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Tafto-Hartley Biliui Atsaukt

PASIŪLYMU, - WALLACE

Iš Komunistų Teismo
Amerikos

Anglai Atlanto

Ispanijos

Maskviečiai Džiaugias 
Žiniomis apie Keturių 
Ddžiųjy Konferenciją

Senatoriai Užgyrė 
Mokyklom Paramą 
Be Lygybės Negram

nu- 
savo

Mainieriii Unija Pradės 
Derybas su Kompanijomis

Uždarytas lllinojaus 
Ragangaudžiy Komitet

perdaug 
malonią, 

progresy-

APSUPI 300,000 
KINU TAUTININKU

reiškia
užu o-

Slaptai Planuojamas Vakarų 
Europos Ginklavimas

Dar Tūkstančiai Tautininkų Kariuomenės Prisidėjo Prie 
Liaudies Armijos; Tautininkai Žudo Civilinius Žmones

Kųngresmanai Perša Įleisi 
Daugiau Išvietintųjų

Peiping, Kinija 
komunistų - liaudininkų vy
riausybė nutarė pataisyti ir 
atsteigti plieno fabrikus 
šiaurinėje Kinijoje.
- Kuomet liaudininkai1 vijo 
iš ten tautininkus, tautinin
kai, kiek įmanydami, suža
lojo tuos fabrikus.

Aleks. Stevens Pats 
Apleis Ameriką

pries tą 
komisijai

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 8, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

STREIKUOJA 65,000 FORDO 
AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ

ORAS.—šutnu, lietus

tokius daiktus 
Sovietams; bijo 
pramonės kili-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne/$8.00

KOĘIJA 5c

Washington
Franko fašistų valdžia tiki 
si didelės paskolos iš valdi 
nio Amerikos Eksporto- 
Importo Banko.

Rugsėjo mėnesio iG^dieną 
mūsų dienraštis išeis gerokai 
padidintas ir paįvairintas. Tai 
bus jubiliejinė laida.

Dėl to smulkiau pasisaky
sime kitą kartą.

Prašome tėmyti! .

užimančius 23 ketvirtaines 
mylias ploto.

CIO unija paliko kelis 
tūkstančius darbininku Ri
ver Rouge fabrike, kad pri
žiūrėtų mašinas. Jie saugos, 
kad provokatoriai - streik
laužiai negadintų mašinų.

Pikietininkai pastoja ke
lią ir 7,200 Fordo raštinin-

nu-
demokratinės

Washington. — Prane
šama, 'jog Mainierių -Unija 
netrukus pradės derybas 
dėl naujos sutarties su an- 
gliakasyklų kompanijų są
ryšio' atstovais iš pietinių 
valstijų.

’ Dabartinė sutartis baig
sis birželio mėn. paskutinę 
dieną.

.Pikieto eilės ilgesnės, ne
gu bet kada visoje CIO 
Auto. Darbininkų Unijos 
istorijoje.

New York. — Valdžios 
prokuroras McGohey teis
me prieš komunistų vadus 
vėl skaitė išpašiotas ištrau
kas iš sovietinės knygos 
“Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Istorija.”

Ta knyga dėsto kovą dėl 
carines Rusijos valdžios 
vertimo 
valdžios įkūrimo

Maskva. — Maskvos pi
liečiai su džiaugsmu sveiki
na žinią,- kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
ci j a priėmė Sovietų pasiū
lymą 
joms į Berlyną, panaikinti 
anglų - amerikonų blokadą 
prieš Sovietų kontroliuoja
mą rytinę Vokietiją ir su
šaukti visų keturių didžių
jų talkininkų užsieninių mi
nistrų konferenciją Vokie
tijos klausimams spręsti.

Važiavimas, traukiniais 
ir automobiliais į Berlyną 
bus atidarytas gegužės 12 
d., ketvirtadienį. Tą pačią 
dieną bus nuimta ir jų blo
kadą nuo sovietinio Vokie
tijos ruožto.

Keturių Didžiųjų minist
rų konferencija įvyks Pa
ryžiuj geg. 23 d.

