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Peržengė! ' 
Savišvieta.
Kaip jos gauti?
Atrodo: turėsime savo 

istoriją!
Rašo R. MIZARA

pats, kaj? Brazilijai Amazona, 
kas Jungtinėms Valstijoms 
Mississippi, kas Rusijai Vol
ga, kas Balkanams Dunojus, 
kas Egiptui Nilas, o Lietuvai 
Norminas.

Bet Yangtze upė, arčiau sa- ; 
vo žiočių, yra platesnė, negu 
kurios kitos didžiosios upės; 
kai kur, sakoma, ji turi net 
tris mylias pločio!

Ir va, čiang kai-šekininkai, 
pasikliaudami Yangtze upės 
platumu, nuolat džiūgaudavo:

—Liaudininkai - komunistai 
neperžengs per Yangtze upę, 
neperžengs; jos plotis ir mūsų 
pajėga jiems neleis1 tai pa

čiang kai-šekininkai buvo 
teisūs tik tol, kol liaudies ar
mijos nepasijudino, kol jos 
nesiryžo galingąją upę nuga
lėti.

Kai šituos žodžius skaityto
jas skaitys, gal jau šimtai 
tūkstančių liaudies - armijos 
karių bus pietiniame Yangtze 
šone f

Tiesa,* anglai imperialistai, 
“be jokių blogų norų,” pa
siuntė ten savo karo laivus 
liaudies armijoms keliui pa
stoti. Bet ir tai reakcinin
kams nepadės!

Atsidūrę tarp artilerijos, ug
nies, laivai buvo apdaužyti,— 
apdaužyti jie taipgi “be jokių 
blogų norų.”

Liaudies armijoms yra lem
ta žygiuoti pirmyn į pietus. 
Joms lemta neužilgo užimti 
pati didžiausi Kinijos miestą 
šanghajų ir čiang kai-šekinin- 
kų sostinę Nankingą.

Kai liaudis pasiryžta, nieks 
negali jai kelio pastoti! . . .

Neretai mes kalbame apie 
savišvietą, lavinimąsi, gilesni 
gyvenimo pažinimą ir jo įver
tinimą.

Kas gi yra savišvieta?
Laikraštis ir knyga, be abe

jojimo, yra pati plačiausia iri 
giliausia versmė žinioms, ap- 
švietai semtis.

Geros prakalbos, referatai 
taipgi turi didžiulės reikšmės 
ieškančiam apšviatos darbi
ninkui.

Bet tik tai nėra viskas.
Mūsų koncertai, spektakliai, 

vaidinimai taipgi teikia mil
žiniškos savišvietai naudos.

Teikia didžiulės moralės 
naudos ir paišyba bei skulp
tūra.

metu Kultūriniame
Centre (Richmond

Paroda.
straipsniu vėliau 
suteikti skaityto- 
vaizdą to, kas

Šiuo
Lietuvių
Hill) vyksta Dailės Kūrinių ir
Rankdarbių

Paskyriu 
aš bandysiu 
jui platesni 
parodoje vyksta.

Dabar tegaliu pasakyti: 
lankykite Dailės Kūrinių ir 
Rankdarbių Parodą, kurie tik

Nesitenkinkite tik “praėji
mu” : bandykite, sustoję ties 
kūriniais, Į juos gerokai įsi- 
žvelkti, jiems prisistebėti..

Praplėskite savo viziją, sa
vo vaizduotę, savo sielą, kad 
galėtumėte juo daugiau nau
dos pasįšemti 1š mūšų 
ninku darbų.

Tai yra savišvieta!

daili-

Aną dieną įvyko nedidelis 
pokalbis, kuriame dalyvavo ir 
Literatūros Draugijos Centro 

mininkas Bimba ir .sekretorius 
$ol omskas.

Rimtai buvo paimtas klau
simas dėl paruošimo ir išlei
dimo Amerikos lietuvių istori
jos;

Tenka manyti, kad neužilgo 
Centro Komitetas tąjį klausi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Taikos Kongresas 
Smerkia Karinius 
Anglų-Jankių Planus
Lotynų Amerikos Darbo Unijų Atstovas Pranešė, jog Ten 
Smarkėja Kova prieš Jankių Imperialistų Uždėtą Jungą

Paryžius. — Konni Zilia- 
cus, Anglijos seimo narys, 
kairysis darbietis, kalbėda
mas Pasaulio Taikos Kong
rese, kaltino Churchillą, bu
vusį Anglijos premjerą, 
kaip “tėvą” karinės Atlan
to sutarties prieš Sovietus.
Lombardo Toledano, Mek

sikos darbininkų vadas ir 
Lotynų Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas, 
sakė Kongresui:

— Lotyniškosios Ameri
kos šalių žmonės padvigu
bins kovą, kad galėtų nu
trenki šalin' uždėtą jiems 
jankių imperializmo jungą.

Toledano smerkė Atlan
to paktą, kaip Amerikos- 
Anglijos karinį suokalbį.

Sovietų atstovas, rašyto
jas Fadejevas pastebėjo, 
kad Amerikos spauda rašo 
apie amerikinio jaunimo

Į Kompanijos Skubi
New Yorke ir kitur rvti- Naudot TaftO BuOZC 

nese valstijose prasidės e 4
dienos šviesos taupymo lai-į Prieš Angliakasius 
kas nuo vidunakčio iš seš- I

PASUKT LAIKRODŽIUS 
PIRMYN!

New Yorke ir kitur ry
nėse valstijose prasidės 

tadienio į sekmadienį. Tai
gi reikės pasukti laikro^ 
džius viena valanda pir
myn. Panašiai bus “taupo
ma dienos šviesa” ir dauge
lyje kitų valstijų.

Atkuriama Senoji
Japonijos Armija

Tokio. — ALN žinių a- 
gentūra praneša, jog kari
nė amerikonų vyriausybė 
leis atkurti senąją Japoni
jos armiją. O tos armijos 
atkūrėju skriamas japonų 
generolas Kązunari Ugaki, 
buvęs karinis Japonijos gu
bernatorius Korėjai.

Prezidentas Paskyrė Naują 
Ambasadorių Sovietams

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė admiro
lą Alaną G. Kirką ambasa
dorium Sovietų Sąjungai 
vieton pasitraukusio am
basadoriaus gen. Walterio 
Bedellio Smitho.

Teigiama, kad M'askva 
sutiko su Kirko paskyrimu.

Kirk’as nuo 1946 m. iki 
šiol buvo Amerikos amba
sadorius Belgijai.

Išbrauktas iš Rumunų 
Komunistų Partijos

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų Komunistų Parti
ja išbraukė Emilianą Ang- 
helių, Visuotinės Darbo Fe
deracijos sekretorių, už tai, 
kad jis pataikavo buržuazi- • • 1 — • 'I • "1 
klasės išdavikas, — sako o 
ficialis komunistų laįkraš 
tis Scanteia.

mą galutinai ir teigiamai iš
spręs, o tai reikš, kad mes 
turėsime savo istoriją, kuri 
mums taip reikalinga!. ..

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Balandžio - April 23, 1949

girtybę, sugedimą ir krimi- 
nalizmą; bet tai “medžiaga 
ruošiamam karui ir fašiz
mui, panašiai kaip buvo 
Vokietijoje,” pridūrė Fa
dejevas.

Didis amerikinis negras 
dainininkas - artistas Paul 
Robeson atrėmė išmislus a- 
pie tariamas vergijos darbo 
stovyklas Sovietų Sąjungo
je. Jisai sakė: į tokias sto
vyklas ten patenka tiktai 
reakcininkai ir kriminalis
tai.

Iš savo pusės jis primi- - 
nė, kaip Francijos ir Ame
rikos imperializmas tapo 
išbudavotas “ant šimtų 
tūkstančių ir milionų neg
ru lavonu”.

Taikos Kongrese daly
vauja daugiau kaip- 2,000 
delegatų iš 60 tautų.

Washington. — Pietinių 
Angliakasyklų Kompanijų 
Sąjunga pareikalavo, kad 
Mainierių Unija negaišuo
jant pradėtų derybas dėl 
naujos sutarties. Senoji su
tartis išsibaigia birželio 30 
d. šią vasarą.

Tos kompanijos nori, kad 
nauja sutartis būtų pada- į 
ryta, kol dar veikia prieš- 
unijinis Tafto-Hartley’o į- 
statymas. Jos bijo, kad jei
gu sutartis būtų toliau ati
dėta, tai gal Kongresas tuo 
tarpu išleistų palankesnį li
nijom įstatymą vieton Taf- 
to - Hartley’o, ir tuomet 
Mainierių Unija galėtų į- 
statymiškai išsiderėt geres-

Pietinės kasyklos paga
mina trečdalį visos šioje 
lyje iškasamos anglies.

sa-

JANKIŲ OFICIERIUS 
ATBUVO KALĖJIMO 
BAUSMĘ SOVIETUOSE

Maskva. — Amerikonų 
prekinio laivyno oficierius 
Alton C. Kennedy baigė 
savo bausmę — 3 mėnesius 
kalėjimo. Jis buvo nuteistas 
ilž chuliganizmą - mušty
nes.

• Sovietų vyriausybė per
davė Kennedy amerikinei 
amabasadai, kad grąžintų 
jį į Jungtines Valstijas.

Paryžius. .— Francūzų 
Odos Darbiniūkų Unija pa
smerkė Amerikos teismą 
prieš komunistų vadus.

ma, kad pinga farmų 
mė įvairiose valstijose.

New York 
nusmuko pramonių 
Wall Strytyje.

Smarkiai 
serai

ORAS.—šilta giedra

Valdžia Reikalauja $1,450,000,000 Atlanto 
Kraštam, Turkijai ir Graikijai Ginkluoti

Washington. — Trumano 
valdžia kreipėsi į Kongre
są, kad paskirtų 1 bilioną, 
130 milionų dolerių Atlanto 
sutarties (pakto) kraštams 
ginkluoti per metus, prade
dant nuo liepos 1 d. šią 
vasarą.

CH1CAG0S
HUTCHINS

UNIVERSITETO PREZIDENTAS 
ATSAKO RAUDONBAUBIAMS
III. — Illino- 
seimelio pas

kirta komisija pradėjo ty
rinėti vadinamą “priešval- 
dišką veiklą” Chicagos Uni
versitete ir č i k a g i n ėję 
Roosevelto Kolegijoje.

Pašauktas liudyti prof. 
Robertas M; Hutchins, Chi
cagos Universiteto prezi
dentas, užginčijo įtarimus, 
būk tame universitete vei
kiąs bet koks judėjimas 
prieš amerikinę valdžioj 
santvarka.

I /

Hutchins pripažino, kad 
tarp studentų esą' apie 25 
komunistai ir komunistų 
klubui priklauso desėtkas 
asmenų. Bet klubas užsiima 
tiktai komunizmo studija
vimu ir neskelbia, kad rei
kėtų Amerikos valdžia nu
versti. O studijavimas’nėra 
jokia neištikimybė val
džiai, sakė Hutchins. I

Springfield, 
jaus valstijos

Senatas Užgyre Valdžios 
Sumanymą Namam Statyti

Washington. — Senatas Į symą, reikalaujantį lygiai 
57 balsais prieš 13 užgyre 
prez. Trumano sumanymą

I lūšnynams griauti ir nau
jiems ' gyvenamiems na
mams statyti per sekamus 
6 metus. Sumanymas siūlo 
per tą laiką pastatyti viso 
810,000 “pigiai” parsamdo- 
mų namų bei apartmentų.

Senatoriai nutarė, jog 
šalies iždas gali iki 308 mi
lionų dolerių per metus pa
remti lūšnynų ardymą ir 
naujų namų statybą. Kitą 
lėšų dalį turėtų vietinės 
valdybos sumokėti.

Republikonas sen. John 
Bricker buvo įnešęs patai-

Mainierių Unija Reikalaus Darbo 
Dieną Sutrumpinti ir Sveikatos- 
Geroves Fondą Padidinti

Pittsburgh, Pa. — Mai
nierių Unija, darant busi
mąją naują sutartį su kom
panijomis, reikalaus su
trumpinti darbo diepą ir 
padidinti samdytojų įmokė- 
jimtis į mainierių sveikatos- 
gerovės fondą, — sako uni
jos vicė-pirmninkas Tho
mas Kennedy. Jis taip pat 
siūlė naujon sutartin įrašy
ti planą, kaip angliakasiai 
privalo darbais 'dalintis,
kuomet trūksta darbo jiems 
visiems.

Kennedy kalbėjo konfe
rencijoj Tarptautinės Dar
bo Organizacijos (ILO) ka
syklų skyriaus. Tarp kitko, 
jis pranešė, kaip 
šlubuoti Amerikos

Be to, valdžia reikalauja 
apie 320 milionų dolerių 
naujos paspirties (diktato
riškoms) Graikijos ir Tur
kijos .valdžioms prieš ko
munizmą, pagal Trumano 
mokymą.

Universiteto vadovybė 
priešinga komunizmui, bet 
“priespaudos žygiais ir per
sekiojimais prieš žmonių i- 
dėjas niekuomet nepasie
kiama tikslo”, pabrėžė prof. 
Hutchins.

— Galimas daiktas, kad 
ir tūli profesoriai priklau
so vadinamoms kairio
sioms organizacijoms • to
dėl, kad jos kovoja prieš 
fašizmą ir prieš kitataučių 
niekinimą bei skriaudimą,' 
bet tai nereiškia, kad jie 
stotų už Amerikos valdžios 
nuvertimą,— pareiškė Hut
chins.

— Jeigu kurie studentai 
šauktų nuversti šios šalies 
valdžiį, tai 
įstatymus;
valdininkai turėtų daryti 
tam tikrus teisminius žing
snius prieš juos, — pridūrė 
prof. Hutchins.

jie peržengtų 
tad atitinkami

priimt negrus, kaip ir bal
tuosius, į butus, kurie bus 
pastatyti su šalies valdžios 
pagalba. Prieš pataisymą 
kovojo ypač trumaniški ir 
pietiniai demokratai, ir jis 
tapo atmestas 49 balsais 
prieš 31.

i Sykiu nutarta paskirti 
$25,000,000 išvietėms (toi- 
letams) farmose įrengti ir 
duoti $250,000,000 paskolos 
atsilikusioms farmoms pa
kelti.

Senato nutarimas dėl 
naujų namų statybos per
duotas Kongreso Atstovų 
Rūmui spręsti.

Vals-
kasyklų pramonė.

Pernai Jungtinėse 
tijose buvo pagaminta 680,- 
000,000 tonų minkštosios ir 
kietosios anglies, o šiemet 
bus iškasta tiktai apie 550,- 
000,000 tonų, nes žymiai su
mažėjo anglies pareikala
vimai.

Todėl dabar tiktai tūlos 
kasyklos dirba 6 dienas sa
vaitei, kitos gi angliakasy- 
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per savaitę, o kai kurios 
visai nedirba.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Atlanto pakto 
kraštų ginklavimas lėšuųs 
Amerikai apie 30 bilionų 
dolerių per 20 metų.

Metai XXXIX. ‘ Dienraščio XXXI.

