabiai 
užsirekomendavo savo apsakymą. knyga “Savaitė prasideda 
gerai,'’ kuri parodė jį esant talentingą rašytoją.

Baltušis sukūrė eilę apsakymu Tėvynės karo ir pokarinio 
gyvenimo metu. Bet kur kas daugiau dėmesio Tėvynės ka- 
'ro metu šis rašytojas paskyrė^hdijo vaidinimu rašymui. 
Per dvejetą su viršum metų J. Baltušis parašė daugiau kaip 
50 trumpą radijo vaidinimą vienu pavadinimu “Dėdės Sil
vestro gryčioje” kuriuose jis satyros ir jumoro forma kovo
jo prieš vokiškuosius okupantus ir ją lietuviškus pakalikus 
laikinai pavergtoje Tarybą, Lietuvoje. Dar karui nepasi
baigus, pradėjo rašyti savo pirmą stambų draminį veikalą 
“Gieda gaideliai.”

Autorius šiam savo veikalui pasirinko siužetą iš buržua
zinės Lietuvos kaimo gyvenimo, pavaizduodamas klasių ko
vą kaime buržuaziniais laikais, parodydamas žvėrišką buožių 
veidą, ir išryškindamas vargingųjų valstiečių beviltišką pa
dėtį buržuazinio gyvenimo sąlygomis. Tuo būdu J. Baltušis 
savo veikalu visiems priminė neseną, mūsą krašto praeitį, ka
da kaimo viešpačiais buvo buožės. )

Tokiu būdu veikalas, nors ir nutolęs nuo dabartinio laiko
tarpio, labai gyvai atsiliepia į dabartį, kai mūsų kaimas iš
sivaduoja iš buožių nagą ir kuria naują, kolektyvinį kaimą. 
Šiurpi praeitis kiekvienam primena, iš kokio baisaus gy
venimo išsivadavo mūsą nūdienis kaimas.

liuoja, reiškia savo pasitenki
nimą ir užgynimą. Pati pu
blika ir yra geriausias kriti
kas. Ji nusako savo jaus
minį barometrą.

/ s
Aktoriai ? Ką gi sakyt. Sa

vo vaidmenį kiekvienas suvai
dino paguodžiamai. Ne tik 
mėgėjiškai, bet vietomis ir vi
sai artistiškai, kaip tikrieji 
profesiniai aktoriai.

Visus stebino Nastutė Buk- 
nienė. Koks jos skardus bal
sas! Kaip ji perjaustai, įsi
gyvenusiai vaidino įžūlios 
buožės Rūkienės rolę! Gyven
to gyveno. Mums teko, per 
visą eilę metų, matyt Nastu- 
tę spektakliuose. Vis daž
niausia jai būdavo paveda
mos jos asmenybei pritinka
mos rolės, su plonu, kukliu 
balseliu, su romantišku pripla
kamu ir lipšnumu. Ir ji pasi
rodydavo jautri meilužė, man
dagi jaunamartė arba vis pa
našiai. O šį kartą ji aiškiau
siai visiems įrodė, ką ji dar 
gali. Ir balso intonacija, ir 
mostais, ir povyza, ii’ visa 
kuo—nagi buožė, atžari ūki
ninkė, visas dramos tūzas! 
Didelis bravo Buknienei!

Poviliukas Venta irgi čia 
pat arti. Obuolys nuo obelės 
netoli tesirita. Vis, mat gi, 
smarkios motinos smarkus ir 
sūnus. Kaipo Rūkienės sū
nus, Povilas Venta irgi ryškiai 
išgyveno scenoj savo vaidme
nį. Buvo atkaklus užsispy
rėlis, klastingas tinginys, sa
vo gomuriniu balsu storai pa
brėždamas savo vidines nuo
taikas. Venta irgi daug kar
tų tėmytas^ scenoje, vis daž
niau jautriose kokio ‘ partiza
no ar šiaip tauraus jaunikai
čio rolėse. Bet dabar jis už- 
sitvirtino, kaipo suktas, vagi- 
liškas buožiukas, kurs suma
nytų, tai ir savo motiną pri
smaugtų.

O švelniabalsė, žvitriutė, 
Anelytė Ventienė pasirodė 
esanti nuolaidi, santūri ūki
ninkaitė, vis besistengianti su- 
turėt įtūžusį motinos fipa, 
kaip nors sugfostyt motinos ir 
brolio susikirtimus. Kur rei- 

t •

kejo, Anelytė visai gražiai 
mokėjo priglusti, kaip katu- 
kė, prie savo mylimojo pra
šmatnaus bernelio Poviliuko 
Purono. Bę to, Anelytė arti
ma. nuo dramos įvykių: ji, 
kaip ir pats dramos autorius 
J. Baltušis, paeina iš šiaurės 
Lietuvos. Dar neperseniki at
vykusi Amerikon, tai ir jos 
tarmė lengvai supuola su dra-

Jaunosios Kartos
Tarybų Lietuvos

Rašytojas

JUOZAS 
BALTUŠIS

mos personažų tarme. Sklan
džiau šiaurietiškai skamba 
žodžiai, su tų vietovių at
spalviu.

Jono mylimąją Marytę, ku
riai jis netaip jau meilus, 
kaip ji pati, kaip ji svajojo ir 
troško, — tą jautrią, bet ir 
tvirtos dvasios mergytę, Bla
žio' dukraitę, labai įspūdingai 
suvaidino artistiškoji Elenutė 
Feiferienė. Balsas jai švelnus 
ir skambus, veidas, išvaizda, 
visa grakšti figūra labai daug 
jai padėjo taip gražiai užsire- 
korduoti šioj dramos premje
roj. Ypač pačiame' dramos 
čiukure, kur Marytė griežtai 
pasuko kiton pusėn, nežiūrė
dama savo rėksnės uošvės ir 
savo vijurkiškai sukto svainio 
Povilo gražbylingų išvadžioji
mų. Elenutė visa kuo gabi, 
artistišką turi gysliukę. Kur 
tik pirmiau kada vaidino sce
noj, vis pasirodė esanti tikra 
aktorė.

Na, o kaipgi Nikis Pakal
niškis? Jo temperamentui ir 
gludžiam, švelniam balsui — 
atžaraus, sukto buožiuko r,o- ( 
lė nelengva buvo atvaidinti. 
Tačiau, įgudęs teatrininkas 
mėgėjas, Pakalniškiukas per
galėjo savo vidinio pobūdžio 
švelnumą ir parodė, kad ir 
klastingo Povilo Purono vaid
menį jis gali sugloboti vaiz
dingai.

Energingosios Marytės tė
vas scenoje buvo Petras Gra
bauskas. Iš stuomens, ir iš 
liemens, ir iš balso ir judesių 
—jis buvo gana natūralūs 
Blažys. Su Grabausku bėdos 
nėr. Jo visir pilna: ,bet ko
kiam spektakly ar chorų ar 
dainų išstojimuose Grabaus
kas vis gana storai pabrėžia, 
“co to ja.”

Iš eilės, pagal programą, 
dabar išpuola Labutis, — pri
kamuotas, skriaustas, z.nu
skriaustas grytelninkas, kam
pininkas, sugebėjęs orientuo
tis su plėšriaisiais vilkais buo
žėmis. Nelengvą jo vaidme
nį lengvai ir natūraliai at
vaidino mūsų visa kuo„zgabu- 
busis aktorius Stepas Večkys: 
Jo aktoriškus gabumus visi 
stebėjo pirmesnėse dramose. 
Jam ir balsas ryškus ir kulti
vuotas, ir statulinga pastovą, 
ir suderintos manieros, ir vi-’ 
sa jo proporcinga asmenybė 
daro jį puikiu aktorių. Kaip 
ir pirmiau, taip ir šį kartą 
Večkys įgijo žiūrovų šiltą •pa
mėgimą ir gilų įvertinimą. v

Na, o kaip ta nabagutė tro-

belninkė, grytelninkė Angliu
ke? Ji irgi eina perdėm per 
visą dramą. Visin’ ji šį tą 
padeda, paguodžia, suramina, 
nors ir pačiai tenka viso kb 
pakęsti. Bet ji purvynėn neį
puola, vis viltiškai verčiasi, 
stumiasi pirmyn. Jautriaširdę 
Aneliukę gražiai įgyveno mū
sų mėgiamoji teatrininke 
Adelė Rainienė. Tiko i)’ jos 
nuolaidus balsas anai kuklu
tei Aneliukei pavaizduoti, ir 
jos eigastis ir mostai. Anų 
laikų kaimo, vargšelė. Nors 
ir įgudusi žemaitukė, bet ji 
sugebėjo tarmiškai sutapti su 
vaidmens dvasia ir užsirašė 
sau dar vieną teatrini pliusą.

Taip gerai, kad jau netru
kus ir vėl mes regėsime Rai
nienę ant estrados,’irgi prem
jeroj — mūsų Rojaus Mizaros 
gyvenimiškoj dramoj: “Mū
sų gyvenimo žaizdos.” žino
ma, būsime visi!
S “Blaivybės arbatinės” vedė
ją Nėnienę vaidino Elenutė 
Brųčienė. čia jau reikia ap- 

; tašytos, vikrios, taktiškos 
moteriukės, kad ji sugebėtų 
“blaivybės” įstaigoj patenkin
ti neblaivių svečių užgaidas, 
po žiurstu, po prikyšte paki
šusi, degtinės bonką išnešda- 
ma šalutiniu kambarin. Rei
kia jai mokėt numaldyt įsisiū
bavusius girtuoklėlius, kad 
bėdos nebūtų, kad ramu ir 
blaivu atrodytų jos “blaivioj” 
arbatinėj, 'nhiestelyje. Elenutė 
buvo visai vietoj. Ir civilizuo
ta išvaizda ir mitresniais ap
darais ir balso santūrumu ji 
tuoj tau įrodė, kad ji mies
tietė, miestelio pilietė, o ne 
kokia didžiagerklė netašyta 
kaimietė.