ANGLAI STIPRINASI 
HONG KONGE

London
i siuntė didelį skaičių 
kariuomenės, lėktuvų ir ka
ro laivų į Hong Kongą, 
Anglijos koloniją pietiniai- 
rytiniame Kinijos kampu-

mirtis 
renka 

geriausius 
mes, gy

li olumu 
gretas, —

Washington 
šyvių Partijos vadas Henry 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas, 
kaltino Trumano-Achesono 
valdžią, kad ji per visą mė
nesį slėpė Sovietų pasiūly
mą atidaryti amerikonams, 
anglams ir francūzams va- 
žiuotę į jų užimtą vakarinę 
Berlyno dalį.

Amerikos valdžia bijojo, 
kad ta žinia būtų galėjus 
pakenkti karinės Atlanto 
sutarties padarymui, todėl 
ir užgniaužė sovietinį pa
siūlymą, pareiškė Wallace, 
kalbėdamas Senato užsieni
nių reikalų komisijai. Tik
tai po Atlanto pakto pasi
rašymo buvo paskelbtas 
taikingasis Sovietų pasiū
lymas.

Wallace sakė:
— Tuo tarpu Amerikos 

valstybės departmentas 
kimšo laikraščiams ir radi
jui pasakas apie Rusiją, 
kaip “užpuolikę,” kurstė 
priešingumą Sovietąms.

. I

Mūsų valdžia tyčia už
gniaužė rusų pasiūlymą nuo 
Amerikos žmonių, kadangi 
tas pasiūlymas susprogdina 
pasaką, būk Atlanto paktas 
esąs apsigynimui reikalin
gas.

Demokratas senatorius' 
Brian McMahon, piktai 
klausinėdamas Wallace’ą,' 
pajuokė jo raginimą, kad 
prezidentas Trumanas su
eitų premjerą Staliną gin-London

Anglijos ir Francijos atsto
vai Londone slaptai taria
si, kaip Jungtinės Valstijos 
ginkluos vakarinės Europos 
kraštus, pasirašiusius ka
rinę Atlanto sutartį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Trumano valdžia ragino 
Kongresą paskirti $1,130,- 
000,000 tiem kraštam gink
luoti pirmaisiais Atlanto 
sutarties metais. *

Detroit. — Sustreikavo 
65,000 Fordo RiVer Rouge 
ir Lįncoln automobilių fab
rikų darbininkų,. Tai yra 
protesto streikas prieš pas
kubos didinimą darbe.

Manoma, kad streikan iš
eis dar 50,000 darbininkų 
47-se kituose Fordo fabri
kuose 33-se miestuose.

Fordo kompanija reika
lavo 22 nuošimčiais dau
giau darbo atlikti už tą pa
čią algą.

Streikieriai šimtiniais bū
riais pikietuoja fabrikus,

Washington. — Senatas 
58 balsais prieš 15 užgyrė 
demokratų - republikonų 
siūlymą paskirti 300 milio- 
nų dolerių viešosioms mo
kykloms įvairiose valstijo
se paremti per metus. ,

Tapo atmestas pataisy
mas, reikalaująs, kad neg
rai būtų lygiomis priimami 
į šalies valdžios remiamas 
mokyklas. '

, Springfield, Ill. — lllino
jaus valstijos, senatas ' 35 
balsais prieš 11 nutarė už
daryti Broyles komitetą, 
kuris užsiėmė “raudonųjų 
raganų” medžiokle.

Valstijos senatas pirm 
keleto savaičių priėmė 
Broyles bilių, reikalaujantį 
baustinai uždraust Komu
nistų Partiją ir kitas vadi
namas “komunistinio fron
to” organizacijas.

Pilietinių laisvių šalinin
kai daro spaudimą lllino
jaus seimelio atstovų rū
mui, kad atmestų ragan- 
gaudišką Broylės bilių.

Washington.— Preziden
tas Trumanas sakė kores
pondentams, kad jo valdžia 
turi 4 metus laiko veikti, 
idant būtų panaikintas 
priešunijinis Tafto - Hart- 
ley’o įstatymas, ką demok
ratai žadėjo prezidentinia
me rinkimų vajuje.

Prezidentas ‘ išsitarė, jog 
Kongresas gal užgirtų val
džios siūlomą darbinį bilių 
ir be posmų perėmimo iš 
Tafto-Hartley’o įstatymo.