Kinų Liaudininkai 
Audringai Šluoja 
Tautininkus
Liaudies Armija Daugelyje Vietų Persikėlė per Yangtzę 
Upę; bent 300,000 Liaudininkų Įsiveržė j Pietų Kiniją

Nanking, Kinija.— Kinų 
Liaudies Laisvinimo Armi
ja persikėlė iš šiaurinio 
Yangtze upės šono į pietinį 
ties Tikangu, Wuhu, King- 
pu, Siherwei. ir daugelyje 
kitų vietų. Ir jau penkta
dienio rytą buvo pranešta, 
kad bent 300 tūkstančių 
liaudies kariuomenės per
simetė per tą dviejų-trijų 
mylių pločio upę, įsiveržė į 
pietinę Kiniją ir atakuoja 
ten tautininkų armiją.

Liaudininkų - komunistų 
kovūnai abiem Yangtze pu
sėm urmu užiminėja mies
tus vieną po kito. Teigiama, 
kad įvairiuose miestuose 
tautininkų kariuomenė pa
sidavė bei perėjo į Liaudies 
Armijos pusę.

Amerikinis radijo prane
šimas iš Nankingo sakė:

— Tautininkų miestai 
krinta, kaip .galerijoj šau-

Gromyko Sako, Jankiai 
Ir Anglija Pjudė 
Nacius prieš Sovietus

Flushing Meadow, N. Y. 
— Sovietų delegatas And
rius Gromyko Jungt. Tau
tų Asamblėjoj (seime) 
smerkė Ameriką ir Angliją, 
kad jos planuoja naudot 
buvusias Italijos kolonijas 
šiaurinėje Afrikoje, kaip 
užpuolingo karo bazes prieš 
Sovietų Sąjungą. Gromyko 
siūlė perimti tas kolonijas 
į tiesioginę Jungtinių Tau
tų globą.

Amerikos atstovas John 
Foster Dulles tam priešino
si; esą, jei tos kolonijos bū
tų pervestos į J. Tautų glo
bą, tai ir Sovietai galėtų 
ten įkelti koją, kaip yienas 
globėjų, ir įsigyti laivyno 
bazę Viduržemio Jūroj. O 
Amerika “negali to leisti.”

Anglijos atstovas Hector 
McNeil apšaukė Sovietus 
imperialistais* ir prikišo, 
kad jie pirm* karo atsiuntė 
savo kariuomenę į Lietuvą.

Gromyko, į tai atsilepda- 
mas, pareiškė:

— Anglija ir Jungtinės, 
Valstijos padėjo Hitleriui 
pasiruošti karui. Anglai- 
amerikonai meldėsi, kad tik 
naciai užpultų Sovietų Są
jungą. Tik todėl Rusija ir 
paėmė bazes Lietuvoje.

Burnos Lakūnai, Sakoma, 
Užmušę 100 Sukilėlių

Rangoon, Burma. — De
šinioji premjero • Thakino 
Nu valdžia garsinasi, kad 
jos lėktuvai užmušę 100 su
kilėlių. Tai daugiausia ang
liški lėktuvai.

Aukštieji KaPenų tauty
bės sukilimo vadai neseniai 
buvo paskelbę, kad sukilė
liai pasiduodą ir darą taiką 
su valdžia. Bet sukilimo ko
vūnai neklauso tokių vadų.-

LAISVĖ—UBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimor Street, 
Brooklyn G, N. V.

Telephone: Stagg 2*3#78

domi moliniai karveliai.
Liaudininkai, be kitko, 

apgulė Wuhu šiaurinėje 
Yangtze pakrantėje, tiktai 
už 3 amerikinių mylių nuo. 
tautininkų sostinės Nan
kingo. Toje pat Yangtze 
pusėje jie šturmavo bei už
ėmė Kiangpu, Siherwei, 
Pučeną ir kitus miestus.

Toliau į vakarus kiti 
Liaudies Armijos junginiai 
apgula fabrikinį Kinijos 
didmiestį Hankowa, vadi
namą kiniškų ‘“Pittsbur- 
ghu” ir Kinijos “Čikaga.”

Tautininkų valdovai gal
vatrūkčiais lekia iš Nan
kingo. Amerikos ambasada 
įsakė amerikiečiams taip 
pat kuo greičiausiai bėgti 
iš Nankingo, kurį liaudinin
kai gali bet kada apsupti.

Manoma, kad Liaudies 
Armija, trauks į pietus lin
kui Hangčovo uostamiesčio, 
kad galėtų atkirsti pussalį* 
su Šanghajaus ir Nankingo 
didmiesčiais.

Amerikiniai koresponden
tai skaičiuoja, kad liaudi
ninkai - komunistai turi 
mjlioną iki pusantro milio- 
no armijos, paruoštos ur
mu šluoti tautininkus vi
sais frontais.

Pasitraukė Armijos 
Sekretorius Royall

Washington. — Armijos 
sekretorius Kenneth C. Ro- 
yall pasitraukia iš vietos 
nuo balandžio 27. d. Prez. 
Trumanas su “apgailestavi
mu” priėmė pasitraukimą.

Prezidentas kvietė Curti- 
są Calderį, Elektros Bonų 
ir Šėrų kompanijos pirmi
ninką užimti Royallo vie
tą. Calderis atsisakė.
. Dar nežinia, ką Truma
nas parinks nauju armijos 
sekretorium.

Prancūzai ir Anglai Sulaiką 
Lenkus Angliakasius

Pittsburgh, Pa. — Tarp
tautinėje konferencijoje dėl 
angliakasyklų Janas Stan- 
czykas, buvęs Lenkijos dar
bo ministras, skundėsi, kad 
Francija ir Anglija sulaiko 
dešimtis tūkstančių išvie- 
tintų lenkų mainierių —ne
leidžia jiems namo grįžti.

Francijos ir Anglijos at
stovai sakė, kad tie lenkai, 
girdi,’ “patys nenorį grįž-

London. — Anglijos karo 
laivyrfo ministras smerkė 
kinų Liaudies Armiją, kad 
ji bombardavo ir sužalojo 4 
karinius anglų laivus 
Yangtze upėje.

______ ______________ t

TEHERAN. Irano užsie
nio reikalų ministerija už
ginčijo pirmesnį pranešimą, 
kad Iranas panaikinąs 1921 
m. sutartį su Sovietų Są
junga.
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Taika Yra Visų Žmonių Reikalas!
“Gynimas taikos yra visų žmonių uždavinys!...” Tai 

vienas obalsių,-iškeltų Paryžiaus Salle Pleyel auditorijo
je, kurioje vyksta pasaulio žmonių atstovų kongresas 
taikai palaikyti. ,

Tik tegu kiekvienas padorus žmogus pagalvoja, o jis 
tuojau supras, jog šis obalsis yra nepaprastai gilus ir 
teisingas. Taikos palaikymas juk negali būti vieno ar ki
to asmens atsakomybė. Ne! Taikos palaikymas pasaulyje 
yra visų žmonių, norinčių taikos žmonių uždavinys. O 
kad tą uždavinį įvykdžius gyveniman, tenka kiekvienam 
žmogui, nepaisant, kur jis esti, organizuotis, vienytis ir 
kovoti, — kovoti prieš tuos, kurie taikos nenori, kurie 
nori karo.

Kongrese, kaip jau buvo rašyta, dalyvauja apie 2,000 
atstovų, suskridusių iš viso pasaulio kraštų.

Kongresas būtų kur kas didesnis, jei Francūzijos 
valdžia nebūtų apribojusi delegatų skaičiaus, jei ji būtų 
įsileidusi visus atstovus, įpareigotus Kongrese daly
vauti.

Deja, Francūzijos valdžia, tarnaujant Wall strytui, 
apribojo delegacijų skaičių: daugelio kraštų delegacijos 
nebuvo pilnumoje įsileistos. Na, ir nemažai tų delegatų, 
kuriems Francūzijos ponai nevizavo pasų, susirinko Pra- 
gon, Čechoslovakijos sostinėn, ir ten jie atlaikys savo 
mažytę taikos konferenciją. (

“Mes suvykome čionai ne prašyti taikos, bet ją palai
kyti,” pareiškė žymusis francūzų mokslininkas, vienas 
atomo energijos išradėjų, Frederic Joliot-Curie. “šis 
kongresas yra žnTonių atsakymas tiems, kurie pasirašė 
Atlanto paktą. Į naują karą, kurį jie ruošia, mes atsa- i 
kyšime liaudies masiniais sukilimais!” ,

Atsiminkime, tai ne “politikieriaus”, bet pasaulinio ! 
masto mokslininko ‘balsas ir įspėjimas.

Kongrese dalyvauja mokslininkai, menininkai, rašy- i 
tojai, na, ir organizuotų darbininkų vadai. Šiuos žodžius j 
rašant, mes dar nežinome, ką kiekvienas jų ten kalbėjo, 
tad pasitenkinsime priminimu tik vieno kito minties, 
pareikštos Kongrese.

Kalba Idalijos socialistų (kairiųjų) partijos vadas, 
Pietro* Nenni. Jis siūlo įkurti pastovią taikai palaikyti j 
tarybą, kurį vadovautų pasaulio tautoms, besigrumian- į 
čioms už taiką .

Jis reiškia panašią mintį, kaip mokslininkas Joliot- i 
Curie, sakydamas, jog pasaulio žmonės sukiltų, jei im- , 
perialistai pradėtų naują pasaulinį karą. Mes tiesiame i 
ranką, sakė Nenni, kiekvienam žmogui, siūlydami tai
ką, bet, jei pasirašiusieji Atlanto paktą visvien karą pra
dėtų, tuomet mūsų ištiestoji ranka pasikeistų į kumštį!

Arba, kalba Amerikos dainininkas ir visuomenininkas 
Paul Robeson. Jis sako: Amerikos negrai atsisakytų eiti | 
į karą prieš Tarybų Sąjungą, jei Atlanto pakto ritieriai I 
jį pradėtų. Kodėl jie atsisakytų tokį karą remti? Dai-1 
nininkas nurodo:

— Amerikoje negrai yra pavergti ir pažeminti, o nau
jasis karas juos dar baisiau pavergtų, tai kodėl gi jie 
turėtų eiti kariauti prieš Tarybų Sąjungą, kuri trumpo 
savo gyvenimo laikotarpio bėgyje pakėlė negro žmogiš
ką savigarbą, pastatė jį į žmogaus vietą!...

Šitokie obalsiai, šitokie šūkiai vyravo pasaulinio tai
kos kongreso pirmąją dieną. % •

Tenka manyti, kad panašiais 'obalsiais ir kalbomis 
kongresas ir baigsis ir jame iškeltieji taikos reikalai bus 
įsisavinti visos taiką mylinčiosios žmonijos.

150,000 ir 300,000 Per Mėnesį
Jungtinių Valstijų darbo departmentas (valdinė įstai

ga) paskelbė, jog š. m. kovo mėnesį bedarbių skaičius 
pramonėje (ne agrikultūroje) paaugo 150,0Q0.

Praėjusiais metais per tą patį mėnesį dirbąnčiųjų 
skaičius pakilo 300,000 pramonėje.

Šiais metais, beje, per kovo mėnesį Jungt. Valstijų 
darbininkai uždirbo, skaičiuojant bendrai, po $1 savai
tėje mažiau, negu praėjusiu metų kovo mėnesį. *

Atsiminkime, šitos skaitlinės yra pateiktos valdinės ; 
įstaigos. Jos yra konservatyvės skaitlinės, ne tik neper- ' 
dėtos, bet,* tenka manyti, greičiau bus “pagerintos.”

O vis tik jos rodo gan liūdną paveikslą dabartinės mū
sų buities. Nedarbas didėja, darbininkai mažiau uždir
ba, o gyvenamųjų produktu kainos nekrinta tokiu pa
čiu greičiu.

Beje, valdinės įstaigos skelbia, jog šiemet farmeriai 
privalą tikėtis mažesnių pajamų, kaip praėjusiais me
tais. Sakoma, tos pajamos sumažėsiančios net 10 nuoš., i 
palyginti su praėjusių metų pajamomis.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jog" ir taimeriams bus užduotas smūgis. 

Dėl to nenukentės, žinoma, stambieji farmeriai, nenu
kentės ir spekuliantai, lupą milžiniškas pinigų sumas iš 
farmerių.' Nukentės vyriausiai smulkieji farmeriai.

Viso to akiregyj geležinkelių magnatai rėkia, reikalau
dami pakelti važiuotos kainas. Stambiųjų namų savinin
kai - bilijonieriai rėkia už nuomų pakėlimą butams, ku
riuose gyvena darbo žmonės.

Už pajamas ir kitokius daiktus taksai ne mažinami, 
bet kai kur dar keliami. .

KAS KĄ RAŠO IR SAKO AMERIKINIO KUNIGO MELIŠO BYLA
* . A r . * 5 ' ■ 5 7 ,

WILLIAM Z. FOSTERIO 
LAIŠKAS TEISĖJUI 
MEDINA

Tai, kas dedasi byloje 
prieš vienuolika komunistų 
vadų, turėtų pažadinti visą

niunistų vadų pateikti ma
no liudijimą už juos. Aš 
tvirtai raginu jumis tą da
lyką dar kartą perkratinėti

Amerika. Tai reikalas ne 
tik komunistu, bet visu de- 
mokratiją mylinčių žmonių. 
Ten teisiamos yra Ameri
kos žmonių civilinės teisės.

Kiekvienas bešališkas a- 
merikietis, neatsižvelgiant į 
jo ar jos politinius įsitikini
mus, nori, kad teismas būtų 
vedamas ribose Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos > ir 
Teisių Biliaus. Kiekvienas 
nori, kad teismas būtų be
šališkas, teisingas.

Deja, to teisingumo ir 
bešališkumo iki šiol nėra 
parodę teisėjas Medina ir 
prokuroras McGohey. Pas: 
kritinis jų žygis, atmetant 
apsigynimo reikalavimą, 
kad Komunistų Partijos 
pirmininko William Z. Tos
terio liūdymas būtų išklau
sytas jo namuose, neturi 
jokio pateisinimo nei teisin
gume, nei teismų procedū
roje. Tai priešinga viso
kiam supratimui apie tei
singumą.

Kaip žinoma, įkaitinta 
buvo dvylika komunistų va
dų? Jų tarpe buvo ir Fos
teris. Bet tuojau paaiškėjo, 
kad Fosterio sveikata ran
dasi labai blogoje padėtyje. 
Paties teisėjo Medina pas
kirti gydytojai pripažino, 
kad jokiu būdu jis negali 
būti teisiamas, nes negalė
tų panešti bylos eigos. Tai 
būtų pastatymas jo gyvy
bės pavojum Apsigynimo 
advokatai reikalavo, kad 
jeigu Fosteris dabar negali 
būti teisiamas, tai kad visa 
byla būtų atidėta., Tačiau 
teisėjas patvarkė, kad byla
turi įvykti dabar, kad Fos
terio reikalas turi būti at
skirtas ir kad teisiami turi 
būti tiktai vienuolika ap
kaltintųjų.

Tačiau Fosteris yra par
tijos pirmininkas. Pirmi
ninku tos partijos jis yra 
per daugelį metų.’ Jam yra 
puikiausiai žinoma visa tos 
partijos veikla ir politika. 
Jis geriausiai gali ją ir jos 
filosofiją apginti. Teisimas 
vienuolikos žemesniųjų va
dų’yra neteisingas.. Aišku, 
kad jeigu jie bus nuteisti, 
tai Fosterio nuteisimas jau 
bus užtikrintas. Taigi, fak- 
tinai Fosteris bus nuteis
tas kartu su tais vienuoli
ka, nors jis .teisme nedaly
vauja. Tai aišku kiekvie
nam. Tai supranta teisėjas 
ir valstybės prokuroras. 
Tai puikiai supranta ir ap
sigynimo advokatai.