Nabagutis piemenėlis Anttv- 
nukas, kurį visi ujo, varinė
jo, stumdė ir mušė, — buvo 
mūsų gabusis Lietuvių kalbos 
mokyklėlės augintinis Vincu
kas Kulikutis. Geras, žvitrus 
berniukas! Bus iš jo vyras! 
Jau ir dabar matei, kaip jis 
tinkamai vaidino piemenėlį. 
Beje, Kulikutį mes ir vėl ne 
už ilgo matysime — “Nu
praustoj puikybėj’,” gegužės 
15 d., L.K.M. teatriniame pa
statyme, kartu su kitais -mū
sų mokyklėlės šauniaisiais au
gintiniais.

čigonė. Na ir buvo čigo
nė! Buvo kuo pasigrožėt. 
Ta mūsų lanksčioj! Lelija Ka
valiauskaitė, ką ji paims, tai 
padarys pritikliai, iki pasku
tinio rankos mostelėjimo 
iki iškalbingo antakių krus
telėjimo ir gudrių akių 
mirktelėjimo ir taiklaus 
balso spustelėjimo. Ries
ta čigonė ! Negana, k a d 
ji taip prašmatniai kortas 
dėstė ii’ “varažijo,” bet ji su
gebėjo, išbėgdama nuo įtužu- 
sios Rūkienės, dar ir blyną 
nuo pečiaus pasigauti ir pa
sprukti. Artistė—baltoji Le
lija !

Dar porą pusbernių, o gal 
'ir visai jau bernų. Abu Jo
no liudininkai mokėjo apsi
mesti girtais esą ir girtai pa
triukšmauti ir kimiai, iš go
murio parėkauti “blaivybės 
arbatinėj.” Net ir taiką mė
tančiai ir taktingai vedėjai 
nelengva buvo juos numaldyt 
ir apramint. M. Stakovas ir 
J. M. Grigas parodė, kad, ir 
degtinės neragavę, jie gali bū
ti girti, girtutėliai.

Ir iš viso, “Gieda gaideliai” 
premjera nusisekė Brukline, 
kaip vargiai galima geriau. 
Nors mūsų didžioji auditorija ir 
nemaža^ vienok ji negalėjo su
talpinti visų. Tai šią dina
mišką dramą Bruklinas turi 
dar ir dar kartą matyt, kada 
nors sekamą rudenį. O kitos 
kolonijos vely pasiskubinkit 
susitarti ‘ ir parsikviesti šitą 
didelį teatrą savo miestan. 
Būtinai, būtinai!

Oho, o kurgi režisierius? 
Jonas Juška, pats šiaurietis, 
buvo vyriausias pastatymo in
žinierius. Ir geras inžinie
rius! O mūsų Florutė Kaza
kevičiūtė su armonika dapil- 
dė visą muziką vedybų. La
bai gražiai dėkui, dėkui vi
siems !

Kiaule Didžiuojasi Išknisus Bulves
Turiu mintyje “Keleivio 

redaktorius.
mane gyvą ma
niakam nebūčiau 
kas būtų sakęs,

propagandistų šutvė, kuri su 
kultūra ir žmoniškumu neturi 
nieko bendra.” (K., kovo 30

Matai, mielas skaitytojau: 
kuo ne iš viso plataus pasau
lio suvažiavę didžiausi moks
lininkai, apšviestūnai, artistai, 
menininkai persergėjo Ameri
kos ir viso pasaulio žmones 
prieš besiartinančią baisiausią 
trečiojo karo pavietrę, kad 
žmonės budėtų, organizuotųsi 
ir dirbtų, dirbtų daugiau ir • 
pasiryžusiai^ kad pasaulyje 
išlaikyti taiką. Tai “Kelei
vio” redaktoriams tik “ple
piai,” “begėdžiai” ir kitoki... 
Bet tie, kurie suagitavo-pa- 
samdė gaujas chuliganų, ku
rie tą konferenciją už taiką 
pikietavo, staugė, biaurojo

I tuos, kurie į ją ėjo, “Kelei- 
; vio” redaktoriui tikri didvy
riai, teisinigausi, viską su
prantanti politikieriai!

Kas prieš keletą metų bū
tų galėjęs pasakyti, kad šitie 
vyrai, stoję prie “Keleivio,” 
pavers jį geltonlapiu, melų 
šlamštu ? Laikraštis patapo 
darbo žmonių išdaviku ir ti
kru karo kurstytojų organu.

Jei tie redaktoriai turėtų 
nors krislelį sąžinės ir gėdos, 
tai taip chuliganiškai nesity
čiotų iš lietuvių centro, kad 
'gėrimam laisnio negauna. Dėl 
to gali šaipytis tik žemiausiai 
doroje nupuolę sutvėrimai ir 
didžiausi niekšai, savo tautos 
išdavikai.

“Keleivio” redaktorius ra
šo: “Kaip už taiką konfe
rencijos dalyviai, taip lietu-, 
vių kultūrinio centro vedėjai 
žmonės nieką neturį su kultū
ra... ”

Vyras žmones mokina kul
tūros, o pats savo kultūrą jau 
seniai išmainė ant viešpaties 
dolerio! '

Lygiai, kaip ta farmerio 
kiaulė, kuri išknaisiojo darželį, 
bulvių priede ir didžiuojasi, 
eina nosį užrietus, kriuksėda
ma, .ir ką jai padarysi!

žmonės mokslininkai, kurie 
kovoja už taiką, tiem “Kelei
vio” redaktoriam tik “plepių 
šutvė.”

Kaip jau 
tos, niekad 
tikėjęs, jei 
kad už metų kitų šitie žmo
nės, kurie stovėjo, galima sa
kyti, progresyvių net pinnu- 
tinėse eilėse, jiems vadovavo, 
kada nors galės taip žemai 
nupulti, tiesiog sujudošėti iki 
tiek, jog kartais jau patys ne
žino, ką parašo, tarytum pro
to ligoniai kliedėdami. . . Aš 
jokiu būdu negaliu suprasti: 
už kokius molio Motiejus jie 
laiko “Keleivio” skaitytojus, 
ir kaip ilgai jiems seksis taip 
nemielaširdingai juos apgau
dinėti ir tyčiotis iš nelaimingų 
savo rėmėjų? Kuo toliau, tuo 
durniau parašo. Pasiskaityki
te, ką tas geltonlapis rašo:

“Kad ‘kultūra’ gali būti 
valkiojama visokiems nešva
riems tikslams, tą mes matė
me šias dienas Brooklyne, kur 
lietuviškas ‘kultūros centras’ 
kreipėsi į teismh, kad fam 
‘centrui’ teisėjas pripažintų 
teisę gauti laisnį... šnapsui 
pardavinėti. Vis vardan ‘kul
tūros’! Teisėjas teisingai pa
sakė, kad jei tai yra ‘kultū
rinis centras,’ tai laisnis šnap
sui pardavinėti jam nėrą rei
kalingas. . . /

“Ne tokį linksmai ‘kultūrin
gą,’ bet tos pačios rūšies 
spektaklį matėme praeitos sa
vaitės gale New Yorke, kur 
suvažiavo ‘mokslo ir kultūros’ 
atstovai ii- pasisakė už ‘pasau
lio taiką’... pagal Maskvos 
jau Wroclawe mieste išdirb
tą receptą. Amerikos Valsty
bės departmentas į tą bolševi- 
kuojančių plepių kermošių 
leido atvykti Rusijos ir jos 
pavergtų kraštų vyriausybių 
skirtiems atstovams, kad jie 
galėtų čia višinskiškai ‘pasi
sakyti’ už Stalino taiką, bet 
iš kitų kraštų Maskvos plyt- 
laižiams nebuvo duotos vizos. 
Valstybės departmentas ma
nė, kad, Rusijos ir jos paverg
tų kraštų atstovai gali pasi
naudoti diplomatinėmis vizo
mis ir gali čia atvažiavę su
vaidinti mažų Višinskiu rolę.

“Suvažiavo ‘kultūrininkai’ ir 
tarė savo ilgiausią žodį. Kal
bėjo jie daug, bet 
taikos reikalu nieko 
kė.”

Toliau redaktorius 
“Waldorf-Astoria 

ninkai’ kalbėjo vardan kultū
ros, bet tie begėdžiai nedrįso 
protestuoti prieš jiems vi
siems žinomą faktą, jog Ru
sijoje keturiolika milijonų 
žmonių yra laikomi kon- 
centra ei jos stovyklose ir 
skursta, nyksta nuo sunkaus 
darbo ir dėl blogo užlaikymo. 
Toki begėdžių šutvė tegu ji 
dankstosi gryniausios kultūros 
švarkais, visvien lieka liūdna [ko.

Susninkų Jurgis.

Kominform Vadina Trumaną 
Ir Popiežių Agresoriais

BUCHAREST, Rumuni- 
ja. — Tarptautinio Komu
nistų Žinių Biuro (Kom- 
informo) laikraštis paskel
bė didžiausiais agresorių - 
karinių užpuolikų - politikos 
vadais prez. Trumaną, po
piežių Pijų X'II, Angį, už
sieninį ministrą Beviną, bu
vusį Anglijos premjerą 
Churchillą, Italijos premje
rą de Gasperį ir fašistinį 
Ispanijos diktatorių Fran-

tikruoju
nepasa-

raso: 
‘kultūri-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Antrad., Bal. 19, 1949

Nežiūrint darbininku ir liaudišku organizacijų pro
testo, gubernatorius Dewey pasirašo Feinberg bilių.