Štai kodėl Jie pareikala
vo, kad Fosterio balsas 
būtų išgirstas dabar. Jei 
jis negali asmeniškai teis
me dalyvauti,’ jo 
1 i ū d i j i m ą už apsigy
nimą gali išgirsti pas 
jį namuose bei ligoninėje 
per advokatus. Tai priimta 
teismų procedūra. Jei liudi
ninkas pats negali teisman 
pribūti, jo liudijimas patei
kiamas džiūrei raštu. 

I

Šitoks teisėjo Medina pa
sielgimas iššaukė iš Foste
rio jam laišką. Laiškas la
bai svarbus. Fosterio argu
mentai labai rimti. Fosteris 
rašo teisėjui:

“šiuomi aš asmeniškai 
protestuoju prieš jūsų pa
tvarkymą, uždraudžiantį 
vienuolikai teisiamųjų ko-

ir pakeisti savo patvarky
mą.

“Mano reikalavimas pa
keisti jūsų patvarkymą yra 
paremtas sekamais vyriau
siais išrokavimais:

“Pirmas, jūsų patvarky
mas prieš mano liudijimą 
pavojingas ir rimtas smū
gis kaltinamiesiems. Aš ne
galiu teisme liudyti už kal
tinamuosius del mano svei
katos stovio. Užgynimas 
man progos liudyti išmeta 
iš teismo rekordų svarbiau
si parodymą, kurį aš esu 
ypatingai kvalifikuotas su
teikti, kaipo gerai žinantis 
ir suprantantis Komunistų 
Partiją, jos programą - ir 
politiką.”

Kita priežastis, Fosteris 
i rašo, yra ta, kad “jūsų pa
tvarkymas atima Komunis
tų Partijai, kaipo Amerikos 

• orgąniztiotų piliečių gru
pei, teisę pasinaudoti politi
nėmis jų teisėmis, teisėmis 
pilno ir teisingo pasirody
mo prieš džiūrę ir visuome
nę.”

Fosteris nesutinka su 
teisėjo nuomone, kad būk 
čia nesanti teisiama Komu
nistų Partija. Jis rašo:

“Jūs sakote, kad čia nė
ra teisiama Komunistų 
Partija. Bet tai netiesa. 
Kaip parodo apkaltinimai 
ir iki šiol valdžios pateikti 
parodymai, teisiama yra 
Komunistų Partija, — tei
siama tiek šiame teisme, 
tiek prieš publiką.” -

Koks valdžios tikslas šio
je byloje? Jos tikslas yra 
uždrausti Komunistų Par
tijai viešai gyvuoti ir Veik- 

| ti. Fosteris nurodo, . kad
i aišku, kaip diena, jog jeigu 
šitie vienuolika komunistų 
bus paskelbti kaltais ir nu
teisti, Komunistų Partija

I bus padaryta nelegališka 
: organizacija. Pasiremiant 
| šio teismo sprendimu, val
džia galės persekioti kitus 
komunistus.

Trečias Fosterio argu
mentas yra, kad neleidimas 
Fosteriui liudyti baisiai ne
teisingas jam pačiam. Jis 
teigia, kad jis f ak tinai nu
teisiamas jam nesant teis
me.

Fosteris rašo:
“Jūsų patvarkymas pa

stato mane prieš pasirinki
mą, arba tylėti tuo laiku, 
kai mano sandarbįninkai ir 
viskas, už ką aš yisą gyve
nimą kovojau, yra puolami 
ir niekinami grupes parsi
davėlių ir šnipų, arba ateiti 
į tdismą ir liudyti, nepai
sant patarimo keturių New 
Yorko vadovaujančių šir
die^ ir nervų ligos specialis
tų, kurtų du jūs patys esate 
paskyrę, kad toks mano žy
gis pakenktų mano sveika
tai. Mano gydytojai sako, 
kad mano pasirodymas teis
me kad ir trumpais laiko
tarpiais, galėtų pasibaigti 
pavojingiausiais rezulta

tais.” , )
Ar teisėjas Medina at

kreips'dėmesio į šitą Fos
terio protestą ir reikalavi
mą? Sunku pasakyti. Labai 
abejotina. Iki šiol jis nėra 
įrodęs, kad jam rūpėtų, kal
tinamųjų teisės.

PUODAS KATILĄ 
VANOJA

Šveic,ari joje besėdįs Gab-

•, ........... „---------------------r— ------------ - ----------------- •

rys įteikė Jungtinėms Tau
toms “memorandumą”, ku
riame jis visam svietui pra
neša :

Prancūzijoje .yra susida
riusi Lietuvių Direktorija, į 
kurią įeina lietuvių įžymieji 
asmenys demokratai, daly
vaujant rezistencijos atsto
vam, kuriem pasisekė pra
laužti kelią į Vakarus pro 
geležinę uždangą.

Lietuvių Direktorija, suda
ryta išimtinai iš demokrati
nių elementų, turi tikslą at
statyti Lietuvą demokrati
niais pagrindais, priešingai 
nei kiti lietuvių susigrupavi- 
mai( labai gausūs tremtyje 
Vokietijoje, Austrijoje ir net 
Jungtinėse Valstybėse, kurie 
siekia atstatyti fašistinę Lie
tuvą.

Tarp jų Vokietijoje komi
tetas, žinomas inicialais 
VILKas, susidedąs išimtinai 
iš nacionalistų ir kurio prie
kyje yra k u n. M. Krupavi
čius, siekia sudaryti “egzili- 
nę vyriausybe.’’ įkvėptą dik
tatoriaus velionies Smetonos 
režimo. Tam tikras skaičius 
lietuvių zdemokratų patriotų, 
kad tam pasipriešinti, suda
rė šią Lietuvių Direktoriją.

Mūsų “didvyriai” iš fa
šistinės Amerikos Lietuvių 
Tarybos šaukia, kad Gab
rys yra pats fašistas, kad 
jis žygiuoja gryniausio iš
daviko keliu.

Mes gi pasakysime, kad 
šitie ginčai tarp gabrinių 
fašistu ir fašistų iš VLIKo 
yra niekas daugiau, kaip 
puoodo vanojimas per ka
tilą. Visi jie lygūs lietuvių 
tautos priešai.

JAU SUSIRADO “LIETU
VOS LAIKINĄJĄ 
VALDŽIĄ”

So. Bostono Keleivis 
| skelbia: “Kalbės Laikiilo- 
I sios Valdžios Atstovas V. 
I Sidzikauskas.” Toliau suži
nome: “Inicialai VLIK rei
škia Vyria'usį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą... Tai 
yra laikinoji Lietuvos vy
riausybė užsienyje...”

Sidzikauskas yra gryno
jo kraujo smętpnininkas. 
Kad jį aukščiau iškelti, Ke
leivis jį padarė “Laikino
sios Lietuvos. valdžios at
stovu”. Taip toli ir taip 
kvailai nėra nuvažiavę nei 
patys smetonininkai.

Visa tai turėtų versti pagalvoti kiekvieną darbininką, 
ką jis turi šiuo atsitikimu daryti.

Šių metų Gegužės Pirmąją Amerikos darbininkai iš
kels Šukius, kuriuose atsispindės jų programa kovai už 
išlaikymą taikos ir jų gyvenimo lygio.

MENŠEVIKAI—POLI
CIJOS ŽIAURUMO 
TEISINTOJAI

Aną dieną Laisvėje buvo 
rašyta, kad New Yorko 
Miesto Kolegijos studentus, 
reikalaujančius pašalinti iš 
vietų du fašistiniu urofeso- 
riu, policija persekioja ir 
areštuoja. 'Į tai Naujienos 
atsako:

“Tai melas, nęs policija 
nepersekioja streikuojančių 
stųęlęntiį; ji areštuoją tik
tai pikietįninkųs, kurie pa
stoja kelią studentams, no
rintiems eiti į paskaitas’* 
(N., bal. 16 d.). :

Tai atviras pasisakymas 
už policijos žiaurumą .ir 
streikų laužymą. Juk pana
šiai policija galvas skaldo 
ir areštuoja tik tiems, ku
rie streiko metu eina ir pi- 
kietuoja dirbtuves. Aišku, 
kad tie, kurie namie ąędi,‘ 
policijos ir streiklaužių 
žiaurumo neparagauna.

Naujienos sako: gerai, 
kad policija pikietininkams 

| galvas skaldo. Kam jie pa- 
; stoja kelią studentams, ku- 
Įrie nori eiti mokyklon!

’ Lygiai taip darbininkų 
priešai argumentuoja: Ge
rai, kad policija terorizuoja 
pikietininkus, kurie pastoja 
kelią nopntięfns eiti į dar
bą, tai jjra, streiklaužiams!

Kovo pradžioje Long Is
land (New York) protes
tantų bažnyčios vyskupas 
de Vulfas paskelbė, jog 
Džonas Melišas, Šventosios 
Trejybės bažnyčios Bruk- 
lyne kunigas, turįs 74 me
tus, atleidžiamas iš parei
gų. Melišas šias pareigas 
ėjo per 45 metus, todėl 
netikėtas bažnytinės val
džios nutarimas sukėlė vi
siškai suprantamą nusiste
bėjimą.

Savo pareiškime, kurį pa
skelbė reakciniai laikraš
čiai ir kuris yra parašytas 
teologinio traktato . stiliu
mi, vyskupas de Vulfas mė
gino sudaryti .‘įspūdį, jog 
Džopo Melišo atskyrimas 
nuo bažnyčios buvo “Karš
tų maldų bei dieviško vado
vavimo” išdava. Tačiau, 
neužilgo paaiškėjo to die
vo, į kurį' dėl sąmojo nuro
dinėjo vyskupas, tikroji 
buveinė. Ne iš dangiškų 
aukštybių, o iš gerai žino
mų vietų mūsų nuodėmin
goje planetoje vyskupui bu
vo liepta susidoroti su se
nyvu kunigu, kurį parapi
jiečiai gerbia.

Dalykas yra tas, jog 
Džono Melišo sūnus —taip 
pat kunigas, Uiljamas Me
lišas — yra Nacionalinės 
Amerikinės - T a r y b inės 
Draugystės Tarybos narys 
ir aktyviai dalyvauja prog
resyviniame judėjime Jung. 
Valstybėse. Obskurantams 
iš .vyskupijos bažnyčios, 
tampriai surištiems su 
stambiu kapitalu, to užte
ko, kad padarytų “valy
mą.”

■ Per daugelį mėnesių jie 
reikalavo iš Džono Melišo, 
kad jis išsižadėtų savo sū- 

| naus arba priverstų jį at
sisakyti dalyvauti politinė
je veikloje. Amerikinės 
bažnyčios kunigaikščių a- 
kyse taikos bei draugystės 

> tarp tautų propaganda, ka
ro isterijos pasmerkimas 
bei Wallace progresyvinės 
partijos parėmimas yra 
mirštama nuodėmė ir nelei- 
stjna erezija. Tačiau de 
Vulfas liko riieko nepešęs. 
Melišas — vyresnysis ne
pasidavė nei. įtakai, nei 
grasinimams. Dar daugiau, 
pernai vasarą jis pats kal
bėjo per masinį mitingą Fi
ladelfijoje jr pasmerkė ne
apykantos Tarybų Sąjungai 
propagandą.

Bažnytinė inkvizicija at
sakė nutarimu išvyti Džo
ną Melišą iš bažnyčios. Ta
čiau šio nutarimo iniciato
riai tikrai nesitikėjo para
pijiečiams taip reaguojant į 
jų veiksmus.

Šventosios-Trejybės baž
nyčios parapijiečiai vysku
po įsakymą sutiko, su pasi
piktinimu. Jie nutarė z pa
šalinti devynis parapijos 
valdybos narius, stojusius 
prieš Melišą. Trys ketvirta
daliai parapijiečių pasirašė 
peticiją, kurioje jie pareiš
kė, jog paremia jo pozici
ją. Didelė šventikų grupė, 
tame tarpe keturi vysku
pai, gynė D.žoną Melišą. 
Pavyzdžiui, Niuarko vys
kupas Ludlou pareiškė, jog, 
jo nuomone, pagalba ’ Na- I 
cionalinėi Amerikinės - Ta
rybinės Draugystės Tarybai 
nėra “žalinga” veikla.

Taip vietoje anti-tarybi
nio skandalo išėjo konfuzi- 
ja. Reakciniai bažnytininkai 
pralaimėjo. Jų veidmainiš
kumas, jų neapkanta taikai 
bei progresui visiems aiš
kiai matyti.

★ ★ ★ 
Kardinolo Spellmapo 
dalboj unga 

t

Neseniai New Yorke bu

vo matyti keistas reginys. 
Katalikų dvasiškiai bei ku
nigų seminarijų klierikai, 
grupėmis, kasė kapus Cal
vary kapinėse. Tą darbą, 
kuris taip netinka dvasiš
kių rangui, jiems pavedė 
dirbti Niujorko arkivysku
pas Spellmąnas.

Dalykas yra tas, jog trys 
šimtai duobkasių, kuriuos 
kapinių šeimininkai eksplo
atuoja, sustreikavo. Jų rei
kalavimai buvo labai sai
kingi : sutrumpinti darbo 
savaitę ir kiek padidinti e- 
šamą elgetišką darbo atly
ginimą.

Tačiau kardinolas Spell- 
manas anaiptol nepriklauso * 
prie tų žmonių, kurie už
jaučia išnaudojamųjų kla
sei. Kaip tik atvirkščiai. Be 
to, Spellmanas — šv. Pat
riko bažnyčios vyresnysis, o 
šios bažnyčios globėjai yra 
Calvary kapinių šeiminin
kai. Jie faktiškai išlaiko 
bažnyčią. Tuo viskas ir pa
aiškinama, kodėl bažnyčios 
kunigaikštis stojo kovon su v 
streikuojančiais duobka
siais.

Kuomet į jį kreipėsi strei
kuojančių delegatai, jis at
sisakė svarstyti su jais 4 
klausimą dėl darbo savai
tės sutrumpinimo ir tyčio
damasis pasiūlė labai men- * 
ką darbo atlyginimo padi
dinimą. Profesinė sąjunga 
atmetė šį pasiūlymą. Tuo
met kardinolas nusiuntė 
jam pavaldžius bažnyčios 
tarnus kapus kasti/

Kartu jis, sekdamas ka
pinių šeimininkų klyksmu, 
jog esą duobkasiai yra už
krėsti “komunizmu”, parei
kalavo, kad jie išstotų iš 
organizacijas, kuri įeina į 
gamybinių profs ąjungų 
Kongresą (CIO).

Daugelis profsąjunginių 
organizacijų priėmė protes
to rezoliucija > prieš Spell- 
mano veiksmus. Taip,' pa
vyzdžiui, Konektikuto vals
tijos gamybinių profsąjun
gų Kongreso Tarybos rezo
liucijoje yra pasakyta:

“Mes kuo ryžtingiausiai 
pasmerkiame k a r d i nolo 
Spellmano streiklaužišką 
taktiką.” t

Tokiu būdu paaiškėjo, jog 
kardinolas Spellmanas tar
nauja ne tik Vatikanui, bet 
kaip darbjungys tarnauja * 
taip pat Niujorko Calvary 
kapinių šeimininkams.