• Pagal tą bilių, dabar tapusi Įstatymu, valdininkai ga
li atstatyti iš mokytojo pareigų bile asmenį, kuri jie 
Įtars “subversive.” O “subversyviais” dabar skaitomas 
kiekvienas, kuris nori taikos ir tą savo valią pasisako 
viešai kovodamas prieš karo kurstytojus. Mokytojų 
unija ir kitos organizacijos pasmerkė bilių kaipo nai
kintoją akademinės laisvės. ' Už gubernatoriaus nuga
ros stovi to biliaus autorius Benjamin P. Feinberg ir 

assemblymanas Wheeler Miljnoe.
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(Tąsa) 
nuolat landė skelbimų nešiotojai'. Vėlia
vos ir gairės plevėsavo vėjyje. Iš visų pu
sių girdėti buvo šauksmai:

— Tegyvuoja Kamerfeldas!
— Tegyvuoja Mendibojus!
Tai buvo mitingas. Taip bent spėjo 

Fiksas, kuris tą savo nuomonę pasakė 
Fogui ir pridėjo:

— Geriau čia neikime: dar mus gali 
perversti ir sumindyti.

— Labai galimas daiktas, — atsakė 
Fogas. — Menkas būtų malonumas, jei 
mus čia aplamdytų!

Pasakius tuos žodžius Fogui, Fiksas 
saldžiai nusišypsojo.

Bet nerydami pamatyti mitingą ir bi
jodami, kad nesumindytų, Auda, Fogas 
ir Fiksas palypėjo laiptais aukštyn ir 
sustojo ant terasos, iš kur viskas gra
žiausiai buvo regėti. Lygiai priešais, 
tarp anglių ir žibalo sandėlių, stovėjo di
delis stalas, į kutį iš visų pusių grūdosi 
žmonės.

Bet kam tas mitingas? Dėl kurios 
priežasties jis buvo sušauktas? Fogas 
visai nežinojo. Gal rinko aukštą kariuo
menės arba adminitracijos valdininką, 
gal gubernatorių arba kongreso narį?

Tuo tarpu visa minia sujudėjo. Visi 
pakėlė' rankas aukštyn. Kiti sugniaužė 
kumščius ir ėmė švaistytis į visas puses
— būdas, be abejo, labai energingas sa
vo. nuomonei ginti. Pakilo baisus triukš
mas. Minia vis augo. Augo ir triukšmas. 
Vėliavos čia pasirodo viršum galvų, čia 
vėl tuojau nyksta, paskui vėl išlenda, bet 
jau sudirbtos į kąsnelius. Tos žmonių jū
ros bangos jau pasiekė laiptus, kur sto
vėjo mūsų keleiviai. Juodųjų skrybėlių 
skaičius vis mažėjo, bet ir tos sveikosios 
buvo beveik visos suveltos ir suglamžy
tos.

—Tai jau čia tikrai mitingas, — tarė 
Fiksas. — Ir matyti, kad tas reikalas, 
dėl kurio jie čio susirinko, labai svarbus, 
kad taip karštai imasi.

— Tur būti, — atsakė Fogas.
— Šiaip ar taip, — vėl tarė Fiksas,

— čia yra du priešininkai: Kamerfildas 
ir Mendibojus.

Auda stebėdamasi žiūrėjo į ūžiančią 
minią. Fiksas buvo beklausiąs, kam su
šauktas mitingas, bet tuo tarpu pakilo 
dar baisesnis triukšmas. Klyksmas, 
šauksmas, keikimas ir stumdymasis bu
vo neapsakomas. Važiuoti sustojo ir ba
rėsi, negalėdami pravažiuoti. Susirinku
sieji pešėsi, kuo kas galėjo ir kaip mo
kėjo. Nebeturėdami kuo daugiau, ėmė 
gintis vėliavų kotais. Kiti, nusimovę nuo 
kojų batus, kirto per kaktas savo prieši
ninkams arba metė tolyn vietoj akmens. 
Pagaliau pasigirdo keli revolverio šūviai.

Minia atgriuvo prie pat laiptų ir pra
dėjo kilti aukštyn. Matyti, vienas iš renka 
mųjų pralaimėjo, bet mūsų keleiviai ne
galėjo suprasti katras: Mendibojus ar 
KamerfildS's. „

—Geriausiai būtų 'mums pasitraukus, 
—tarė Fiksas bijodamas, kad kartais 
neapkultų arba neįpainiotų į kokią ne
smagią istoriją jo Fogo. — Jeigu jie kar
tais paliestų Angliją ir sužinotų, kad 
mes anglai, tai galėtų padaryti mums 
daug nėmalonumol.

— Anglijos pilietis... — atsiliepė 
Fogas.

Bet džentlemenas nepabaigė savo žo
džių. Užpakaly pasiutusiai suriko: “Ura, 
Mendibojus, ura!” Tai buvo Mendibo- 
jaus šalininkai, norėję dar kartą susiimt 
su Kamerfildo partija.

Fogą, Audą ir Fiksą surėmė iš dviejų 
šonų. Bėgti buvo vėlu. Prasimušti pro 
minią žmonių, apsiginklavusių lazdomis 
ir kitais daiktais, jokiuo būdu nebegali
ma buvo. Fogas su Fiksu norėjo savo pe
čiais užstoti Audą, bet už tai geroka i nu
kentėjo jų šonai. Fogas, visai nesikarš- 
čiuodamas, buvo mėginęs gintis ranko
mis, kurias visiems anglams gamta ap
dovanojo tvirtais kumščiais, bet iš to 
nieko neišėjo.

Tvirtas vyras, plačiais pečiais, ruda 
barzda ir įkaitusiu veidu, — matyti, par
tijos vadas, — šoko ant. Fogo, kuris tik
rai labai būtų nukentėjęs, jei nebūtų pa
sikišęs Fiksas. Bijodamas, kad kartais 
Fogas primuštas nesusirgtų ir nesutruk
tų Amerikoje, Fiksas pats palindo po

kumščiu ir taip gavo per galvą, jog pa
kaušyje tuojau šoko gumbas kaip kiau
šinis. Skrybėlė jam susiplojo kaip sklin-. 
dis.

— Janki! — tarė Fogas žvilgterėjęs 
paniekinimo pilnomis akimis į rudbarz- 
dį.

— Anglas! — atsakė rudbarzdis su
kandęs dantis.

— Mes dar pasikalbėsim!
— Kada tik norėsi. Kas tamsta toks?
— Fili jas Fogas. O tamsta?
— Pulkininkas ^Stempas Proktoras.
Minia užplūdo ir juos nustūmė. Fiksą 

parvertė., sumindė, bet niekur nesužeidė 
ir kaulų nesulaužė. Jis atsikėlė visas su
draskytas, drabužiai — vieni skurliai. 
Bet Auda išliko sveika.

— Labai dėkui tamstai, — tarė Fogas 
policijos agentui, išsprukus iš minios.

— Nėr už ką, — atsakė Fiksas. — 
Dabar eikime.

— Kur?
— Į drabužių krautuvę.
Iš tikrųjų, eiti į krautuvę labai rei

kėjo. Fogo ir Fikso drabužiai buvo taip 
sudraskyti, jog niekur nebebuvo likę svei
kos vietos. Iš šalies rodėsi, kad jie butų 
smarkiausiai pešęsi už rinkimų kandida
tus — už Kamerifildą ir Mendibojų.

Po valandos, žmoniškai apsivilkę, ir 
susišukavę, keleiviai sugrįžo į “Tautų 
viešbutį.”

Paspartutas, apsiginklavęs šešių šovi
nių revolveriais ir peiliais, jau laukė sa
vo pono. Pamačius kartu Fiksą, jam 
akyse pasidarė tamsu. Bet Auda papa
sakojo visus atsitikimus, ir jo akys vėl 
atsiniaukė. Aišku, kad Fiksas nebebu
vo priešininkas, bet padėjėjas. Vadinas, 
jis laikė savo žodį.

Po pietų atvažiavo vežimas vežti kelei
vius ir jų daiktus į stotį. Lipant į ve
žimą, Fogas tarė Fiksui:

' — Ar tamsta daugiau nebematei pul
kininko Proktoro?

— Ne, — atsakė Fiksas.
, — Aš paskui Vėl grįšiu į Ameriką ir 

jį suieškosiu, — tarė šaltai Fogas. .— 
Anglijos pilietis negali dovanoti, kad kas 
taip elgtųsi su juo.

Policijos agentas nusišypsoj ir nieko 
neatsakė. Matyti, Fogas buvo iš tos rū
šies anglų, kurie namie yra dvikovės 
priešininkai, bet kautis svetimoje šalyje 
laiko savo priederme, jei reikia ginti tė
vynės garbę.

Prie šeštą keleiviai atvyko į stotį. 
Traukinys turėjo tuojau išeiti.

Lipdamas į vagoną Fogas patiko vieną 
valdininką ir paklausė jo:

— Prašom pasakyti, kas šiandien at
sitiko San-Francisko mieste? Gal kas 
maištą kėlė?

— Tai mitingas buvo, — atsakė val
dininkas.

— O kam tokį triukšmą darė gatvėse?
— Tai buvo rinkimų mitingas.
— Turbūt, gubernatorių rinko?—pa

klausė Fogas. -
— Ne, taikos teisėją.
Gavęs tokį, atsakymą, Fogas įėjo į va

goną, ir traukinys nudundėjo.
XXVI x

FILMAS FOGAS VAŽIUOJA DIDŽIO
JO VANDENYNO GELEŽINKELIO 

GREITUOJU TRAUKINIU
“Ocean to Ocean,” — taip kalba ameri

kiečiai, ir tie trys žodžiai puikiausia tin
ka vadinti geležinkeliui, einančiam sker
sai per visas Amerikos Jungtines Valsty
bes. Be to geležinkelio, kuris vadinasi 
“Pacific railroad,” yra dvi šakos: “Cen
tral Pacific” nuo San-Francisco lig Og- 
ddno ir “Union Pacific” nuo Ogdeno lig 
Omakos. Prie Omakos susiduria penki 
geležinkeliai, todėl iš tos vietos nuolat 
eina traukiniai į Niujorką.