★ ★ ★
Prekiautojai gyva yreke

Ne taip seniai Vokietijos 
spauda buvo paskelbusi 
skandalingus duomenis, ku
rie demaskavo vadinamo 
tarptautinio biuro namų 
tarnaitėms samdyti Vakarų 
Vokietijoje veiklą, šito biu
ro direktorius amerikinis 
biznierius Džemsas Komp
tonas, išnaudodamas Tri- 
zonijoje v i e š p a taujantį 
skurdą ir nedarbą, suorga
nizavo prekybą gyva preke 
ir nugabendavo jaunas vo
kietei į Pietų Amerikos ša
lių paleistuvaujamuosius 

1 namus. . *
Komptono operacijos su

viliojo Amerikinės darbo 
federacijos atstovą Europo
je Irvingą Ęrauną. Jo pa
grindinės funkcijos — de
mokratinių profesinių są
jungų sprogdinimas bei 
skaldymas — matyti, pa
lieka jam pakankamai lai
ko tam, kad jis kaip darb
jungys įsijungtų į prekybą 
gyva preke. Profsąjunginis 
biznierius nutarė pavaryti 
biznį plačiu mastu ir prie 
jo prisitraukė Kurtą šu- 
macherį. Drauge jie ap
svarstė kelis projektus kaip ?

(Tftoa 5-me pust) 4
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily ) — ŠestacL, Bal. 23, 1949
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a ir menas
MENO VEIKLOS DIRVONAI

Šio sezono veikla eina prie galo. Dar 
Detroite Festivalis, Brooklyne ir dar 
kaip kur vaidinimas, ot, ir jau ateis va
sara. Išvažiavimai į orą, į pajūrį visai 
netoli. Rytuose mes turėsime Dainy Die
ną Wdterburyje, Vasarinę Mokyklą Wor
cester]/je ir, žinoma, bus eilė mažesnių 
meninių pokilių.

Rytoj, balandžio 24 d., turėsime LMS 
f III Apskrities konferenciją. Aišku, ji 

bus skaitlinga delegatais ir gausi dar
bais, gerais tarimais. Konferencija bus 
kaip ir savotiškas festivalis, nes toje pa
čioje patalpoje, mūsų Kultūriniam Cen
tre, eina Dailės Kūrinių Paroda ir įvyks' 
vaidinimas M i žaros dramos — “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos.”

Meno veikla reikalauja planingumo. 
Bile sueigą ar mitingą galima suruošti 
į keletą dienų, bet taip greit negalima 
suruošti meninį spektaklį, nepaisant kas 
jis būtų — koncertas ar vaidinimas. Čia 
jau reikia pasiruošimo.

Neplaningą meno veiklą mes pastebė- 
. jome jau praeitame sezone Brooklyne.

Pradžioje^ sezono mes turėjome eilę kon- 
> certų, bet nebuvo vaidinimų, o pabaigo

je nėra koncertų, o keletas vaidinimų. 
Todėl meninė veikla reikia planuoti iš 
anksto, dabar. Liaudies Teatras ir kitos 
meninės organizacijos turi savo veiklą 
ateinančiam rudeniui nustatyti dabar. 
Sakysime, koncertas, drama, operetė, ko
medija ir t.t.

—o—
Draugo Gilmano “Gaidelių” kritika 

man nepatinka, taip pat, mano many
mu, pamatiniai klaidinga ne literati- 
nė. Galima nesutikti su autorium, 
veikalo turiniu. Bet kritikui reikalinga 
veikalas pirma pastudijuoti, suprasti tai, 
ką autorus siekė pasakyti savo kūrinyje. 
Kūrinio pasmerkimas nėra rimta kriti- 

' ka. Naudos iš to nėra nė autoriui, nė 
kritikos skaitytojui.

Baltušio veikalo branduolys ne tame, 
kad buožė ir jo samdinys viename bute 
valgo, kad abu dirba, skursta. Taip pat 
čia autorius nesako pasaką apie “dvide
šimt vieno desetino buožę,” bet piešia ne
tikusią ūkio tvarką, sistemą. Autoriui, 
matomai, rūpėjo ne tų “desetinų” nu
meris, bet buožė ir mažažemis valstie
tis kaipo toki — samdytojas ir samdi
nys.

> Ir ne veikalo “Gieda Gaideliai” auto
riui tinka palyginimas prie “pradinio 
kalbėtojo,” kuris “rašė, rašė ir galo ne
surado veikalą užbaigti,” bet pačiam kri- 

4 tikui. Baltušio veikalas baigiasi ne- “spy- 
Čiaus įšrėžimu,” bet gana gera dramati
ne kova. Jo veikalo pabaigoje eina dvi
kova, o ne spyčius. Čia galutinas susi
kirtimas tarpe Povilo-Rūkienes ir Labu- 
čio-Marytės. Gale veikalo iškyla, išsi
ryškina apgavystė, čia iš M a rytės, Aūe- 
liukės jau pasigirsta pirmieji sąmonin- 
go-klasinio supratimo gaideliai.

LMS nacionalis suvažiavimas. Kada, 
kur jis įvyks? Rytai, nors žemu tonu, 
pasisakė už visos Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimą šiais metais. Buvo su- 
gestuotą jungti suvažiavimas su vasari
niais kursais. LMS 3 apskrities konferen
cijoje veikiausia nebus laiko šis cijoje veikiausia nebus laiko šis klausi

amas tinkamai diskusuoti. Daug turime
< vietinių problemų.

Chicagos apylinkės apskrities 
rencija pasisakė už šaukimą tokio šuva- v 
žiavimo sekančiais metais, 1950, būtent, 
Clevelande. Taip pat rekomendavo tuo 
atveju ruošti nacionalį festivalį. Gerai!

Bet sekančiais metais įvyks ir LDS 
nacionalis suvažiavimas. Vienu metu jau 
du dideli suvažiavimai. Ar gerąi, ar ne- 
perdaug vienais metais? O jungti LMS 
suvažiavimą ir festivalį su LDS suva
žiavimu vėl negerai. Kiek mes turėjome 
tokių bendrų suvažiavimų, tai nė vienas 
LMS suvažiavimas nebuvo sėkmingas. •

Vieta? Clevelandas nėra Chicaga, ne
prilygsta nė Worcesteriui, nė Brookly- 

t nui. Norint ruošti festivalį, dailės paro
dą suvažiavimo laiku, reikia ne tik ta-

konfe-

lentų grupės sukviesti, bet ir žiūrovai, 
klausytojai.

Jei taip, tai, ar neverta pakalbėti apie 
šių - metų rudenį, apie tinkamesnę, lie
tuviais skaitlingesnę apylinkę? Worces- 
tęryje, meno mokyklos laiku, sakoma, 
jau nebūtų galima suspėti, pergreit. Ką 
mano šiuo klausimu mūsų ,LMS Cent-

' ---O---
Meno veikla lietuvių judėjime darosi 

vertingesnė, būtinesnė. Ši veikla reikia 
budinti, ugdyti. Nei vien tik parengimai, 
spektakliai reikia ruošti. Taip jau ly
giai reikalinga apšvieta, organizacinis 
pastovumas. Kur gera organizacinė vei- 

. kla, ten yra ir meno veikla.
Tarpe LMS trečiosios apskrities vei

kiančiojo komiteto narių kilo klausimas 
išleisti kaip ir bidetiną LMį reikalams 
nusviesti. Jame būtų nušviesta meninė 
veikla, spektaklių problemos, organizaci
niai vienetų reikalai. Būtų kaip ir tarpi
ninkas tarpe meno grupių, pasikeitimas 
informacijomis ir t.t.

Žinoma, sumanymas dar yra tik lo
kalinis, LMS 3 Apskrities ribose. Čia 
vėl yra bet.. . Ką LMS Centras ir tokiu 
reikalu mano? Gal planuoja tokį infor
macijų biuletiną leisti visai mūsų meno- 
kultūros organizacijai?

—o—
Kuomet šis rašinėlis pasieks skaityto

ją, jau bus praėję dvi savaitės nuo ati-' 
darymo LMS 3 Apskrities Dailės Paro
dos. Paroda didelė ir graži, ji tesis dar 
tris savaites, iki gegužės 15-tai. Joje yra 
labai vertingu vaizduojamojo meno kū
riniu ir rankdarbių. '

Paroda atdara trečiadieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 7:30 iki 
10 vai. vakarais, šeštadieniais nuo 6 vai., 
o sekmadieniais nuo 3 vai. no pietų iki, 
10 vai. vakaro. Ne tik kviečiami lanky-

, tojai į paroda pasižiūrėti, bet jūs galite 
'joje pasirinkti gražių kūrinių ir savo 
namu papuošimui.

Kai kurie lankytojai išsireiškė, kad 
kūriniu kainos yra peraukštos. Bet jei 
mes įsivaizduosime, kiek dailininkas tu
ri idėti savo darbo, sielos savo, kūrinio 
sukūrimui, tai matysime, kad tos kai
nos nėra aukštos. Be to, kuomet jūs pa
sirinksite kūrini, tai parodos vedėjai mie
lai patarnaus jums, atsiklausdami dai
lininkų, ar jie sutiktų kaina numažinti.

V. Bovinas.

Kas Aprašys
Vykstančioji mūsų Dailės Kūriniu ir 

Rankdarbių Paroda Liberty Auditorijo
je, kiekvienas, kuris ją matė, pripažins, 
yra įspūdinga ir tūrininga.

Deja, ligi šiol dar niekas mūsų laik
raštyje nedavė apie ją išsamesnio vaiz
do. Laukiame, gal kuris iš pačių daili
ninkų tars svaresnį savo žodį tuo reika
lu.

Be to, mes daugiausiai kalbame apie 
dailės kūrinius, paišybą, vaizduojamąjį 
meną, bet permažai apie rankdarbius. O 
•rankdarbiu čia yra tokių, kurie stebina 
kiekvieną žiūrovą.

Stebėtis tenka, kiek tūlos mūsų ta
lentingosios ir darbščiosios draugės mo- 
tervs įdėjo i tai savo darbo!...

Šitų žodžiu rašytojas, kaip ir dauge
lis kitų Parodos lankytojų, deja, per ma-, 
žai turi žinių, per mažai nuovokos apie 
rankdarbius, tad įvertinti juos mes nie
kaip deramai negalėtume..

Gal iš pačių draugių moterų atsiras 
tokiu, kurios sutiks išsamesnį apie rank
darbius raštą pateikti mūsų skaityto
jams?

Girdėjau, draugė Katrina Petrikienė 
žada tai padaryti.

Mielai lauksime!
Beje, šia proga kviečiu kiekvieną 

Brooklyno -ir apylinkės lietuvį atsilanky
ti narodon ir pasigrožėti, pasidžiaugti 
mūsų dailininkų kūryba, mūsų moterų 
rankų darbais, stebinančiais žiūrėtojo 
akį. R. M.

Report on the LMS
! ‘Vacation’ School -1949

The LMS School committee is in full 
operation. With the combined forces of 
the 2nd and 3rd districts many new 
plans are being worked out to broaden 
and enlarge this year’s school. The place 
will be the same, the beautiful Olympia 
Park on Lake Quinsigamond, Shrewsbu
ry, Mass. The date has been moved up a 
week, August 7 through 21.

Some indication of the extensive pro
gram can be given thus far. There will 
be 3 major courses. Each student to se
lect one, the one that he is the most in
terested in. Each major course will be 
combined with other subjects and other 
activities.

Folk Dance Teacher Needed
At the time of this writing, teachers 

have been contacted for the various clas
ses. But the newest addition to the School, 
the Dance, iš without a teacher. The com
mittee is wondering if readers of this 
paper can help them in locating a teach
er capable of handling the teaching of 
the Lithuanian Folk Dance.

LMS Scholarship
! V

This Vacation Schobl is based on a 
non-profit, self supporting basis. The 
cost per student has been set at $50 for 
2 weeks. This is broken down this way 
— Registration $5, Tuition $10, Food, 
$15, and lodging $20. For one week the 
total cost to be $27.50.

This is indeed a nominal fee for a va
cation and a study course. But in some 
cases even that amount may prevent 
some youngster from registering. This 
year to make it possible for all to go 
who have the necessary qualifications 
and the .desire. to participate the LMS 
School Comm, is setting up a Scholar
ship Fund.

■ This is how the Scholarship will oper
ate. Many organizations would like to 
take some part in making the school a 
success. They may not have any students 
in their own club to sponsor, they can 
now contribute by swelling the Schol
arship Fund, and so* help send someone 
to school who may otherwise have 
been able to go.

No contribution to this fund is 
small. Every penny will be allotted 
wards sending students to The school. 
Since applications for the scholarship 
are ready, donations, too, will be ac
cepted immediately.

Don’t forget this is to be your school. 
Anyone can take advantage of the fine 
courses planned for this school. The cur
riculum will, be arranged so that young 
and old can derive many benefits from 
learning and associating together. Leis
ure hours will be planned for fun and 
pleasure.

Make plans to spend you vacation at 
the LMS “Vacation School” August 7 
to August 21!

not

too 
to-

t Harry Mitkus.

Paskutinį Kartę
Ateik, mylimoji, priglausk prie širdies;
Gal šis bus paskutinis kartas.
Nutraukus klaikią tylą nakties;
Užkelsi gyvenimo vartus.

Tyli vienuma — keturios sienos;
Langelis, ir tas toksai mažas.
Tik kartais
•Ar sušlama

sugirgžda surūdijęs plienas; 
budėtojo ražas.

ką taip beprasmiai jaunystė 
likimas, toks galas? [trūnija?Už ką toks

Vien mintys tik laisvos dar pinas it gijos;
Man primesta “baisus kriminalas.”

Norėjau aš laisvės, sau ir pasauliui— 
Norėjau broliams padėti.
Už ką? Už ką, gailėti saulės?!
Už ką jos trokštantiems kentėti?

Siauri koridoriai, kameros, gbotos;
Tardymas, kankinimais grįstas.
Ilgas ir kruvinąs kelias galgotos
Vien už tai, kad esu komunistas.
Ateik, mylimoji — pažiūrėk nors per langą
(Jei sargai, arčiau,neprileistų).
Tu, kaip ir laisvė, miela ir brangi —
Ateik! Ir prašvis mano veidas!

Kapso Sūnus.
Sao Paulo.

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” Sekmadienj

ŽINIOS 1Š.LIETUV0S

Balandžio 24 d., sekmadienį, Liberty 
Auditorijoje LMS JH-oji Apskritis sta
to naują Rojaus M i žaros dramą “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos.” Veikalas vaizduoja 
Amerikos lietuvių gyvenimą prohibicijos 
metu. Vaidina rinktiniai aktoriai, reži
suojami Jono Valenčio.'

Vaidinimas įvyks Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill. Prasidės lygiai 4 vai. po 
pietų. Po vaidinimo — šokiai.

Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuo
menė kviečiama atvykti'veikalo pamaty-

LMS News and Views
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By MILDRED STENSLER
Indeed, there are big doings in N. Y. 

these days. The Lithuanian Liberty 
Home opened its doors last Sunday to 
the biggest and finest display of graph
ic art’and handicrafts by Lithuanian 
artists i ever witnessed in the East. The 
Brown Room where the exhibit is housed 
is no longer an, appropriate name 
that room. This month it shall be 
named the Rainbow Room.