Tokiu būdu, Niujorko ir San-Francis- 
1 ko miestai sujungti dabar viena geležin
kelio linija, kurios yra iš viso trys tūks
tančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt 
šešios mylios. Tarp Omakos ir Didžiojo 
vandenyno geležinkelis eina tokia šalim, 
kur tebegyvena indėnai ir laukiniai žvė
rys. Tai yra’ platus tuščias kraštas, kurį 
nuo 1845 metų pradėjo kolonizuoti mor
monai, išvyti tuo laiku iš Illinojaus vals
tybės.

(Daugiau bus)

Laisvoji Sakykla
DAR APIE SLA PONUS 

IR IŠLAIDAS

SLA sekretorius Vinikas 
paskelbė finansinę atskaitą už 
paskutinį bertainį 1948 metų. 
Ta pati išlaidų litanija. Ųž 
paskutinius tris mėnesius vir
šininkų algomis išmokėta $9,- 
328.23; už viršininkų keliones 
ir sugaištis — $1,906.01; už 
SLA nuosavybes — $4,118.94. 
įvairūs išmokėjimai taipgi ro
do, kad sekretoriui Vinikui 
dar išmokėta — $101.80; P. 
P. Dargini — $186.30: pre z. 
W. F. Laukaičiui — $161.55, 
o kitiems poneliams po ma
žiau.' Prie to dar, sekretoriui 
Vinikui už vieną mėnesį (spa
lio mėn.) al^os išmokėta 
$600.00. Gal spalio mėnesį 
yra “daugiau” dienų, ir ponas 
sekretorius turėjo “daugiau” 
dirbti? Už kitus mėnesius jis 
ima algos po $400.00. Taigi 
per tris mėnesius tik vienam 
p. Vinikui vėl išmokėta $1,- 
880.90. Ir panašiai eina už 
visus mėnesius, per visą me
tą ! Algoš, kelionės ir sugaiš
tys, išmokėjimai už 
savybes ir, priedui, 
rūs išmokėjimai.

SLA, kitiems bus sumažintos 
pomirtinės, arba užkrautos 
didesnės mokestys. Taip jau 
buvo vykdoma pirmoji kon
versija.

Ar yra kokia nors kita lie
tuvių organizacija, kurios vir
šininkai tiek daug važinėtųsi 
ir darytų tokias dideles išlai
das kelionėms ir sugaištims, 
įvairiems Išmokėjimams, ir už 
nuosavybes? Rodosi, kad nė
ra. Dabar į SLA įsirašo taip 
vadinami pabėgėliai. Reikia 
tikėtis, kad tarpe jų gal at
siras ir gerų, rimtų vyrų, tai 
gal nors jie suvaldys senus 
surambėjusius SLA viršinin
kus.

, Mikas Detroitietis.

Worcester, Mass
Pi'ogresyvių Partijos Pirmas 
Metinis Bankietas Atsibuvo 

Šauniai

SLA n u O: 
dar įvai-

Kur SLA ponai viršininkai 
važinėja, ir su kokiais reika
lais, kad vis išmokama šim
tais dolerių jų kelionėms? Be 
Abejonės, jie pasakys: “Va
žiavome seiinan ir į Pildomo
sios Tarybos suvažiavimus.” 
Betgi nei seimų, nei Pild. Ta
rybos suvažiavimų nebūna 
kiekvieną mėnesį, ir už gele
žinkelio bilietą nereikia mo
kėt šimtų dolerių. O, pav., 
p. Vinikas važiavo Chicagon 
Pildomosios Tarybos suvažia
vimai!, ir pž tą kelionę (spa
lio mėn.) jam išmokėta — 
$379.10; W. I«YT>au kaičių i— 
$284.30; J. Maceiiiai—$287.- 
40; S. E. Vitaičiui — $226.17; 
J. P. Verbalini — $147.20; 
P. P. Dargini — $208.60; net 
ir K. P. Gugiui, gyvenančiam 
Chicagoje, kur įvyko P. T. su
važiavimas, atmokėta — $40. 
Brangus važinėjimas ir Chi- 
cagos mieste!

Kad Pildomoji Taryba tu
rėjo suvažiavimą Chicagoje, 
tai nėra nieko * nepaprasto. 
Jie važiuoja ten, kur jie nori. 
Bet ko važiavo Pild. Tarybos 
suvažiaviman S. E. Vitaitis ir 
J. P. Verbalis, kuriem už ke
lionę Chicagon atmokėta 
$373.37? Nei Vitaitis, nei 
Verbalis nėra Pildomosios Ta
rybos nariais, jų niekas nerin
ko! Vienok ir jie važinėja, ir 
jiems apmokamos kelionės.

keliones,
Tačiau, 

pav., ga- 
Vitaičiui,

Bet atleiskite man, nes ne
aiškiai pasakiau; reikia aiš
kiau: SLA viršininkai apsimo
ka sau ne tik už 
bet ii* už sugaištis, 
kokios gi sugaištys, 
Ii būtį Vinikui ir
kure būna SLA centre ir gau
na nuolatines ir riebias al
gas? Vitaičiui ir spalio mėn. 
algos išmokėta — $390.00, o 
Vinikui, kaip aukščiau minė
jau, algos — $600.00. Jei jie 
už pasijudinimą SLA ; re i k a-' 
lais ima už sugaištis, tai už 
ką jie ima algas? Gal tik už 
“chrabrastį,” kad nebijo būti 
SLA viršininkais?

Negalėjau gauti sekreto
riaus Viniko finansinės at
skaitos už antrą bertaihį 
(April, May, June) 1948 me
tų, todėl čia pažymėsiu- su
gaištis tik už tris bertainius. 
Ir štai kas pasirodo: 1948 
metais per tris bertainius SLA 
ponams viršininkams už ke
liones *ir sugaištis išmokėta— 
$8,9’58.4.0.' O dar pridėjus 
antro bertainio išlaidas (ku
rių čia negalėjau pažymet) — 
tai susidaryt 
dolerių. vien 
sugaištims, 
duokles ,tai 
ir * “sugaišti.’
dys1 ižde trūkumų, tai vėl bus 
paskelbta nauja konversija, ir

militarinės sutarties prieš So
vietų Sąjungą. Rezoliucija 
reikalauja,' kad Senatas neuž- 
girtų tos sutarties, nes ji tar- 
nąuja ruošti trečią pasaulinį 
karą. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta.

Paskutinis programos punk
tas buvo kalbėtojas Edwin S. 
Smith, buvęs Wagnerio Komi
teto narys Roosevelto laikais. 
Jis pasakė rimtą prakalbą. Jis 
turėjo pasirašęs ir detaliai pa
minėjo visokius netikslumus ir 
pinkles trumaninės politikos, 
kuri sudaro karo pavojų, ne
darbo didėjimą, taksų augi
mą, laisvės varžymą. Visos 
šalies žmonių šventa pareiga 
kovoti prieš tuos netikslumus, 
stojant

Balandžio 10 d. prisirinko į, 
Lietuvių Svetainę mišrios pu
blikos —senesnio ir jaunesnio 
amžiaus įvairių 
suruoštą bankietą, vienų metų 
sukakties paminėjimui nuo 
Įsikūrimo . Progresyvių Parti
jos.

Visa svetainė užpildyta pa
rėdytais stalais, su pavasari
nių gelių bukietais ant stalų. 
Iš pradžios publika nepilnai 
apsėdo stalus, tik vėliau atė
ję užpildė visas vietas. Pa
tarnautojai—jauni vyrukai ir 
mergaitės, partijiečiai, unifor
miškai pasirėdę, nešė iš kuk- 
nios šiltus valgius ir kartais 
susibūrę į daiktą sudainuoja 
linksminančią darbininkišką. 
dainelę. H. Gurskienė dabo
jo, kad visi svečiai būtų su
sodinti ir aprūpinti .

Cornelia Anderson, Partijos 
pirmininkė, pirmininkavo ir 
nuo garbės stalo padarė pa
nešimus, supažindino su par
tijos darbuotojais ir vakaro 
programos pildyto jais, iššauk
dama jų vardus. Tuo tarpu 
į garbės stalą atneš su vie-' 
na degančia žvakute pyragą 
kaipo simbolį vienų metų su
kakties minėjimo. Taipgi, 
pirmininkė iššaukė iš kuknios 
bankieto gaspadines — Dovi- 
donienę, Vosilienę, Stankie- 
nę, Valinčiauskienę ir Jusie- 
nę. Publika joms gausiai pa
plojo.

Kaip 7:30 vai. jau veik visi 
buvo pasivalgę, pirmininkė 
pradėjo programą, perstatė 
Aido Chorą, vadovaujamą J. 
Karosienės. Uždangai paki
lus, pamatėm aidiečius estra
doje gražiai susirikiavusius, o 
chorvedė Karsokienė prabilo: 
“Amerikos Himnas.” Choras 

s sutartinai užtraukė “Star 
Spangled Banner,” vedėja at
sikreipia į publiką ir diriguo- 
je. Visa publika pritaria. Po 
to aidiečiai sudainavo “O už 
ką,” “Mes atvykom” ir 
“Jungtinės Tautos.” Prieš 
pradedant dainuoti kiekvieną 
dainą, kadangi jos lietuviškos, 
o publika tarptautinė, tai 
chorvedė angliškai labai tin
kamai paaiškino dainų turi
nį. Mąnau, ne vienas ir lie
tuvis įgavo tikrąją dainelės 
prasmę. Choras nepaprastai 
puikiai sutartinai dainavo. 
Pasitraukus jiems nuo estra
dos, publika be paliovos plo
jo. Tad vėl sugrįžo choras 
ir sudainavo ketvirtą dainą:

Pianu

• graži suma 
tik; kelionėms ir 
Nariai sumoja 
galima važinėtis

O jei pasiro-

vėl prasišalins šimtai narių iš

į Progresyvių Partiją.

šios progos reikia pa-
kad Aido Chord me-

Prie 
sakyti, 
tinis koncertas bus gegužės 
15 d. Jis turėtų būti kupi
nas publikos, nes ne vien, kad 
jau galėsim pasigėrėti choro 
sutartingu dainavimu, bet pa
ikinsime jį medžiaginiai. Įver
tinkime jų besilavinimą atlie- 

j | karnų nuo kasdieninio darbo 
_ laiku! Jie taip puikiai dai-

tautybių, j

Ji 
ir

“Už Jūrių Marių.” 
akompanavo H. Kižytė.

Iš vietinių nuo jaunuolių 
trumpą kalbą pasakė apie 
Partijos reikšnję Mišs P.oNay- 
nard. Po jos buvo perstatyta 
Mrs. Blanche Fisher, kuri su
dainavo tris dainas solo, 
turi gražų lavintą balsą
puikiai dainuoja. Pirma jos 
daina buvo “How Beautiful 
City.” Po to karštą kalbą pa
sakė jaunuolis Richard Janu
lis. Jis paprašė publikos au
kų dėl skleidimo progrėsyvės 
apšvietos! susirinkę sudėjo 
virš $136.
/ Buvo perskaityta rezoliuci-
ja kas link šiaurės Atlantiko

nuoja, kaip^ tikri profesiona
lai.

V. Andrulis, Vilnies redak- > 
torius, girdėjo aidiečius 
nuo j ant virš minėtame 
kipte ir vėliaju pasakė, 
Worcesterio choras yra
Naujojoj Anglijoj .geriausias. 
O jis keliauja su prakalbų 
maršrutu po įvairias lietuvių 
kolonijas; žino, ką sako.

dai- 
ban- 
kad 

visoj

Laisvės 30 metų sukakties 
kaip eina dienraštis paminė
jimui jubiliejinis bankietas 
rengiamas abiejų ALDLD 
kuopų. Jis įvyks balandžio 
24 d. Bus koncertinė pro
grama, su vietiniais ir iš Bos
tono dainininkais. Būtinai 
reikia dalyvauti. D. J.

DVEJI MARSHALL© 
PLANO METAI LĖŠUO- 
JA $9,254,000,000

WASHINGTON. — Jun
gtinės Valstijos jau pasky
rė 9,254,000,000 dolerių

Idvejiem pirmiesiems Mar- 
shallo plano metams atspir
čiai prieš komunizmą vaka
rinėje Europoje.

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 PROGRAMA:*

South Boston, Montello, Dedham ir Norwood -meniniu-
’ J -pkai dalyvauja programoje.

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

Worcester, Mass

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
IR

KONCERTĄ
t

Atžymėjimui 
Dienraščio Laisves 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMĄDIENĮ

BALANDŽIO 24 APRII

Graži Dainų Programa:
Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupė

vad. Josephine Karsokienė^
Stasys Paura ir Robertas Niaura

žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas -
vietinis žymus dainininkas

Bus gera vakarienė ir bps 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.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antrad,, Bal. 19, 1949



t

EASY COME
THREE ACT REVUESICAL

RUBA HALI
414 Green Street, 
Philadelphia, Pa.

April 23rd 8 p. m. Sharp!
DANCING

>00000000000000000^

PHILADELPHIA, PA
Balandžio 3 d., 2 vai. po 

pietų, tapo palaidotas John 
Kutra ant aukšto gražaus kal
nelio šv. Povilo Lutheran ka
pinėse. Palydovų susirinko 
labai didelis skaičius pas gra- 
borių Benner, Red Hill, Pa., 
atsisveikinti velionį ant visa
dos, nors jis to jau nejaučia, 
nemato ir netaria draugiškų

mūsų,Kutra išsiskyrė 
gyvųjų tarpo kovo 
gyvenęs 63 metus amžiaus. 
Dar būtų galėjęs ilgai gyven
ti. jei ne širdies liga, kuria 
staiga ir mirė dar tebesirūpin- 

• damas gyvenimo ateitimi.

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telcfonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS.
Telcfonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

Presented by

John su

apskrities, Biržų
mio, Mikišiškių

Velionis paliko didžiausia
me nuliūdime Anna Kutrienę 
(Bartuliūtę), sūnų 
žmona ir du anūkus, gyvenan
čius Maple Shad, N. J.; duk
terį Violą, baigusią kokį tai 
medicinos mokslą, dirba Jef
ferson Hospital, Philadelphi- 
joje, ir tuo pačiu laikotarpiu 
mokosi aukščiau medicinos 
moksle . Taipgi paliko du bro
lius: Povilas Kutra gyvena 
Philadelphijoje su žmona Ma
ry ir sūnumi Freddie; Jurgis 
Kutra gyvena Trappe, Pa.

Paėjo iš Lietuvos Panevėžio 
bažnytkie- 
kaimo. I

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. •
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

>x>oooooooooo<x>oooo(-

Admission

£ SONGS 
I: DANCING
£ MUSIC

šią šalį atvažiavo 1913 me
tais, į Philadelphiją, pas bro
lį Jurgį. 1918 m. apsivedė 
su Anna Bartulis iš Patašūvių 
kaimo,
Tauragės apskrities, 
nusipirko 
burg Rd., 
28 metus.

13 ata k ų b a ž n y tk icm i o, 
1921 m.

38 akrų ūkį Penns- 
Pa. Ten išgyveno 
Mokėjo gerai tvar- 

gyvenimas
Dar Philadelphijoje 
vendamas pradėjo 
dienraštį Laisvę ir 
mirties.

sekėsi, 
tebegy- 
skaityti

Jonas Kutra turėjo plačią 
pažinti su Philadelphijos lie
tuviais ir su apylinkės ūkinin
kais lietuviais ir kitataučiais, 
tad ir i kapines palydėjo 45 
automobiliais vien tik lietu
vių. Ir visi palydovai buvo 
prašyti važiuoti į namus pas 
našlę ant ūkio, kur gražiai bu
vo priimti ir pavaišinti.

Jonai Kutra', tu jau baigei 
rūpesčius ir vargus, ilsėkis ra
miai tame kalnelyje, kur. mes 
tave palydėjome ir padėjome 
po gėlėmis ant tavo karsto 
kaipo draugišką atsisveikini
mą.

Reiškiu didžiausią užuojau
tą našlei Arinai Kutrienei, sū
nui Jonui su šeima,z dukteriai 
Violai, broliams Povilui su 
šeima ir Jurgiui, taipgi pus
broliui Jonui Maciui su šeima.

P. Waluntiene.

PADĖKA
mūsų 
Jono 

jo

Tariam širdinga ačiū 
mylimo vyro ir tėvelio 
Kutros broliui Povilui, 
žmonai ir sūnui Fredui už gė
lės ir visus rūpestingus patar
navimus, broliui ^Jurgiui ii 

pusbroliui Jonui Ma- 
šeima, ir kitiems vi- 
giminėms ir draugams 

kaitlingą pa- 
į kapines, grabne- 

už patarnavimą ir ki- 
kuric tik pri- 
atjautime šio 

valandoje. Taipgi 
dienraščiui Laisvei

šeimai, 
cis su 
siems 
už gėles ir taip
lydėjimą 
šiams 
tiems visiems, 
sidėjote mūsų 
liūdesio 
dėk6j ame
už pranešimą liūdnos žinios ir 
visiems atvykusioms pas mus 
po šermenų.

Priimkite ačiū nuo mūsų: 
Našlė Anna Kutrienė. 

sūnus Jonas, 
duktė Viola.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius
’ -—-.Į )

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn,' N. Y.

' Tel. ST. 2-8342
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DIENRAŠČIO 
LAISVES 

SUKAKTIS
Iš visur girdėtis bruzdė

jimas savo dienraščio 30 
metų sukakties atžymėji- 
mui. Parengimai jau su
ruošti šiose vietose:

B®®
Baltimore, Md.

Piknikas su dainų pro
grama ir prakalbomis įvyks 
geg. - May 29 d., Slovakų 
National Home, 6526 Hala- 
bird Avė.

Worcester, 
Mass.

Bankietas su koncertine 
programa įvyks sekmadienį 
bal. - April 24 d., Lietuvių 
Salėje, 29 Endicott St., pra
džia 5 vai. po pietų.

Norwood, Mass.
Bankietas su koncertine 

programa įvAfks sekmadie
nį, bal - April 24-tą d., Lie
tuvių Salėje, 13 St. George 
St., pradžia 5 vai. po pietų.

Brooldyn; N. Y.
Koncertas ir šokiai įvyks 

sekmadienį, geg. - May 29- 
tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, L. L, N. Y. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Laiš
kiu*

Prašome pranešti 
vės administracijai, 
daugiau įvyksta tokių pa
rengimų.

Pittsburgh, Pa
Balandžio 8 d. atsibuvo su

sirinkimas LDS 160 kuopos, 
nuosavame name, 1320 Med
ley St. Tai buvo pirmas skait
lingas susirinkimas į ilgesnį 

Komiteto nariai visi 
dalyvavo.

Nutarta iš kuopos iždo pfi- 
aukoti 
gimti i 
rijona 

$15 dėl centro paden- 
lėšų Tiesos ir tt. Ma- 
Vclienė įrašė naują na- 
Armoską, o Joe Šim

kus įrašė savo brolį Julių Šim
kus.

tos apskrities konferenciją, 
kuri atsibus 24 d. balandžio. 
Delegatai: Jurgis D. Lekavi
čius, Marijona Velienė, Kazi
mieras Boguza.