Hundreds of people crowded in
first day to witness the official opening 
of the show. Dr. Kaškiaučius officiated 
at the ceremonies and paid a well-de
served tribute to the 30 artists who ex
hibited some 80 odd pictures.

While all this excitement was going- 
on, yours truly, home in quarantine, 
paced the floor bemoaning the fates for 
sending those pesky germs at this most 
inopportune time. Before the month is 
over, however, I’ll be writing my own 
eye-witness account. The reports that 
have reached me are glorifying. It’s a 
fine show.

Fortunately, what has been placed on 
canvas will remain there, but not so with 
living drama. Whether I will ever get 
the opportunity to see another perform
ance of the Brooklyn Liaudies Teatro 
latest play, “Gieda Gaideliai” is doubt
ful. I wholeheartedly agree with the re
porters that such a show should be re
peated again next fall. At this time, how
ever, I do want to congratulate this the
atrical group on the fine acting and ex
cellent timing that everyone who 
seen the* play are talking about.

You can bet your bottom dollar 
. nothing will keep me from being-
sent at the rest of the programs sched
uled for the duration of the Exhibit. Ai
do Chorus has promised us a tuneful 
operetta, “Čigonai” on the 8th of May, 
while the following Sunday, the LKM 
Children’s group takes over with a pro
gram of songs and dances and a play.

I see where the Committee for the 
Midwest LMS Festival has decided to 
award trophies for the best performan
ces. To date 8 choruses, 2 dance groups, 
1 children’s group, and a good number 
of solos, duets and other* small singing 
groups have been registered. This is the 
first time trophies will be presented to 
the participants at any of our festivals. 
It should stimulate much interest and 
good competition. The Festival is sched
uled for April 29, 30 and May 1.

We note with pleasure too, that many 
of the young people of Detroit are active 
on the various working committees. Lil
lian Gugas and Stella Smith are arrang
ing the programs, — FlorencexKrakaitis 
is painting posters — Biruta Palevičius 
is investigating trophies, tvhile Donna * 
Daukas heads the list of best advertising 
salesmen.

To the Mid-westerners, the Eastern 
districts of the LMS send their greet
ings and best wishes, for a most success
ful .Spring Festival.

ŠAKIAI, sausio , 15 d. — 
Vykdydami savo socialistinį 
Įsipareigojimą, Gelgaudiškio 
valsčiaus darbo valstiečiai se
zoninį miško kirtimo planą 
baigė dar 1948 m. gruodžio 
mėnesį. Dabar visas dėmesys 
nukreiptas i miško medžiagos 
išvežimą. Valsčiuje organi
zuojamos raudonosios gur
guolės. Viena iš gausiausių 
gurguolių buvo suorganizuota 
Naikūnų apylinkėje.

A. Samajauskas.

Laivų Remontas
JURBARKAS, sausio 14.— 

Kalnėnų laivų remonto dirb
tuvės sėkmingai vykdo re
monto darbų žiemos sezono 
planą. Atremontuotas garlai
vis “Minininkas” ir pradėta 
remontuoti eilė baidokų. Dar
bo pirmauja stalių cecho 
meistras Pranaitis, įvykdantis 
dienos išdirbio normą 300 
procentų, ir tekintojas Nor
kus, įvykdantis normą 200 
procentų. Nuo senųjų darbi
ninkų neatsilieka ir jaunieji. 
Komjaunuolis Kaminskas savo 
užduotis įvykdo 200 procen
tų. Dirbtuvės pirmauja Ne
muno ruože. V. Jakaitis.

Lietuvos Prekybinės Organi
zacijos Visos Rusijos Mugėje

VILNIUS, sausio 14 d.—Le
ningrade, Kirovo vardo Kul
tūros rūmuose, prasidėjo Vi
sos Rusijos mugė. Joje buvo 
pakviestos dalyvauti taip pat 
Tarybų Lietuvos prekybinės 
organizacijos:* Vilniaus ir 
Kauno pramoninės prekybos 
bei universaliniai magazinai, 
vartotojų kooperacijos sąjun
ga ir metalo dirbinių bazė. Į. 
mugę jos pristatė įvairių siu
vinių, rūbų, skrybėlių, indų, 
galanterijos, metalo gaminių, 
maisto produktų ir tt. , Tuo 
pat metu mūsų • respublikos 
prekybinės organizacijos Le
ningrade sudarys sutartis su 
kitais mugės dalyviais dėl 
įvairių prekių pristatymo į 
Tarybų Lietuvą.

★ ★ ★ 
Tarybų Valdžios 
Aktų Rinkinys

VILNIUS, sausio 15.—Tei
sės instituto bendradarbių ko
lektyvas baigia paruošti spau
dai Tarybų valdžios 1918- 
1919 metų Lietuvoje aktų 
rinkinį. Instituto moksliniai 
bendradarbiai naudojasi 
Mokslų Akademijos, Vilniaus 
ir Kauno universitetų, Centri
nės bibliotekos, archyvų ir 
Revoliucijos muziejaus biblio
tekiniais bei rankraštiniais 
fondais.

šis 20 autorinių lankų dy
džio rinkinys numatomas iš
leisti lietuvių ir rusų kalbo
mis. Pirmoji rinkinio dalis 
apima V. Mickevičiaus - Kap
suko 1 pasirašytus aktus. Jų 
tarpe yra 1918 metų gruo
džio 16 dienos manifestas, 
kuriuo skelbiama, kad visa 
valdžia pereina į Lietuvos dar
bininkų, bežemių ir mažaže
mių valstiečių atstovų rankas.

• Antrame skyriuje — surink
tos Lietuvos darbininkų, beže
mių, mažažemių ir raudonar
miečių deputatų tarybų suva
žiavimo, prasidėjusio 1919 m. 
vasario 18 dieną, rezoliucijos.

Surinkti taip pat Centrinio 
vykdomojo komiteto nutari
mai, Lietuvos ir Baltarusijos 

’Tarybų Socialistinės Respubli
kos Liaudies Komisarų Tary
bos aktai, Revoliucinės Lietu- . 
vos Karo Tarybos įsakymai ir . 
kita.

, ★ ★ ★ 
Kirtavietėse

PANEVĖŽYS, sausio 15.— 
Berčiūnų valsčiuje pirmauja 
Degionių apylink. šios apylin- • 
kės “Lakštingalos” ir “Nau
jieji laikai” kolektyviniai 
ūkiai pirmieji įsijungė'į miško 
ruošos darbus ir jau užbaigė 
sezoninį uždavinį. Neatsiliko 
ir Viborių apylinkės darbo 
valstiečiai. Miško ruošos pir
mūnų gretoseK — darbo vals
tiečiai Sereika, Laugas ir ki
ti. Valsčiuje suorganizuota 
daugiau kaip 15 raudonųjų 
gurguolių su miško medžiaga.

P. Sargautas. 
Nauji Šaldytuvai

KLAIPĖDA, sausio 15 d.— 
Mėsos kombinate įrengti nau
ji moderniški šaldytuvai su 
dviem didelėm kamerom mė
sos produktams laikyti.

Be to, čia rekonstruotas le
dų generatorius. Ledų ga
myba padidės 20 procentų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, I
Lithuanian Daily) 
Šestad., Bal. 23, 1949



Tačiau Paspartutui reikėjo pranešti 
apie tai savo ponui. Nuleidęs galvą jis 
jau grįžo į vagoną. Tuo tarpu mašinis
tas, pakėlęs balsą, tarė:

t— Vyrai, gal dar pervažiuosim!
— Per tiltą? — paklausė vienas kelei

vis. -
— Per tiltą.
— Mūsų traukiniu? — tarė pulkinin

kas.
— Mūsų traukiniu.
Išgirdęs mašinisto žodžius, Paspartu

tas sustojo.
— Bet tiltas baigia griūti! — atsilie

pė konduktorius.
— Niekis, — atsakė mašinistas. — 

Paleidus traukinį visu smarkumu, gali
ma turėti kiek šansų pervažiuoti.

— Kad tave velniai! — tarė Paspar
tutas.

Raudonojo Kryžiaus keliaujančiai stočiai atvykus j 
CIO Transport Workers Lokalo 101 centrą, New Yor-' 
ke, virš šimtas narių davė kraujo vietos ligoninėse 
esančiu ligoniu pagalbai. Priešakyje matosi James A.

Wall ir Edna Jameson.
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Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Ryto vienuoliktą valandą traukinys at

ėjo į Bridžero stotį. Ta stotis buvo per 
du kilometrus aukštumo nuo. jūros pa
viršiaus. Nuo šių kalnų vienos upės bėga 
į Atlanto, kitos į Didįjį vandenyną. Dar 
reikėjo pavažiuoti nuo tos stoties apie 
du šimtus mylių, ir toliau jau buvo vie
nos lygumos, kurios traukiasi lig pat 
Atlanto vandenyno.

Pusiau pirmos keleiviams pradėjo ma
tytis didžiausias tos apylinkės miestas 
Alekas. Dar kelios valandos, ir trauki
nys turėjo jau išeiti iš kalnų. Jau gali
ma buvo tikėtis, kad kelionė per tą kal
nuotąjį kraštą pasibaigs laimingai. Snie
gas buvo nustojęs snigti. Pradėjo šalno
ti, ir oras pasidarė labai gražus. Dideli 
paukščiai, išbaidyti traukinio, skrido to
lyn. Jokių žvėrių, nei vilkų, nei lokių, 
niekur nematyti buvo. Tai buvo tikra dy
kuma.

Gerai papusryčiavę tam pačiam vago
ne, Fogas ir jo partneriai vėl susėdo prie 
visto. Tuo tarpu traukinys smagiai su
švilpė ir sustojo.

Paspartutas iškišo galvą pro langą, 
bet nematyti buvo jokios priežasties stoti.

Auda ir Fiksas nusigando, kad Fogas 
kartais neliptų žiūrėti; kas nutikę. Bet 
jis neėjo, tik tarnui pasakė:

— Eik pažiūrėti, kas ten yra.
Paspartutas tuojau išbėgo iš vagono. 

Jau bent keturiasdešimt keleivių buvo 
išlipę; tarp jų stovėjo pulkininkas Stem- 
pas Proktoras.

T ukinys buvo sustabdytas dėlto, jog 
priešais buvo išstatytas raudonas ženk
las, kuris reiškė, kad toliau važiuoti ne
galima. Mašinistas ir konduktorius kaž
ką bardamiesi kalbėjo su kelio sargu, 
kurį atsiuntė artimosios stoties Medi
cine-Bow viršininkas. Keleiviai apstojo 
juos ir ėmė taip pat bartis. Už visus la
biausiai rėkojo ir barėsi pulkininkas 
Proktoras.

Priėjęs prie jų, Paspartutas išgirdo 
šiuos sargo žodžius:

— Ne! Jokiuo būdu negalima važiuo
ti! Tiltas visai juda ir tikrai neišturės 
traukinio, sunkumo!

Tas tiltas, apie kurį kalbėjo, buvo 
permestas per gilų upelį, už vienos my
lios nuo tos vietos, kur sustojo traukinys. 
Sargas buvo atsiųstas pasakyti, kad til
tas baigia griūti, kad juo važiuoti jau 
nebegalima.

Paspartutas nedrįso eiti sakyti savo 
ponui. Jis klausėsi sukandęs dantis.

— Tai ką gi? — sušuko pulkininkas 
Proktoras: — ar mes čia amžinai turė
sim likti?

— Mes jau telegrafavome, — tarė 
pulkininkui mašinistas,—į Omakos sto
tį, kad atsiųstų kitą traukinį į stotį Me
dicine-Bow, bet anksčiau kaip apie šeš
tą, turbūt, jo nesulauksime.

— Apie šeštą! — sušuko Paspartutas.
— Ne anksčiau, — atsakė kondukto

rius. — Bet pėsti ne greičiau ir į stotį 
nueisime.

— Juk tik viena mylia tėra į stotį, — 
pastebėjo vienas keleivis.

— Tiesa, viena mylia, bet stotis ana
pus upės.

— Ar negalima gi tos upės su laive 
perplaukti? — paklausė pulkininkas.

— Negalima. Vanduo labai pakilęs 
nuo lietaus ir baisiai smarkiai bėga. Vi
sur pilna akmenų. Reikės eiti į žiemius 
dar dešimtį mylių, kol rasime patogią 
vietą pereiti.

Pulkininkas papykęs ėmė keikti maši
nistą, konduktorių ir net pačią geležin
kelio draugiją. Paspartutas siuto iš pik
tumo, ir jeigu keikimas būtų galėjęs ką 
padėti, jis būtų keikęs dar labiau, už tą 
amerikietį. Dabar buvo tokia kliūtis, ku
rios nebegalėjo pašalinti nė banko bilie
tai.

Pikti buvo visi. Daugumas keleivių 
skubinosi, jiems reikėjo laiku atvykti į 
vietą, o čia dabar jie ne tik turėjo nusi- 
vėlinti, bet dar pėsti bristi sniegu kokią 
penkioliką mylių.

Triukšmas pakilo didžiausias. Riks
mas, barimasis ir keiksmai būtų ‘tikrai 
atkreipę į save Fogo akis, kad tas džentl- 
menas nebūtų taip įsitraukęs į savo vis
tą.

Atsirado nemaža keleivių, kuriems 
mašįnisto sumanymas labai patiko. Bet 
labiausiai jis patiko pulkininkui Prok- 
torui. Tą sumanymą jis ėmė ginti ir abe
jojantiems sakė, kad kažkokie garsūs in
žinieriai išrodinėję, jog tiltų per upes vi
sai nereikią, kad paleidus traukinį visu 
greitumu, galima esą pervažiuoti kiek
vieną upę ir kiauruma. Galų gale, prie 
mašinisto nuomonės prisidėjo beveik visi.

— Mes turim penkiasdešimt šansų 
pervažiuoti, — tarė vienas,

— šešiasdešimt, tarė antras.
z— Aštuoniasdešimt!. .. aštuoniasde

šimt iš šimto!. . .
Paspartutui ėmė suktis galva. Nors jis 

būtų kažką davęs, kad galėtų pervažiuo
ti per tą upę, bet tas sumanymas jam ro
dėsi labai “amerikietiškas.”

— Be to, — galvojo jis, — yra dar 
vienas lengvas būdas, kuris tiems žmo
nėms neatėjo į galvą!. ..

Ir, priėjęs prie vieno keleivio, tarė jis 
jam:

— Mašinisto sumanymas, mano nuo-' 
mone, yra perdrąsus. Galima būtų daug 
geriau .. .

— Aštuoniasdešimt šansų, kad perva
žiuosim ! — atsakė jam tas keleivis ir 
nusisuko nuo jo.
—tai labai gerai žinau, — tarė 

Paspartutas kitam keleiviui, — bet rei
kia pagalvoti... -

— Ką čia begalvosi? — atsakė ameri
kietis traukydamas pečius. — Juk maši
nistas sako, kad peršoksime!

— Peršokti gal peršoksime, — atsilie
pė Paspartutas, — bet būtų daug išmin
tingiau ...

— Ką? Išmintingiau? — suš„uko pul
kininkas Proktoras, kuris, išgirdęs tą žo
dį, net nuo žemės pašoko. — Tamstai 
juk sako: visu greitumu! Supranti tams
ta? Visu greitumu!

— Aš žinau ..suprantu ... — karto
jo Paspartutas, kuriam vis nedavė baig
ti sakyti, — bet būtų, jei ne išmintin
giau, tai bent daug patogiau . . .

— Ką? Kaip patogiau? Ką jis ten 
murma? — ėmė šaukti iš visų pusių.

Berniokas nebežinojo, kuriam atsaky
ti.

— Tai tamstai kinkos dreba? — klau
sė pulkininkas Proktoras. .

— Man kinkos! — sušuko Paspartu
tas. — Gerai, tegu bus taip! Aš jums 
parodysiu, kad prancūzas'gali būti toks 
pats amerikietis kaip ir jūs!

— Į vagonus! Į vagonus! — ėmė ragin
ti konduktoriuj.

— Taip! Į vagonus, — kartojo Pas
partutas, — į-vagonus! Ir ko greičiau
siai! Bet niekas man neužgins manyti, 
kad būtų daug, geriau pirma pereiti til
tą mums pėstiems, o paskui pervaryti 
traukinį!...

Bet niekas negirdėjo jo išmintingo pa
tarimo ir niekas nebūtų norėjęs jo pri
imti.

Keleiviai visi sulipo į vagonus. Paspar
tutas taip pat atėjo į savo vietą, bet nie
ko nesakė, kas atsitiko. Fogas su savo 
partneriais tebelošė.

Garvežys smarkiai sušvilpė. Mašinis
tas pavarė atatupstą traukinį atgal ko
kią mylią, kad jis geriau įsibėgėtų ir 
peršoktų upę.

(Daugiau bus)

30 Metų nuo Raudonosios 
Gegužinės

1919 motų pirmos gegužės 
demonstracija gavo “raudono
sios gegužinės” vardą, ne vien 
todėl, kad viršum galvų kelių 
dešimčių tūkstančių demons
trantų raudonos vėliavos ir vė
lu kai kartu su mūsų šalies vė
liavomis plevėsavo, bet žy
miausiai todėl, kad Clevelan- 
do gatvės buvo aplaistytos ra
miai maršavusiu darbininku 
krauju.

Priežastis tokio įvykio buvo 
dėl to, kad mūsų valdančioji 
klasė'buvo gana sukrėsta: tik 
ką nusiautusios per Europos 
kontinentą revoliucijų ban
gos, intervencijos nesisekime į 
jaunutę Sovietų Sąjungą, vi
sų šalių, kartu ir Amerikos 
darbininkų protestų prieš 
puolimą pirmutinės darbinin
kų respublikos, kontrrevoliu- 
cionieriaus gen. Kolčako ar
mijos. ant kurios visų šalių 
žmonių išnaudotojai dėjo 
daug vilties, nugarkaulis jau 
buvo sulaužytas. O visa to dėl 
darbininkų ūpas buvo pakilęs. 
Dar prie to, darbininkų žaiz
dos nebuvo užgijusios nuo tik 
ką praėjusio pirmo pasaulinio 
karo, nuo reakcijos siautėjimo 
karo metu ir įkalinimo darbo 
vadų C. Ruthenbergo, Wagcn- 
knecht’o, Debs’o ir kitų.

Apie l()-tą valandą ryto 
tūkstančiais darbo žmonių, 
vyrų, moterų bei jaunų vaikų 
rinkosi stoti į eiles įvairiose 
miesto dalyse . Nekurios čie- 
los unijos, kaip mašinistų, 
tepliotojų, duonkepių, siuvėjų 
ir kitos stojo į demonstrantų 
eiles. Rinkosi nešini iškabas 
su įvairiausiais užrašais. Dau
gumoje: “Freedom for Debs!” 
“Freedom' for Mooney!” 
“Freedom for All Political 
and Industrial Prisoners!” 
“Work for Unemployed 
Through the Six Hour Day!” 
“Peace, Democracy and So
cialism.”

Apie 500 lietuvių susigru
pavo ant St. Clair Ave., ar
ti E. 55-tos gatvės su Julium 
Daubaru priešakyje, kuris ne
šė raudoną vėliavą su užrašu: 
“Lietuvių Socialistų Sąjungos 
3-čia Kuopa.” Su lietuviais 
kartu išsirikiavo ir žiemryti- 
nės dalies slaviškos organiza
cijos bei nekurios unijos ir vi
si kartu maršavome E. 55-ta 
gatve link Scoville Avenue, 
ant’kurios •susilicjome su piet
rytinės miesto dalies kolum- 
nomis ir visi kartu maršavo
me link E. 9-tos gatvės. Mar- 
šuotojai buvome visur sveiki
nami iš namų, dirbtuvių, raš
tinių. bei praęiyįą. -Atmarša; 
vę prie 9-tos gatvės turėjome 
ilgokai palaukti iki pramarša- 
vo pietvakarinės miesto da
lies demonstrantai. Noi's mū
sų kolumna .buvo gana didelė 
ir ilga, jai 9-ta gatve nebuvo 
lemta, toli eiti, nes kada de
monstracija tapo policijos su
laikyta prie Public Square, o 

demonstrantų užpakalinės ei
lės stūmėsi visa spėka į prieš
akį ir todėl nuo Bolivar gat
vės iki Superior Ave. ir Su
perior Ave. "iki Square buvo 
taip užsigrūdusios, kad jau 
nebuvo galima ir bepasijudin- 
ti.

Marguojant gatvėmis polici
jos niekur nesimatė. Tik ka
da pirmutinės demonstrantų 
eilės su Ohio valstijos Socia
listų Partijos sekretorium ir 
kitais priešakyje pasiekė Pu
blic Square, kur demonstran
tus pasitiko apie 25,000 žmo
nių su sveikinančiais šūkiais ir 
aplodismentais, tai policija 
raita ir pėsčia pasipylė iš visų 
pusių ir pradėjo baisiai terori
zuoti susirinkusią publiką ir 
demonstrantus . ‘Raitoji poli
cija jojo tiesiog per žmonių 
minią, švaistydamiesi su laz
domis. Policijos pagalbon 
pribuvo sunkvežimiai su “Lo
yal American League” girtais 
mušeikomis bei suklaidintais 
jaunais pirmo pasaulinio karo 
veteranais, kurie grūsdamiesi 
su sunkvežimiais per susikim
šusią demonstrantų minią mu
šė lazdomis vyrus, moteris ir 
vaikus, kur kuriam papuolė. 
Sunkvežimius pasekė karinis 
tankas. Pasekmė to brutališ- 
ko užpuolimo ant beginklių 
demonstrantų — keli šimtai 
tapo sužeistų ir 2 nužudyti!

Tuojau po išvaikymui de
monstracijos prasidėjo areštai 
visų, kurie buvo daugiau ar 
mažiau sužeisti, bei kurie tu
rėjo ant savęs nors kokį rau
doną ženklelį; nekurie ir ne
šiojanti raudoną kaklaraištį 
tapo suareštuoti. Tokiu būdu 
tapo suareštuota virš dviejų 
šimtų žmonių. Nuėjus į mies
to centraiinę policijos stotį 
pažiūrėti, ar daug lietuvių 
yra areštuotų, pasimatė šiur
pus vaizdas. Starkus policis- 
tas pasigriebęs kruviną žmogų 
už palto kalnieriaus vilkte 
kaip maišą atvilko prie kapi
tono langelio ir mėgino pasta
tyti, bet jo auka sudribo ant 
grindų ir po juo patvino krau
jo klanelis.

Policijos teisėjas buvo pa
sinio jęs ant rytojaus po de
monstracijai teisti visus sua
reštuotus kartu, masiniai. Bet 
Socialistų Partijos advokatas 
Juozas Wolfe, kuris darė vis
ką, kad išgelbėjus tuos ne
kaltus žmones nuo bausmės, 
perkėlė visų areštuotų bylas i 
kita teismą. Teisme buvo ne
jauku, klausant teisėjo pa
mokslo jaunam pirmo pasau
linio karo veteranui, nešu
siam socialistų vėliavą . prieš
akyje demonstracijos. Teisė
jas sakė: “Iš tavo kariavimo 
dokumentų matosi, kad buvai 
;'geras%J<aręįvis^užjūryje,' gar
bingai paliuo$udt’as;'i$ kariuo
menės. Bet tu kareivio uni
formoje, kurios tu daugiau 
neprivalai nešioti, nešei gegu
žės pirmos raudoną vėliavą, 
pollcistaš tą liūdija, nors tu ir 
ginies. Už tai \aš duošiu tau 
$25 pabaudos ir pasimokėsi 
teisino lėšas, ir prie to 30 die

nų prie darbo Warrensvilles 
kalėjime. Tik man gaila, kad 
sulyg iki šiol išleistais įstaty
mais aš negaliu tau duoti 'di
desnės bausmės.”

Daug iš areštuotų tapo nu
bausti panašiomis ir mažesnė
mis pabaudomis, bet didelė 
dauguma išėjoJoe bausmių. C. 
Ruthenbergo ir Tom Clifford’o 
bylos, kuriems mėginta pri
mesti “pasikėsinimas žudyti,” 
buvo atidėtos ant toliau, kad 
būtų laiko geriau prisirengti. 
Bet vėliau teisėjas Cull, nu
jausdamas, kad Ruthenbergo- 
Cliffordo teisme gali būti iš
kelta prieš miesto administra
ciją nemalonių dalykų, teis
mą išmetė. Bet nei vienas iš 
mušeikų bei žmogžudžių ne
buvo areštuotas nei baustas.

Sudaužė Socialistų Raštinę
Mušeikos išvaikė demons- 
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frantus, netekę kam galvų 
daužyti, įsilaužė į Socialistų 
centralinę raštinę, sužalojo vi
sus rakandus, sudegino kny
gas, išnešė rašomas mašinėles, 
mimeografus ir sužalojo visąs 
vidujines sienas.

Miesto administracija irgi 
ilgai nenurimo. Miesto Tary
ba dėjo pastangų, kad išleisti 
įstatymą, draudžiantį laikyti 
susirinkimus be leidimo. Bet 
Clevelando Darbo Federacija 
atkakliai išstojo prieš tokio 
įstatymo išleidimą ir, tas toks 
Žiaurus įstatymas tapo atmes
tas. Tik vėliau Taryba išlei
do kitą įstatymą, draudžianti 
išeiti su raudonais ženklais į 
miesto gatves bei į kitas mies
to viešas vietas.

Raudonosios Gegužinės 
\ Dalyvis.

Montello, Mass.
VISIEMS PADĖKOJU

Brangūs draugės ir draugai, 
gal asmeniškai negalėsiu vi
siems padėkavoti, tad per mū
sų dienraštį dėkoju, kurie 
mane lankėte ligoninėj ir na
muose. Dėkoju giminėms, 
draugams ir draugėms už do
vanas ir už atvirutes, kurių 
aplaikiau gana daug, taipgi 
už visokeriopus jūsų simpa
tiškus surarflinimus mano li
goje. Dar kartą tariu nuo 
širdies ačiū visiems!

Agota Kukaitienė.
67 Winter St. 
Montello, Mass.

Norwood, Mass.
Balandžio 13 d. po trumpos 

ligos mirė Ona Kručienė, 62 
metų amžiaus. Paėjo iš Ku
piškiu apskrities. Paliko nu
liūdime vyrą, sūnų ir 2 du
kras, brolį Petrą .ir sesutę E- 
miliją Truskauskienę.. Velio
nė buvo laisva ir prigulėjo 
prie laisvų organizacijų. Prie 
jos karsto buvo daug vainikų 
ir skaitlinga publika palydėjo 
į kapus, kur protestonų pasto
rius suteikė paskutinį patar
navimą. Kalbėjo ir Keleivio 
redaktorius, nes ji buvo so
cialistų narė. Dalyvis.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS '

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

‘ Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipąi siunčiame 

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

4 pusi.—Laisvo (Liberty, Lith. Daily)—Šestad., Bal. 23, 1949

Newark, N. J.
----- >

Masinis Mitingas už Taiką;* 
Kalbės Wallace

Tėmykite visa Newarko 
apylinkė šitą nepaprastos lai
mės sambūrį ir gerai užsižy- 
mėkite jį.

Tai bus trečiadienį, gegužės 
4 dieną, 8 .valandą vakare, 
Mosque didžiojo teatro audi
torijoj, 1020 Broad St. Bus 
masinis mitingas, kuriame 
kalbės keturi dideli taikos 
mylėtojai: Henry A. Wallace, 
Anglijos parlamento narys 
darbietis H. Lester Hutchen- 
son, Francijos senatorius H. 
Pierre Cott, Italijos senatorius 
Hon. Michele Giua. Virš mi
nėtų šalių žmonės ’ atvyksta 
čia su taikos misija, kurie pa
pasakos mums, kaip gyveną* 
jų liaudis ir kokis jos nusi-4 
statymas link tų sužvėrėjusių 
naujo karo kurstytojų.

Masinį mitingą rengia P)>- 
gresyvė Partija. Gaukit la
pelių jos raštinėse jūsų apy
linkėj arba 264 15th Avenue. 
Paskleiskit plačiai po savo 
darbavietes ir kur tik galite.

G. A. Jamison.

Sovietų Puikios Filmos

šeštadienio vakare, balan
džio 9, čia, buvo rodomos ru
sų svetainėj keturios Sovietų 
filmos. Jas rodė mūsų kai
mynas 1 atvys Kazys, sav<$ 
nauja mašina. Taip gerai ro
dė, kaip didžiose krutamu 
paveikslų salėse.

‘ Pirma rodė vadovaujant 
muzikui 'Arturo Toscanini di
džiąją orkestrą.

Antra, 16 sovietinių tautų 
paradai Maskvoje, 1946 m. 
Trečia, Latvijos gyvenimas — 
Ryga prieš karą, laike oku
pacijos ir dabar, po karo. 
Miestas sovietinėj vadovybėj 
atsibodavo.)a. Ketvirta, buvo 
Moldavijos jaunimo muzika
liai ir šokių yakarai. Arti 
pusę publikos sudarė lietu
viai. Tai. puiku! Aukų Har- 
risono- draugai per F.' Šimkie
ne pridavė 30 dolerių.

G. Albinas.

DAUGIAU IŠLEIDŽIAMA 
KALINIAMS, NEGU 

DARBININKAMS
Georgetown. — Koloninč 

valdžia Angliškoje Guiano- 
je išleidžia po $450 kiekvie
nam nusikaltėliui kalėjime 
laikyti per metus; bet ta 
anglų valdžia Ynoka savo 
samdomiems išlavintiems 
darbininkams tiktai po 
$230 iki $370 per metus. 4

I
. Tel. TRObrldge 6380 g

DR. JOHN REPSH1S |
(REP6YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS g
Valandos: 2-4 ir 6-8 , 8

Nedėliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. o

278 Harvard Street g
kamp. Inman St., arti Central Sq. «

CAMBRIDGE, MASS. |
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AMERIKINIO KUNIGO 
MELIŠO BYLA

.(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
eksportuoti bedarbes mote
ris iš Vokietijos.

“Pas mus yra puikių ga
limumų šimtams tūkstan
čių ir net milijonams vo
kiškųjų moterų, kurioms 
savoje šalyje nėra ateities”, 
— pareiškė Irvingas Brau
nas.