Toliau susirinkimai bus 
komi kiekvieno mėnesio 
mą savaitę, penktadienio 
kare, pradžia 7 vai.

lai- 
pir- 
va-

Balandžio 9 d. palaidojo 
Petro Gustio palaikus, parves
tus iš Francijos. Jis ten žu
vo kovoj prieš hitlerininkus 
.1944 metais. Laidotas su ce
remonijomis, grabą nešė legi
onieriai. Laidotuvėse dalyva
vo Antanas Gustio, kuris da
bai* gyvena Clevelar/de'.

Paliko nuliūdime 3 brolius, 
2 seseris ir daug anūkų. Pa
laidotas iš lietuvių bažnyčios 
su pamaldomis į šv. Kazimie
ro kapus.

Pittsburghe darbai pradeda 
labai šlubuoti. Daug darbi
ninkų paleidžia kiekvieną die? 
ną iš darbo, o kurie “dirba, tai 
po 6 valandas į dieną ir 4 
dienas į savaitę. Anglies ka
syklos taipgi pilnai neišdirba 
savaitės laiko.

D. P. Lekavičius.

WASHINGTON. — Su
pirkinėjama . armijai dau
giau “kenuotų’1 valgių

Norwood, Mass.
(Dienraščio Laisvės Pokylio 

Belaukiant)

Jautrią sielą džiaugsmas ima, 
žinant svarbų parengimą, 
Tai dienraščio Laisvės naudai, 
Iš kurios tu žinias gaudai!

Balandžio dvidešimt ketvirta 
Minėtam dienraščiui paskirta. 
Gaspadinės triūsia, trepsi, 
Skuba skanumynus kepti.

Ir Norwood o grupė vyrų, 
Nemanykit, kad iširo!
Stasys Paura diriguos,— 
žinok, smarkiai jie dainuos!
Iš Dedhamo Richard Boris , 
Labai smagiai bus pagrojęs.
O jau, bracia, kaip jis groja, 
Tai ir seni judina koją!

Šelmis Bernelis.

Chester, Pa.
V. Liet. Pašalpinio Kliubo 

susirinkimas įvyko balandžio 
-1 d. Buvo nutarta surengti 
koncertas, sekmadienį, balan
džio 24 d’., Kliubo Svetainėje, 
339 E. 4 th St. Ir turėsime 
labai gerą koncertinę progra
mą, bus gerų dainininkų.

Tarpe kitų dainuos: M. Ba
ranauskaitė, V. Valiukas, se
serys Lipčiūtės, Pet Clove, A. 
Kvietkas ir Lyros Cnoras iš 
P h i 1 a d c 1 p h i j os vado vystė j e
Mrs. Bahmer (Merkiūtes). 
Bus gera muzika. Įžangos ne-

SANDeLIS knygų
Aukso Altoriukas, maldų knyga,

Ccluloido apdarais. Tilžės spaudimo 1.75 
Vainikėlis—jaunuomenės knyga ........... 75c.
Didysis Ramybės .šaltinis. Knyga

panaši maldoms kaip didysis šaltinis,
stambus dulkas, tvirtai apdaryta ....... 4.00

Visų metų gyv. Šventųjų, apdaryta 4.25 
Biblija, visas Šv. raštas; apdaryta ....... 3.50
Evangelijų knyga (per metus), apd. 3.25 
Francijos Lourdes, knyga apie 500 pusi.,

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.75
Lalio didysis žodynas, apdarytas ....... 15.00
Lietuviškai-Angęlskas žodynas ........... 3.25
Lengvas būdas išmokt angliškai ........... 35c.
Naujausia didelė sapnų knyga ........... 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjimai ............... 35c.
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka ....... 25c.
Savizrolas, didis štukorius .................. 50c.
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai,

3 tomai knyga. 4 00 pusi. ........... 1.50
Lietuviška Gaspadinė, su 450 naudingų

receptų ..................................................... 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Raginis, j>ražios apysakos ............. 35c.
Pranašavimai apie Svieto Pabaigą ...... 1.25
Kaip Tapti .hingt. Valst. Piliečiu .... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c.
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

girtuoklio, 15 paveikslų ................ 30c.
Nebijok mirti, nes nuo mirties

nepabėgsi, 20 paveikslų ...................... 60c.
Pekla, kam ji reikalinga ir kokius

žmones 1en kankina. Su paveikslais 35c.
Praloto Olšausko darbai. Su paveikslais 25c. 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 25c. 
Istorija, senu ii nauja su paveikslais 25c. 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 350

skirtingų vaistiškų augmenų ........... 25c.
Apie L'rlikų, didelį razbaininką   35c. 
Žemaitės vaizdeliai ir apie Čigonus „ 25c. 
Duktė akinenoriaus; graži apysaka ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas ....... 35c.
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro duktė .............. 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Robertų Velnių ir gražių Irlandų 35c. 
Amžino Žydo kelionė per svietų ........... 25c.
Onutės laimė ir balta vergija ........... 40c.

žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, bemiges, galvoje

ir ausyse ūžimo ................ •.............. 85c.
Nuo dusulio, asthmos; palengvina

atkosėti, varo laukrfn dulkes ........... 60c.
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera

vyrams ir motei ims .......................... 1.25
Suvalnijimui kietų vidurių ................... 60c.
Nuo cukrinės ligos (diabetes) ........... 85c.
Plaukų tonikas, valo pleiskanas,

nušašėjimas, stabdo niežulį ir
apsaugoja nuo piazilimo ......<.......... 60c.

Nebūk nutukęs, eik kiuiyn ........   85c.
Nuo visokių rhcumatiškų sausgėlų ....... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro, bronkaitis,

hey (ever arba Rose Catarrh ....... 1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....... 60c.
Nuo geltligės ir tulžies ligų .......... 75c.
Nuo odos išbėrimų, pučkų ir tt........... 75c.
Sunkių mėnesinių reguliavimas .......... 75c.
Nuo širdies ir- vandeninės ligos .......... 60c.
Palangos Trajanka, šaknys arielkai 75c.
Nuo kosulio, Kokliušo, peršalimo ........... 60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) ....... 85c.
Nuo aukšto kraujo spaudimo ............... 1.00
Kraujo valytojas; si arbata valo kraujų 

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti
nuo daugelio ligų .................................. 60c.

Gražiausių Ramunėlių—svaras ............... 1.75
Liepos Žiedų—svaras ......   2.25
Trukžolių šaipių — svaras .................. 2.50
Pclūno Metelių — svaras ................... 75c.
Apvynių — svaras .................................. 1.75
Valerijonų šaknų—svaras ...................... 2.50

M. ŽUKAITIS
834 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

bus. Visus ir visas prašome 
dalyvauti ’

Sekretorius pranešė, kad 
mirė Joe Linkevičius. Pomir
tinė išmokėta jo žmonai. Vi- 
ce-prezidentas pranešė, kad- 
tapo suparalyžiuotas Kazys 
Merkelis. Taipgi teko suži
noti, kad Jonas Dijokas tapo 
sužeistas, kuriam nelaimėje 
labai sužeidė akį. Jis yra 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Visiems sergantiems vėlinu 
greitai pasveikti.

Ir pas mus darbai pusėtinai 
sumažėjo, daugelis išdirbysčių 
jau visai mažai tedirba.

Kliubietis.

Seattle, Wash.
Per 30 metų skaičiau dien

raštį Laisvę, mylėjau ir į jį ra
šinėjau žinučių iš mūsų mies
to ir apylinkės. Su odideliu 
gailesčiu turėsiu skirtis, nes 
gamta atėmė man regėjimą. 
Tiesa, daktarai ir aš turiu 
vilties, kad regėjimą atgau
siu, o jeigu ne, tai jau iki 
pabaigai savo gyvenimo rei
kės tamsoj gyventi.

Labai gaila', kad negalėsiu 
skaityti dienraščio Laisvės ir 
reikės su juo skirtis.

Tariu didelį ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
man reiškė ir reiškia užuo
jautą* žodžiu ir laiškais, taip
gi didelis ačiū vietos LLD
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TELEPHONE
3 STAGG 2-5043I

3 MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOKIUS 

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.

-------------------- - - ---------

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

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

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. 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. f

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N.

oSa aSa ^2a .2. Ja .y. ^^a fll^A JIa b^a a2a a2a aSa A
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y. ::
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- 
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

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

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

W VW WWW W ’J V 

5 pual.-”-Laisve (Libertyj Lith. Daily)- Antrad., Bal. 19, 1949
• t

kuopos nariams! Jūsų užuo
jauta pridavė man daugiau 
ištvermės kovoj su sunkia li
ga. Jeigu pasveiksiu, tai ir 
vėl būsiu naudingas žmonijai. 
Vėlinu visiems draugams ir 
draugėms viso gero!

Motiejus Baltrušaitis.
3226—16th Ave. So.
Seattle, Wash.

LONDON. — Anglija pa
naujino pelningą anglam 
prekybos sutartį su fašisti
ne Portugalija.