Kas gi tai per galimu
mai? Braunas siūlo išvežti 
vokiškąsias moteris į Afri
ką, kurs jos dirbtų įmonėse 
kaip negrų prižiūrėtojos. 
Toms vokietėms, kurioms

tai dėl kokios nors priežas- 
1 ties nepatiktų, Irvingas 
' Braunas arogantiškai siūlo 
/‘linksminti jaunus ameri- 
' kiečius, savo noru atvyku- 
l sius Į Afrikos kontinentą 
dirbti.” a

Be to afrikinio varianto,
■ prekiautojai gyva preke
i nurodo kitą, nemažiau įdo- 
I mų planą: eksportuoti vo- 
! kiškąsias moteris į Jungti
nes Valstybes ir išnaudoti 
jas tekstilės pramonėje bei 
žemės ūkyje kaip “nepa
prastą darbo jėgą streikų

■ atvejais.”
Koresp.

Worcester, Mass

Kam Kentėti Pilvo Skausmus?
Rotai Stomach Aid Medicine via stebėtina ^.pirzalbn visokiem pilvo skausmam. 
Puikus palengvinimas pilvo .•ilsiausiem.' skauduliams,, nervingiems pilvams, aiietito 
netekimui, vidurių n< vii šKini. iui. surūrzusems pilvams, riemeniui, mėsiniams skaus
mams; i.i migei paeinančiai nuo pilvo skausmu; inkstų iv keixnu nesveikumams 
ir vidurių užkietėjimui. Tikrai aukščiausios rūšies vaistas, pardundamas su 
pinigų sugiųžinimo užtiki inimu, jei būsite nepatenkinti. Suteikite sau ir savo 
pilvui jianau.iinta gyvenimą. “Royal Stomach Aid” yra pardavinėjamas tiesiog 
nuo gamintojo. Kaina X5.U0 už buteli. Siųskite Money Orderį, čekį ar pinigus. 
Tai yra gcriau>ia.i vaitas vsoj • salyje. Jūs būsite tūkstantį sykių dėkingi, 
k tip ir kiti yra, atsiliepę į šį skelbimų. »

Linkėjimai S. Januliui
Simanas Janulis, ilgameti!? 

darbininkų veikėjas ir Lietu
vių Literatūros 11 kuopos se
kretorius, eina į ligoninę ope
racijai. Dalykas tame, kad 
dar gruodžio mėnesi, 1948 
metais, jam sužeidė ranką 
darbe. Keturių mėnesių gy
dymas nedavė rezultatų. Dak
tarai patarė pasiduoti opera
cijai. Sužinota, kad Januliui 
ranką, operuos šeštadienį, ba
landžio 23 dieną, Memorial 
Hospital.

Janulis nenuilstantis dar
buotojas. 1948 metais jis ga
vo "dovaną iš LLD centro už 
įrašymą naujų narių. Linkiu 
jam kuogreičiausiai pasveik
ti ir vėl darbuotis!

Djraugas.

ROYAL PRODUCTS CO., Inc. Pittsburgh, Pa.

dūktų kainos dar daugiau ky
la. Mfttote, valdonai savq 
šalies piliečiu nepaiso, lupa 
aukštus taksus, kad palaikyti 
reakciją Europoj.

Iš Hudson© išvažiavo geras 
ii- pažangus draugas, tai J. Si- 
darauskas. Priklausė prie pa
žangiųjų organizacijų. Dabar 
apsigyveno netoli Los Ange
les, Kalifornijoj. Linkiu jam 
geros" kloties naujoje vietoje.

Mūsų miestelyje įvedė nau
ją sistemą pastatymui auto
mobilių, norint “paparkinti,” 
tai reikės tam tikrą sumą pi
nigų įdėti į automatišką “my- 
terį.”

Mokslo reikalai apleidžia
mi, vieni nepaiso, kiti negali, 
štai 19d S m. j aukštesnę mo
kyklą ėjo 96 studentai, o į ko
legiją iš jų nuėjo tik dvi mer
gaitės, tai L. Vaitekūnas ir 
L. Dubek. P. Vaitekūnas.

Detroit, Mich.
42 Grand St., Dept 14, Hartford, 6, Conn.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUAN1CA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

<

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

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

11'13 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MIRĖ
Š. m. kovo 16 mirė Antanas 

Milašius. Iš Lietuvos paėjo 
Ežerėlių apskrities, Salako 
valsčiaus, Protkūnų kaimo. 
Buvo nevedęs. Prie draugijų 
’neprigulėjo, bet buvo laisvų 
pažiūrų žmogus.C

Apie šį žmogų verta plačiau 
prisiminti, nes šios šalies tur
čiai bankininkai iš jo atėmė 
suvirs 12 tūkstančių dolerių 
ir ne cento negrąžino.

Antanas Milašius buvo sun
kaus darbo žmogus, nevarto
jo svaiginančių gėrimų ir ne
rūkė. 9 metus išdirbo Ben
ton, UI, anglių kasykloj ir su
sitaupęs gražią sumą dolerių 
pamisimo, kad jam jau už
teks dirbti mainose.

Su savim pasiėmė apie 4 
tūkstančius dolerių, o 12 su
virs tūkstančių paliko dvie
juose Illinois bankuose ir at-, 
važiavo j Pittsburghą.

Padirbėjus tai vienur, tai 
kitur, užėjo Hooverio laikai. 
Buvo “susirengęs” važiuoti i 
Lietuvą, prisipirko drabužių ir 
kitų reikalingų dalykų, bet 
vėliau pasirodė, kad pinigų 
negali parsitraukti, nes abu 
bankai užsidarė. Vėliau pa
sirodė, kad depozitoriams ne
liko nė cento. Ir taip Anta
no Milašiaus sunkiai uždirbti 
doleriai pasiliko bankinipkų- 
turčių kišenėse; o ką žmogus 
turėjo, tai bedarbės laikais 
ir senatvei atėjus doleriams 
pasibaigus prisiėjo skurdžiai 
iš miesto pašalpos gyventi ir 
biednystėje mirti.

Ilsėkis, drauge Antanai, 
šios šalies žemelėje!

Frank Imbras.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHorcioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Hudson, Mass

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški Aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg . 
pareikalavimo. Al ūsų telefonas niekad nemiega.

LLD 7-ji apskritis surengė 
prakalbų maršrutą Vincui 
Andruliui, Vilnies redaktoriui 
iš Chicagos. įdomias prakal
bas mes turėjome ir mūsų 
mažoje lietuvių kolonijoje.

Kalbėtojas aiškino svarbius 
šių dienų klausimus, kaip 
amerikinius, taip pasaulinius. 
Jis smerkė tuos valdininkus, 
kurie nesirūpina Amerikos 
žmonių reikalais, bet organi
zuoja naują karą. Jis sakė, 
kad jeigu darbininkai ir visi 
demokratiją mylinti piliečiai 
organizuosis, veiks, tai reakci
ja bus nugalėta.

Paprašius aukų gynimui ci
vilinių laisvių po $1 aukavo: 
A .J. Sikorskis, K. A. Urbo
nas, C. K. Urbonas, R. 
Yaksis, A. Morkūnienė. Sa
baliauskas a u k a v o $5.00, 
o P. Aleksandravičius $3. P. 
Vaitekūnas 50 c. ir J. Pa
plauskas 25 c. Viso surink
ta $13.75. Kelionę atmokėjus 
kalbėtojui $5, tai zminėtam 
reikalui liko $8.85. Ačiū au
kavusiems !

Pas mus pasireiškė bedarbė. 
Jau keletas dirbtuvių visai 
užsidarė. Vilnonė, mašininė, 
taipgi plastiko nedirba. O ku
rios dirbtuvės dirba, tai po 3 
ar 4 dienas į savaitę.

Darbai mažėja, algos trau
kiasi, o ant pragyvenimo pro-

Atydai Visų LLD 52 Kuopos 
Narių

Dažnai gaunu nuo LLD 
Centro Komiteto Sekretoriaus 
D. M. šolomsko pašto pra
nešimus, kad vienam, arba ki
tam mūsų kuopos nariui ne
pristatyta žurnalas “Šviesa,” 
nes- jo antrašas negeras.

Pasižiurau į savo kuopos na
rių knygoje antrašus ir ten 
randu tokį pat antrašą, ku
riuo paštas to nario negali 
surasti, su “šviesa.” Kas da
ryti? Centrui negaliu nario 
naujo antrašo pranešti, nes ir 
patsai neturiu.

Todėl, kreipiuosi į visus na
rius ir nares su prašymu, kad 
kaip tik pakeičiat© gyvenimo 
vietą, tai tuojau praneškite 
man savo naują antrašą, kad 
galėčiau pranešti apie pakei
timą į centrą. Dar. geriau, 
kad praneštute man ir tuo 
pat kartu į centrą apie tai, 
tai labai gerai, bet reikia pra
nešti ir kuopos sekretoriui, 
kad ir aš turėčiau jūsų nau
ją antrašą.

Kaip kurie nariai neįsivaiz
dina, kiek padaro bereikalin
go darbo antrašo ne praneši
mas. Pagalvokite: iš centro 
išsiunčia žurnalą “šviesą,” 
kaip tik jis atspausdintas. Jo 
persiuntimą į Detroitą apmo
ka; Bet štai čia pastorius ne
suranda adresato, tada paštas 
grąžina tą žurnalą su pasta
ba į centrą, kad antrašas ne
geras. Centras’turi vėl ap
mokėti už grąžinimą žurnalo. 
Tada centro sekretorius siun
čia pranešimą man -— kuopos 
sekretoriui, kad to ir to na
rio antrašas negeras. Ir vėl 
išlaidos, ir vėl darbas. Tuo 
gi dar “medžioklė” to antra
šo nesibaigė. Centre laukia 
nuo manęs pranešimo, o aš 
negaliu pranešti, nes ir patsai 
neturiu-. Ir jeigu nesužinau, 
nepranešti, tai ir sekančio 
“šviesos” numerio narys ne
gauna. Jis būna nepatenkin
tas.

Todėl, draugės ir draugai, 
būkite ant tiek geri, tuojau 
praneškite man savo antrašą, 
kaip tik persikeliate j naują 
vietą. Jeigu jūs nepranešite 
j centrą, tai aš tą padarysiu 
už jus.

Draugiškai, jūsų
J. D ANT A.

7438 American 
Detroit 10, Mich. 
Telefonas: TE 42698.

Perono Fašistai Sulaiko 
Komunistų Laikraštį

Buenos Aires, Argentina. 
— Fašistinė Perono valdžia 
įsakė La Argentine spaus
tuvei nustot spausdinus ko
munistų laikraštį La Hora 
(Valanda); o jeigu dar ta 
laikraštį spausdins, tai 
spaustuvė bus uždaryta.

Tokiu būdu ir sustabdy
tas komunistų laikraštis, iki 
suras kitą spaustuvę, kuri 
sutiktų jį spausdinti.

Studentai Pikietuoja Nacį 
Piety Afrikos Premjerų

London. — Trijų tautų 
studentai čia demonstravo 
prieš nacį Pietinės Afrikos 
premjerą Danielių Malaną 
ir pikįetavo viešbutį, kuria
me Malanas apsistojęs.

Demonstracijoj prieš Ma
laną maršavo anglai, indu- 
sai ir pakistaniečiai stu
dentai. Jie protestavo to
dėl, kad:

Malano valdžia niekinan
čiais įsakymais užgina Pie
tų Afrikos negrams ir in- 
dusams “maišytis” su bal
taisiais; uždraudžia jiems 
gyventi tose pat miestų da
lyse su anglais, holandais ir 
kitais europiečiais; nelei
džia negrų ir indusų į vieš
bučius ir kitas viešas įstai
gas.

Protestuodami studentai 
šaukė: — Šalin fašistinį iš
daviką Malaną!

Malanas atvyko į Angli
jos dominijų (savivaldinių 
imperijos dalių) ministrų 
konferenciją.

DU JANKIŲ LĖKTUVAI
ŽUVO MANEVRUOSE
Berlin. — Bedarant ame

rikonam karinius pratimus 
Vokietijoj linkui Čechoslo- 
vakijos rubežiaus, sudužo 
du rakietiniai Amerikos 
lėktuvai; žuvo vienas lakū
nas. /

Tel Aviv. — Arabai iš 
pasalų nužudė 6 žydus prie 
pietinio Mirusios Jūros ga
lo, Palestinoje.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby giv< 
L 1582 has been issued 
to sell wine & liquor at 
107 of the Alcoholic B< 
at 911 New York Ave. 
lyn. County of Kings, 
the premises.
HUGH E. BRESLIN &

•n that License No. 
[ to the undersigned 

retail under Section 
.■verage Control Law 
, Borough of Brook- 
to be consumed off

JOHN G. BRESLIN
Breslin’s Wines a(ul Liquors

NOTICE is hereby given that License įi'o. 
RL 10079 has burn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ietail under 
Seel ion Hi 7 of t'ne Alcoholic Beverage Control 
Law at 569 '.’2nd .Street, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE W. GRAY
, • dba Gene Gray's Cafe

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

: Tel. ST. 2-8842
■f»iI,4*4*4*4*4*4*4*4,4*al>4*4*4*<&*&4,4'4a4,4*4*4*4*4*

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

Izraelis priešinasi Jeru
zalės pavertimui tarptauti
niu miestu.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
, j ( 1—2 dienomValandos: j6_8vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

' BROOKLYN j

LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ ĮSTAIGA ! 

'Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-i 
[kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.j 
Į Puikus steičius su naujausiais i 

įtaisymais.
[ KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos.
[ 949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Pete)' Kapiskas

Peter * 
KAPISKAS

BAR 4 GRILL
Degtines, Vynai ir Alus < •>

RHEINGOLD . '
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

NOTICE is hereby rriven that License No. 
I. 1168 has been issued t<. the undersigned 
to sell wine & Ihiuor at. retail under Section 
107 of the Alcoholic Bcceratrc Control Ixiw 
at. 176 Grand St. Ext.. Borough of B'klyn. 
County of Kings to be, consumed off the 
premises.

A. ABRAHAM DAVID J’ERETZ 
I'he Grand St, Wino & biijuor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
129.-; Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings', to be consumed on the 
premises.

WILLIAM KING & EZRA MATHIS

CIUlllIllIllUUtlllllUUUlIlUlflllURUlHBiMra

3 TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS 6?

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
(Laisniuotas Balsaniuotojas)

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
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LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

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 darbūs draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi1 vaistai, kosmetikai kū-! 
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas. ;

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tol. EVergreen 7-6238

K

K
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) ' 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

■—i i ■ —

5 pusi.—Laisvė (LiberlytLitb. Daily)-šešiad., Bal. 23, 1949
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Kurie Norite Pamatyti Jaudinančią Dramą, 
Matykit “Musų Gyvenimo Žaizdas” Rytoj!

Rytoju, balandžio £4 diena, 
Brooklvno ir apylinkės lietu
viu visuomenė galės matyti 
naują, iš Amerikos (Biook- 
lyno) lietuviu gyvenimo ketu
rių veiksmų drama “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos.“

Kiekvienas, stebėdamas šį 
naują, pirmą kartą mūsų sce
noje pasirodantį veikalą, 
juoksis ir verks, nes tai veid
rodis mūsų pilkojo gyvenimo.