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 20 d., 8 v. v., Sapolo-Vai- 
ginio saloje, 147 Thames Street. 
Perkeitimas dienos iš antradienio j 
trečiadienį, tai yra bal. 19 d., yra 
rengiamos prakalbos V. Andruliui, 
Piliečių Klube, visi eisime į prakal
bas, o trečiadieni į susirinkimą, ku
riame bus svarsiemi svarbūs reika
lai. — P. Babarskas, sekr. (90-91)

ELIZABETH, NV,J.
Trečiadienį, balandžio 20 d., 7 v. 

vak, Liet. Klube, 408 Court St., 
įvyks svarbios prakalbos. Kalbės 
Vincas Andrulis, dienraščio Vilnies 
redaktorius iš Chicagos. Dabar pa
saulyje yra svarbių įvykių. Ameri
koj auga nedarbas, imperialistai da
ro suokalbius naujam karui, Kinijoj 
liaudis laimi, kas laukia mūs? Aę 
bus išvengta karo? Ar žus pasau
linė kultūra naujo baisaus karo 
liepsnoj? Ar dar daugiau plėsis ne
darbas Amerikoj ir kaip tas paveiks 
į Trumano ir Marshallo planus? 
Kas yra naujo Lietuvoj? V. Andru
lis duos atsakymus į šiuos ir kitus 
klausimus. Visi ir visos dalyvaukite. 
Įžanga laisva. — Rengėjai. (90-91)
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BES. TEL.
HY. 7-8681

c

F.
(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



Vinco Andrulio Prakalbos
Jau Čia Pat, 19-tą

Į Prašome Jsitėmyti ir 
Nepamiršti Šią Datą, 
Balandžio 30-ta

Jonas I Bizauskas - Sekmadin j
Jis Bus Jurgis

Vienatinės prakalbos Vinco j 
Andrulio atsilankymo iŠ Chi-' 
cagos proga įvyks jau šį an
tradienį (šį vakarą), balan
džio 19-tą, Lietuviu Amerikos 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. įėji
mas nemokamas. Prakalbos 
prasidės 8 vai., durys atdaros 
anksčiau.

Rengia ir kviečia visus Lie
tuvių Literatūros Draugijos I 
kuopa. Kalbės:

Vincas Andrulis iš Chica- 
gos, Vilnies redaktorius;

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius.

Kalbėtojams yra daug svar
bių temų kalbai, o • mums, 
kiekvienam protiškai sveikam 
žmogui, rūpi pasaulinė ir mū
sų pačių šalyje, keista padė
tis, kurią tik bendrai svars
tydami tegalime teisingai iš
siaiškinti.

Mums rūpi, dėl ko pasauliui 

LMŠllI -čios 
Konferencija

dar nenuvalius praėjusiojo 
karo griuvėsius, mūsų žmo
nėms dar nepalaidojus savo 
mirusius kare, tūli elementai 
mūsų šalyje taip karštai šau
kia už daugiau kraujo ir ar
šiai puola tuos, kurie gina tai
ką ?

Mūsų žmonėms rūpi, dėl 
! ko mūsų šalvje, turtingiausio- i . . .,ie pasaulyje, milionai žmonių 
neturi namų, o kiti milionai 
vaikšto be darbo ir jau pra
valgė ąr baigia . pravalgyti 

’sunkiu darbu susitaupytus 
skatikus? Kas laukia mūsų, 
nedarbo apdraudai išsibai
gus?

Kas dedasi dabar Chinijoje, 
i Graikijoje ?

Ką žada pasauliui ir mums 
Atlanto Paktas? Ir daug ki

ltų, veltų mūsų atydos klausi- 
j mų bus paliesti šiose prakal- 
i bose. Tad ateikite jūs, kvies- 
I kite draugą. Kviečia visus—

LLD 1-ji Kuopa.

Apskrities 
Sekmadienį

Nes tą vakarą, Liberty Au
ditorijoj įvyks labai Įdomus 
vakarėlis. Dar pirmu sykiu 
čionai bus surengtas Liaudies 
Šokių Vakaras. M a n o in o , 
kad greit nepamiršite jo!

Rengia LDS Jaunimas, 200 
kuopa, 8-tą valandą vakare. 
Ateikite anksti, kad nepralois- 
tumėte ko taip Įdomaus. Įžan
ga tik 85 c. prie durų.* Iš 
anksto parduodami tikintai 
Lik 75 c.

Kadangi dar mes čia Brook
lyne niekados nerengę tokio 
vakarėlio, tad, kad padėjus 
mums sėkmingai suruošti, at
važiuoja iš Philadelphijos Al
bertas Merkis, kuris prisidės 
prie surengimo!

Tik tiek ši sykį norime pa
sakyti, kad šis vakarėlis bus 
skirtingas — jūs, kurie daly
vausite, tai tikrai turėsite pro
gą dalyvauti, nes taip, kaip 
užvardymas savo Liaudies Šo
kiai, tai taip ir visa liaudis 
šoks!

Vėliau dar daugiau prane
šime. Laikykite tą* datą 
mintyje — 30-tą balandžio, 
tai šeštadienis! Komisija.

Dramoje “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos” Jurgis šilkas — biz
nierius, turįs savo įstaigą pa- 
liai Rytų upę, — “Brooklyno 
Nemuną,“ kaip tūli lietuviai 
ją vadina. Jis barasi su sa
vo sūnum ir šiam atvirai iš
dėsto savo filosofiją:

“Amerikoje reikia ne sąži
nės, bet dolerių. Aš tai labai 
gerai žinau. Sąžinė ir mūsų 
biznis, sūnau, kaip ugnis su 
vandeniu, negali susidraugau
ti. Supranti? Jei Rockefel-

Šilkas-
leris ar Fordas būtų žiūrėję 
sąžinės, jie nebūtų tas, kas 
šiandien yra...”

Prie ko ši filosofija Jurgį 
privedė? Kuo viskas baigė
si? Kaip tokia pažiūra atsi
liepė jo gyvenimui?

Tai matysite ir girdėsite 
balandžio 24 dieną Liberty 
Auditorijoj, kur bus pastatyta 

•keturių veiksmų drama “Mū
sų Gyvenimo Žaizdos.”

Spektaklį ruošia LMS 111- 
čioji Apskritis. Vaidina rink
tiniai aktoriai, režisuojami Jo
no Valenčio.

Įsjigykite tikietus iš anksto. 
Tikieto kaina $1.25. šokiams, 
kurie tęsis po pastatymo vei
kalo — 65 c.

Tikietai gaunami pas akto
rius, rengėjus ir Laisvės ofise.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuvių visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti.

Vaidinimo pradžia: 4 vai.
P- P.

ši drama, beje, statoma pa
minėjimui 60 metų sukakties 
nuo pirmo lietuviško veikalo, 
suvaidinimo Amerikoje ir pa
saulyje. Rengėjai.

Aido Choro
Merginoms-Moterims

Paskutinė Diena 
Valstijos Taksams

Lietuvių Meno Sąjungos tre
čios apskrities konferencija 
jau šį sekmadienį, balandžio 
21 d., 10:30 vai. ryto, Lietu
vių Kultūriniame Centre, 110- 
06 Atlantic Ave.. Richmond

ši apskrities konferencija 
yra syarbi konferencija, joje 
dalyvauja chorų, vaidintojų į 
grupių ir broliškų organizaci- ' 
jų delegatai. Visų delegatų ! 
prašome būtinai dalyvauti • 
konferencijoj ir pribūti laiku.

Chorai, vaidintojų' grupes; 
privalo atsivežti gerai paruoš
tus konkrečius, nelabai ii- į 
gus raportus. Broliškoms kuo-1 
poms, kurios dalyvaus L M Si 
konferencijoje, toki 
nėra privalomi.

Jei kurios kuopos 
progos išrinkti savo

tai jų valdybų nariai gali da
lyvauti k on f o re n c i j o j e.

Po konferencijos Įvyks vai
dinimas veikalo “Mūsų Gyve
nimo žaizdos,“ kurį ruošia 
LMS III Apskritis. Taip pat 
šiuo laiku eina Dailės Paro
da, kurią irgi atsilankę dele
gatai norės pamatyti.

Todėl LMS 111 Apskrities 
konferencija turi paskirtu lai
ku prasidėti ir baigtis. Kon
ferencijos darbai reikės atlik
ti taupant laiką. Negeistinas 
įprotis, kuomet konferencijos 
prasideda apie valandą vė
liau. negu skelbiama, reikia 
pašalinti. Tad kartojame, kad 
delegatai būtumėt laiku, kad

Andrulis Atvyko

raportai į

neturėjo į 
delegatų,

ti, kaip skelbiame.
V. BOVINAS,

LMS 3 Apskr. pirm.

Kriaučiai Maršuos
♦

Gegužinėje

Lankytojai Šiltai Sveikina 
Dailės Parodą

Jau daugiau kai savaitė lai
ko nuo LMS 3 Apskrities su
ruoštos Dailės Kūrinių Paro
dos atidarymo Lietuvių Kultū
riniame Centre, 110-06 At-i 
lantic Ave.t Richmond Hill, N. 
Y. Pirmoji parodos savaitė 
jau įrodė, kad pažangioji lie
tuvių publika šiltai priima ir 
skaitlingai lanko žymius mūsų 
meno-kultūros pokilius.

Pirmąjį sekmadienį, apfan- 
kę Dailės Parodą, sekami lie- 
tuviai įteikė ir medžiaginius 
sveikinimus. Mūsų gerbiamas 
labdarys, meno mylėtojas J. 
J. KaškiauČius įteikė net $30. 
V. ir V. Bunkai $3. C. ir J. 
Anskiai $2. Po $1 : F. J. Rep
šys (iš Hartfordo), J. Alek
saitės (iš Essex, Conn.), Jo
nas Chesnius (Ozone Pk.), 
M. Vitkus, J. Urbonas, P. Šia-

jus (Chester, Pa.), P. Bėčis, 
K. Anuškis, B. Makutėnienė, 
J. Stanelis, M. Klimas, T. Kaš- 
kiaučius.

Po 50c: M. Kacinkevičius, 
F. Lideikis, P. Petrauskas, O. 
Reinhardt.

Kurie vėliau įteikė savo 
sveikinimus, jų vardai bus pa
minėti vėliau mūsų dienrašty-

Balandžio 18-tą laisviečius 
atlankė Vincas Andrulis iš 
Chicagos, Vilnies redaktorius, 
keletą pastarųjų savaičių ke
liavęs po Naujosios Anglijos 
miestus su prakalbų ir orga
nizacinių susirinkimu maršru
tu, taipgi 
reikalais.