Veikalą stato scenon LMS 
IH-Čioji Apskritis, o vaidina 
rinktiniai aktoriai, vadovybė
je Jono Valenčio, kuris, beje, 
ir pats dramoje turi vieną 
vadovaujančių rolių.

Auditorijos Žinios
šį sekmadienį, balandžio 24- 

tą, auditorijoje bus daug sve
čių brooklyniečių ir iš kitų 
miestų, nes:

10:30 ryto įvyks LMS kon
ferencija ;

4 vai. po pietų teatras, va
kare šokiai:

popietį ir vakarą dailės pa
roda :•

žaismės bowlinge.
Tai dėl to visą dieną veiks 

auditorijos restorantas. Jame 
svečiai galės gauti:

Vaisių sunkos;
vištienos sriubos su pyra

gaičiais, arba kopūstų ir to- 
mačių sriubos;

šviežios ar Virginia hamės 
su daržovėmis; vištienos sa
lad; dešrų su kopūstais; kiau
šinių su name ar kitaip kaip; 
va ršk ės b 1 y n u k ų ; daržovini ų 
ar vaisinių šaltų salads.

Priedams namie keptų py-1 
ragų, pajų, jello ar vaisių, ka
vos ir kitko geriamo.

“Atgijo Ėriukai”
Turgaviečių departmentas, 

skelbia, kad po švenčių erių-į 
kų mėsos kainos nuleistos po 
4 ir 5 centus svarui. Tačiau 
vis dar tebėra nesvietiškai 
brangios, iki $1.25 ąvaras' 
“chops.” Pasi’lupę per šven-: 
tęs nuo tų, kurių tradicijos rei
kalauja ėrienos šventėms, ne
turėdami užtenkamai pirkėjų, i 
turės kainas nuleisti dar dau-1 
giau.

Atsimenate pirm švenčių 
skelbtą melą, būk trūksta [ 
ėrienos ir avienos dėl to, kad į 
žiemą avys iššalo. Pradėji
mas dabar nuleidinėfi kainas 
reikštų, kad dabar ėriukų at-1 
sirado pakankamai. Tai gal ‘ 
tie žiemą iššalusieji atgijo?

T—a.

Majoras O’Dwyer nuginčijo 
šnekas, būk mūsų pajūriuose 
vandenys užteršti. Jis sakė, 
kad sveikatos viršininkų jie 
yra pripažinti saugiais. Gre
ta to, jau veikiama juos pa
gerinti.

NOW PLAYING!

W. SOMERSET MAUGHAM 
personally 

brings his greatness 
to the screen!

IIAKILT
A J. ARTHUR RANK Presentation 

An EAGLE LION Filme Releaie
ClITTON East 57th St.I IVN pL 3-5520-5929 

DOORS OPEN AT 11.15 A.M. 
NO ADVANCE IN ADMISSION PRICES!

GLEN FORD
“THE UNDERCOVER MAN“

paremta faktais, surinktais J. V. Slaptosios Tarnybos 
su NINA FOCH * JAMES WHITMORE * BARRY KELLEY 

Asmeniniai: Duke Ellington ir jo orkestras su daugeliu kitų garsių aktorių 
Extra patrauklu: Billy Eckstein, mėgiamas už rekordus.

PARAMOUNT THEATRE, Times Square

M/yrVK NAUJAUSIAS FILMAS!
This is America serija: “Wonder House,” matyk Amerikinj Gamtos 

Istorijos Muziejų Nwv Yorke.
Istorinės filmos iš praeities “Irish Rebellion of 1916.”

Valyki/ paradai — 1949. * Verkiančios statulos-istorija.

Uiti K A V newsreel
jLjlTlOrVOO JL THEATRE, Broadway ir 46th St.

JONAS VALENTIS 
režisierius ir aktorius

PATAISA
LLD 1-mos kuopos prakal

bose balandžio 19-tos vakarą 
Vincas Globičius sveikino Vil
nios suvažiavimą su $1, bet 
likosi nepaskelbtas bendraja
me pranešime.

Lietuviai Šiemet Maršuosime 
Gegužinėje Iškilmingiau

Organizacijų išrinktas Pir
mosios Gegužės paradui pasi
ruošti lietuvių komitetas pra
ėjusio ketvirtadienio vakarą 
buft) susirinkęs peržvelgti pa
dėtį, patikrinti, ką jau turi
me dadėti ta, ko dar trūks- 9 *
ta. Raportuose matėsi, kad 
mos šiemet stovime geriau, 
negu stovėjome perpai de
šimtimi dienų pirm mar- 
šavimo. Jeigu * organizaci
jų nariai pridės savo petį prie 
paskiausioje ir svarbiausiojo 
darbo, sukviesti savo draugus 
ir kaimynus išeiti maršuoti 
lietuvių būryje, pasirodysime 
geriau, negu bile kada pasta
raisiais keliais metais.

Visi Bus Skaitlingesni

Lietuvių išėjimas-masiniu bū
riu maršuoti atitiktų laikams 
ir bendrajam parado sąstatui. 
Viso miesto, visų tautinių gru
pių ir unijų atstovų paskiau šia
me susirinkime buvo pranešta, 
kad šiemet daug daugiau už
sisako plakatų, guzikučių, pa
parčių, brošiūrų. Daugiau or
ganizacijų svarsto gegužinę 
savo susirinkimuose ir rapor
tuoja turėsiančios didesnius 
būrius parade. O tai visai na
tūralu. Del ko?

Vyriausiu parado obalsiu 
yra kova prieš karą, už tai
kos išsaugojimą. Dar nespė
jus Atlanto Pakto pasirašy
mo rašalui nudžiūti jau skai
tome spaudoje, kad anglų ka
rinės jėgos Įkliuvo bėdon — 
ne Londone, bet Chinijoje. O 
mūsų valdininkai juk yra pa
sižadėję sykiu kariauti su An
glija. šis tik vienas pavyz- 
dis daugybės pavojų taikai.

Kitu iš svarbiausių tikslų 
darbininkams maršuoti gegu- 
žinėje yra reikalavimas at
šaukti Taft-Hartley aktą; 30 
valandų darbo savaitė be nu
kaposimo algos, didesnės ne
darbo laiku mokesties; nu
mažinimo kainų.

Trečiuoju iš vyriausių punk
tų yra siekis išsaugoti demo
kratiją, pilietines liaudies tei
ses.

Po tais obalsiais, • už tuos 
reikalavimus, kaip aprokuoja 
viso miesto organizacijų iš

Vaidinimo pradžia lygiai 4 
valandą po pietų, bet esate 
kviečiami atsilankyti anks
čiau ir pamatyti Lietuvių 
Dailės Kūrinių ir Rankdarbių 
Parodą, vykstančią mažesnėje 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
salėje.

Vaidinimas, kaip žinoma, 
įvyks Liberty Auditorijoje, 
H0-06 Atlantic Avenue, Rich
mond Hill, N. Y.

Po vaidinimo, kuris baigsis 
apie 7 vai. vak., tesis šokiai 
iki vėlumos.

Raginame Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius 'skaitlingai 
dalyvauti šiame spektaklyj.

Sveiksta
Antanas Balčiūnas, Varpo 

Kepyklos savininkas, prieš 
Į tūlą laiką buvęs susižeidęs 
; ranką iš peties, sėkmingai 
| sveiksta, jau nusikratęs gip- 
i so paramos. Tačiau pažeis
tas petys vis dar tebereika- 
lauja jį nuolat atsiminti, sau
goti iki visai sugys ir susti
prės. R.

rinktas bendras komitetas, 
šiemet gegužinėje maršuos 
100,000 darbo žmonių.
Lietuviai Turėsime Naujovę

šiemet turėsime su mūsų 
būriu keliaujantį garsiakalbį. 
Šį svarbų priedą mums priža
dėjo pbiladelphietis žymus 
jaunas veikėjas Albertas Mer
kis. Jis maršuos su. mumis ir 
mūsų būriui suteiks atitinka
mos muzikos ir dainų.

Prašome dainingąjį ir ben
drai mūsų jaunimą maršuoti 
sykiu, prisidėti gyvuoju bal
su.

Komitetas yra parūpinęs 
virš porą desėtkų didžiųjų 
plakatų su obalsiais (apie 
juos daugiau kitą kartą). 
Jiems nešti reikės stiprios 
rankos. Ir turės pundą ma
žiukų raudonų paparčių su 
obalsiais, kurie parsiduos po 
10 centų ant vietos, kur su
sirinksime. Tuos galės paneš
ti net mažiukai maršuotojai. 
Užsakė ir 'jau pardavinėja 
šimtais guzikučius su obal
siais. Turi brošiūrų.

Atsiveskite Anūkus

Mažiesiems maršuotojams, 
kaip ir peniai, turėsime de
koruotą sunkvežimį, su pa
kankamai sodės ir kitų smulk
menų, kad mažieji sveikai ir 
linksmai galėtų maršuoti. Ma
žiesiems pėstininkuose ne vi
sai patogu — mažos kojytės 
turi žengti' kur kas daugiau 
žingsnių, pavargsta. Prie to, 
vietose, kur per arti suglaus
tos gretos, jiems matosi tik 
suaugusiųjų blauzdos — ne 
koks vaizdas. Nuo sunkveži
mio kas kita.

Jeigu darželiai, tuo laiku 
bus turtingi žiedais, tikimės, 
šiam jaunųjų centrui parade 
mes gausime ir žydinčios gro
žės.

Pirmosios Gegužės Paradas
Įvyks— -

šio mėnesio (balandžio) 
30-tą, pirmosios išvakarėse, 
už savaitės šeštadienį. Tai 
bus labai patogi diena visiems 
dalyviams dalyvauti. Eisena 
bus ta pačia gatve, kaip pra
ėjusiais metais — 8tb Avė. 
iki 17th St. ir Union Square.

Vieta ir laika susirinkti 
New Yorke pranešime sekan
čiose laidose.

Lietuvių Komitetas.

Lietuvių išėjimas masiniu 
būriu maršuoti atitiktų ati
tiktų laikams ir bendra
jam parado sąstatui. Viso 
miesto, visų tautinių grupių 
ir unijų atstovų paskiautfiame 
susirinkime buvo pranešta,'

AIDO CHORAS
Stato scenoje STASIO ŠIMKAUS 2-jų veiksmų operetę 

“ČIGONAI”
Sekmadienį, Gegužes (May J 8, 1949

Pradžia 4-tą valandą ' ,

Aido Choras.po vad. Jurgiu Kazakevičiaus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

• i

Po vaidinimo šokiai prie Jurgio Kazakevičiaus Orkestras
Įžanga $1.25. Vien tik šokiam 75c (Taksai įskaityti) ”

Studentai Atšaukė 
Streiką; Kovą Tęs 
Kitais Būdais

Virš tūkstantis New Yoft’ko 
City Collegę studentų savo 
susirinkime, įvykusiame ties 
kampuso vėliavos stiebu mo
kslo pertraukoje pietums pra
ėjusį trečiadienį nutarė baig
ti streiką. Studentų vadai 
savo kalbose studentams ra
portavo, jog streiku atsiekta:

Valstijinis švietimo komisio- 
nierius Spaulding prižadėjo 
svarstyti Amerikos žydų Kon
greso įteiktą peticiją, kalti
nančią profesoriuj Knicker
bocker*!. antisemitizme.

Aukštesniojo švietimo Tary
ba svarstys skundą, kaltinan
tį instruktorių Davis dėl neį
leidimo negrų studentų į Ar
my Hali bendrabutį.

Atkovojo bent dalinai lais
vę žodžio kampose, o studen
tai pamatė, kad kolegijos vir
šininkas Wright bandė tą lais
vę pavaduoti policijos jėga.

Streiką baigti pasiūlė die
ninių ■ ir vakarinių studentų 
bendra taryba, o studentai, 
balsuojant rankų pakėlimu, 
veik vienbalsiai tai užgyrė. 
Taip pat užgėrė tarybos pa
siūlytą planą susisiekti su or
ganizacijomis susiedijose ir 
bendrai su jomis siųsti delega
cijas pas Spauldingą ir į 
Aukštesniojo švietimo Tary
bos posėdžius, kuomet ten 
bus svarstomi studentų rei
kalavimai.

Studentai taipgi pasižadėjo 
bendrai kovoti, jeigu adminis
tracija ką nors persekiotų už 
šį ^reiką.

Mitinge kalbėjo studentų 
vadai William Fortunato, Ed
ward Sparer, David Tyson.

Areštavo 19 metų merginą 
ir 2 vyriškius kaltinant išva- 
ginėjime iš laiškų/ dėžučių 
grąžinamus žmonėms jų per
mokėtus valdžiai taksus.

Nepaprasty Šokių 
Vakaras

RICHMOND HILL, N. Y.— 
LDS 200 kuopa rengia lietu
viškų Liaudies Šokių Vakarą 
šeštadienį, balandžio 30-tą, 
Liberty Auditorijoje.

Tai nebus' vien paprastas 
balius, nes ta vakara bus to- 
kių liaudies šokių, kokių tūli 
iš mūsų jau nesame šokę per 
daugelį metų. Al Merkis, 
kuris yra sėkmingai pravedęs 
panašias pramogas daugeliui 
LDS kuopų ir kitoms lietuvių 
grupėms, atvyks vadovauti 
mūsų šokiams. Kada gi jūs 
paskiausia šokote šokį “Naš
lelis?“ Kaip nebūtų, šis yra 
tik vienu iš retai girdimų-ma- 
tomų šokių, kuriuos prisimin
sime ar su kuriais susipažin
sime tą vakarą.

Bus ir dainų, kuomet mes 
visi pradėsime dainuoti praei
tyje mūsų dainuotas dainas, 
kurios mums taip mielos.

Iš anksto perkant, tikietų 
kainą 75 c., prie durų 85 c. 
Po 75 c. tikietų galima gauti 
Laisvės raštinėje.

%

Prašome atsiminti, data yra 
šeštadienis, balandžio 30-ta, 
8 vai. vakaro. Vieta: Liberty 
Auditorium. Sutelkite drau
gus grupėn ir atvykite čionai 
šauniai pasismaginti nuo seno 
pamėgtuose šokiuose.

Korespondentas..

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija i 
sykiu namas, su 5 kambariais i 
maudyne ir visais kitais moderniniais 
įtaisymais. 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, 51,2 zMarioi 
Street, Brooklyn, N. Y. ' Telefoną 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. (.87-100)

Susidariusios rynose dujos 
eksplodavo prie Gun Hill 
Road ir 208th St., Bronxe, 
anksti . ketvirtadienio rytą. 
Išmestas oran rynos dangtis 
išmušė krautuvės langą, daug 
žmonių prikėlė iš miego ii- iš- 
gązdino.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergTeen 7>6868 

tr i į 9—12 ryteValandos: j g Jakare

Penktadieniais uždaryta

Joseph Garszya
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker 

4

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEVISION

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Seštad., Bal. 23, 1949

Sulaukėm vasariško oro, 
ketyirtadienį New Yorke bu
vo 70 laipsnių šilumos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs mėsininkas 

(butcher), kuris norėtų dirbti Meat 
Markete, New Yorke. Dėl daugiau 
informacijų rašykite laišką j Mr. 
Butch, 427 Lorimer St., Brooklyn. 
N. Y. (93-95)

TONY’S JL
UP-TO-DATE <^*^3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERIPIETCS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos,valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.