Svečias 
tojų LLD

susirinkimų 
dienraščio Vilnies

bus vienu iš kalbė- 
1-mos kuopos su- 
prakalbose balan

džio 19-tos vakarą, L, A. Pi
liečių Kliubo salėje.

Margaret Krumbein
Buvo Operuota

Dailės Paroda tęsis iki ge
gužės 15-tos. Dar yra laiko ir 
tiems dailininkams, kurie tu
ri tapybos ar rankdarbinių 
'kūrinių, bet iki šiol nesuspėjo 
tai padaryti, gali išstatyti sa
vo kūrinius.

Dailės Paroda atdara tre
čiadieniais,
penktadieniais 7:30 vai. 
karais, 
vakare.

Šeštadieniais—
6 iki 11 vakare

Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais— 

7:30 iki 10 vakare

Tęsis iki Gegužės 15-to& d.

LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

LIBERTY AUDITORIJOJ 
UOth St. ir Atlantic Avė. 

Richmond Hill

Sekmadieniais— x
3 p. p. iki 10 vak.

Pirmadieniais, antradieniais 
uždara 

įžanga nemokama

ketvirtadieniais ir 
va- 

Šeštadieniais 6 vai. 
Sekmadieniais — 3

vai. po pietų. Jei bus per
mainos atidarymo laiko—pra
nešime vėliau.

Įžanga Dailės Parodon ne
mokama. žinoma, dovanos 
priimamos šios meno iškilmės 
lėšų padengimui.

Dailės Parodos lankytojai 
taip pat prašomi pasirašyti j 
jiems paruoštą parodos albu
mą.' V. B.

Kokia dar neišaiškinta liga 
Margaretai Krumbein visai 
atėmė balsą. Pastangose, jį 
atsteigti, daktaras darė opera
ciją gerklėje ir įsakė bent 6 
savaites*- visiškos ramybės.

Margaretos gyvenimo di
džiuma susidėjo iš dalyvavimo 
organizacijų ir masiniuose su
sirinkimuose ,juose kalbėjimo, 
taipgi mokymo darbininkų ir 
liaudies kursuose. Tad 
balso tyla reiškia 
skriaudą ne vien jai 
bet ir visoms taikos ir 
so jėgoms. Skriauda 
desnė ypač dabar,
darbų tiek daug, o spėkų taip 
maža.

jos 
didelę 
pačiai, 

progre- 
juo di- 
kuomet

Margareta buvo vieną iš 
apie 40 Amerikos Moterų 
Kongreso sumobilizuotų dele
gačių antrajame pasauliniame 
męterų kongrese už taiką, o 
sugrįžusi iš jo raportavo ke
liose dešimtyse susirinkimų, 
greta k’itų ir Brooklyn o 'ir 
Philadelphijos lietuviams.

Linkime Margaretai

Fabrikantas Samuel Stein 
nematęs nieko blogo užeiti 
pas svetimą jauną pačią Ve
lykų paryčiu. Bet kuomet jį 
užklupo jos vyras ir prievarta| 

! atėmęs atpildo $75, jis.apsi-i
■ skundė policijai apiplėštu. Po-' jr pilnai pasveikti.
| relę areštavo; sako, kad mo-1 
l toris tyčia fabrikantą atvilio-!
i jusi į savo namus, Woodside- 
: je, apiplėšimui.

Velykas turėjome vėsias 
New Yorke, aukščiausia tem
peratūra 55 laipsniai.

greit

Brooklyne areštuoti 4 
nuoliai, 17 -.19 metų, 
kaltina, kad jie bėgiu 16-kos 
mėnesių išvaginėję iš • Lbeser 
krautuvės, kur jie dirbo, $10,- 
000 iki $80,000 vertės prekių.

jau- 
Juos

Lietuviai kriaučiai, dirban
tieji lietuviškose dirbtuvėse, 
rengiasi, organizuojasi prie 
Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimo.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos! Jau ir mums, lie- 
tuviams, atėjo momentas ir 
toji brangi diena, kurią viso i 
pasaulio darbininkai jiems pa
dalytas skriaudas * parodo i) 
kapitalo apgavystes Įrodo. 
Taigi ir mes, lietuviai, irgi 
parodykime savo vargus ir bė
das.

Jau baigiasi penktas mė
nuo kai mūsų .lietuviškos 
kriaučių dirbtuvės, didžiumo
je, užsidarė. Jūs gana gerai 
atsimenate, kaip mūsų unijos 
aukštieji .viršininkai praėjusį 
rudenį rinkimų dieną stabdė 
mūsų dirbtuves ir reikalavo, 
kad mes visi palaikytume de
mokratų partiją su Trulnanu 
priešakyje. Buvo mums ža
dėta gerų laikų ir darbų Įva- 
lias.

Teisybė, gorus laikus turi
me, nereikia dirbti! Maiti
namės iš bedarbių fondo gau
dami nuo $10 iki $26 Į sa
vaitę. O kaip" bus ateinan
čiais metais? Bedarbių fon
das moka pagal pernykštį už
darbį, gi šiemet, didžiumoje, 
esame jokio cento neuždirbę. 
Tai pasirodo, kad ateinančiais 
metais negausime nei tęs mi- 
zernos pašalpos.

Mes klausėme mūsų aukštų
jų unijos viršininkų ir balsa
vome už poną Trumaną. O 
ką mes turime? Ant mūsų 
unijistų sprando dar vis tupi 
Tafto-Hartley aktas. Jeigu 
bandytume tą aktą ignoruoti, 
tai būk tikras—tapsi apšauk
tas raudonuoju. Dėl to vis
ko, norime ar nenorime, nebe
pakenčiamos padėties esame 
priversti balandžio 30-tą sy
kiu su kitais darbininkais

maršuoti greta ir savo vargus 
ir bėdas viešumoje parodyti.

O kaipo lietuviai, kriaučiai 
gerai atsimename ir kitų 
mums žadėtas gėrybes. ’Bui
vydui būnant skyriaus delega
tu (nors ir maža žuvelė, lo- 
kalo delegatas, tačiau vadino
si unijos vadu) irgi pranaša
vo kriaučiams gerus laikus. 
Sakydavo kriaučiams — ne
verkite, nebėdavokite! Kriau
čiams bus darbų ir visokių 
gėrybių. Taip, sulaukėme 
auksinių laikų, dirbtuvių du
ryse įkabintos spynos rūdimis 
žiba.

Taigi, kriaučiai ir kriauč
kos, dirbkime ir gyvenkime 
saviems reikalams, nes mato
me, kad praeityje gyvenimas 
svetimu protui mums duoną 
atims. Mes visi, lietuviai 
kriaučiai ir kriaučkos, mar
guosime Pirmosios Gegužės 
parade už savo reikalus, mar- 
šuosime parodyti svietui 
mums padarytas skriaudas.

Tėmykite! Už dienos kitos 
dienraštyje Laisvėje bus pra
nešta, kurią valandą tir kurio
je gatvėje prasidės mūsų ap- 
vaikščiojimas, tad visi į mi
nėtą vietą laiku pribūkite.

Kriaučius.

New Yorke sustojusius 30 
karo laivų, jų įgulą, aplankę 
65,000 newyorkieciu ir svečių 
Velykų švenčių dienomis.

Peter Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tbk EVergreen 7-6868
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Penktadieniais uždaryta

KAPISKAS
Z
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BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

Aido Choro altai ir sopra
nai susirinks šio antradienio 
vakarą, gegužės 19-tą, 7 vai. 
vakaro, Laisves salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Rei
kės išmokti nauj’ą dainą, ku
rią dainuos operetės “Čigo
nai” pastatyme gegužės 8*tą.

Choro Pirmininkė.

Karo Šalininkai 
Puolė Dalintojus 
Lapeliu už Taikų

Grupė jaunų vyrų, Peace
makers organizacijos narių, 
Velykų dieną nusprendė pra
leisti pagal Kristaus mokslą— 
už taiką ir gerovę žmonėms. 
Jie išėjo ant puošniosios 5th 
Ave. ties šv. Patrick o kate
dra dalinti lapelius už taiką. 
O kadangi Velykomis visi 
puošiasi naujomis skrybėlė
mis, jie irgi užsidėjo skirtin
gas skrybėles, su obalsiais:

“Food, not Bombs!”
“No guns for Europe!”
Tačiau sukurstyti tų, kurie 

dabar bažnyčiose perka ir 
parduoda (tų, kuriuos Kris
tus buvo išvijęs iš bažnyčios) 
mušeikos užpuolė lapelių da
lintojus, o policija juos areš
tavo už “drumstimą ramy
bės.“ R-

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu namas, su 5 kambariais ir 
/maudyne ir visais kitais moderniniais 
j taisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos stu 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas:

Mrs. Adele’ Stokes, 512 Marioi 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLcnmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. (87-100)

New York o valstijos tak
sams nuo pajamų sumokėti 
paskutinė diena yra balan

džio 19-ta, antradienis. Ter
minas baigdavosi 15-tąv bet 
dėl švenčių buvo pratęstas. .

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo nepa

prastai svarbus susirinkimas jvyks 
I šio ketvirtadienio vakarą, balandžio 
j 21-mą, Liberty Auditorijos patalpo
se, kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (91-92)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERTAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

' Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ;
“ •> i 1—2 dienom ' 3,, Valandos: J6...8 vakarais ..

J Ir Pagal Pasitarimais. J
. . % I I

Telefonas EVergreen 4-0208

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry pietų, 

kreipkitės j * ;;

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ;!

gaaš=EB=sšsBsgE==.-....

71 DD’Q D A D 411 GRAND STREET 
/jHIO O Alt BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Z ♦

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD
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