Tačiau trumaniški demo
kratai įrašė į savo Lesins- 
kio - Simso bilių tokius 
Tafto - Hartley’o nuosta
tus, kaip teismų drausmių 
vartojimas preš streikus, 
unijų vadų priesaikos prieš 
komunistus, finansiniai li
nijų raportai valdžiai ir kt.

Kopijuodami tuos Tafto-

porą savaičių 
ilgametė, gera 

liminka Ona Bal-

Washington. — Teisinis 
kongresmanų komitetas už
gyrė bilių, kuris siūlo per 
dvejus metus priimt pasto
viai apsigyvent Amerikoje, 
339,000 išvietintųjų-pabėgė- 
lių, laikomų vakarinėje Vo
kietijoje, Italijoje, Franci- 
joje ir Anglijoje.

Pernykščias Kongreso 
nutarimas leido tiktai 205,- 
000 tų pabėgėlių priimti per 
dvejus metus.

Dabartinis bilius ragina 
panaikint 1948 m. nutari
mo nuostatus, sakančius, 
kad 30 nuošimčių įleidžia
mų išvietintųjų turi būti 
žemės ūkio darbininkai ir 
40 nuošimčių Baltijos kraš
tų žmonės — lietuviai, lat
viai ir kt.

Berlin. — Dar keli civi
liai amerikonų pareįgūnai 
kaltina generolą Clay, kad 
jis neleido ardyti vokiečių 
trustus į paskiras kompani-

Bet prokuroras tvirtino, 
būk Amerikos komunistų 
vadai naudoję tą knygą, e- 
są, “kaip rankvedį” skelbi
mui, kad, girdi, reikėsią 
panašiai šios šalies valdžią 
nuversti.

Komunistų advokatai pa
rodė, kokia nesąmonė yra 
ta prokuroro pasaka.

sto, apie 300 mylių į vaka
rus nuo šanghajaus.

Liaudininkai atėmė iš 
tautininkų Šunan, Čiki, 
Sichsien ir eilę kitų miestų 
už 125 mylių į pietus nuo 
Yangtze upės.

8,400 tautininku kareiviu 
pasidavė bei atėjo į Liau
dies Armiją Čiki ir Sichsien 
miestuose.

Liaudininkai nužygiavo 
bent 80 mylių pirmyn į pie
tų vakarus nuo savo užim
to uostamiesčio Hangčovo.

šeši amerikiniai tautinin
kų lėktuvai numetė 30 
bombų į Peipingą, senąją 
Kinijos sostinę, toli užfron
tėje; apardė namus ir už
mušė tam tikra skaičių ci
viliniu žmonių.v v

' Pranešama, jog Liaudies 
Armija atakuoja tautinin
kus už 12 mylių nuo Šang
hajaus, 6 milionų gyventojų 
miesto.

Anglai ir amerikonai no
rėjo prašyt Jungtines Tau
tas, kad paskelbtų Šangha- 
jų atviru, nekariniu mies
tu, kad išvengtų jo naikini
mo per mūšius. Tautininkų 
komanda sulaikė prašymą.

Popieriniai pinigai Šan- 
ghajuje visai prarado ver
tę; tik mainais vedama šio
kia tokia prekyba. Tauti
ninkų komanda liepė sunešt 
jai sidabrinius pinigus; į- 
sakė galvas nukapoti tiems, 
kurie pirkiniams vartos si
dabrinius kinų dolerjus.

patarnauja šio miesto lietuvių 
visuomenei.

Š. m. gegiižės mėn. 29 d. 
brooklyniečiai ruošia gražų 
pažmonį savo* dienraščiui pa
sveikinti. Jis įvyks .Liberty 
Auditorijoje.

Amerika Daįig Daugiau 
Perka iš Sovietų, Negu 
Jiems Parduoda

Washington. — Jungtin. 
Valstijos pernai pirko iš 
Sovietų 56 milionais dole
rių daugiau, negu jiems 
pardavė.

Amerikos valdžia yra už
draudus pardavinėti Sovie
tų Sąjungai mašinas ir ki
tus fabrikinius įrankius; 
užgynė ir Marshallo plano 
kraštams 
pardavinėt 
sovietinės 
mo.

Ona Balčiūnienė.
Be ’Kompromisų.
Mūsų Aido Choras.
Dienraščio Sveikintojai

Rašo R

New York. — Ateivybės 
valdyba pirmiau buvo nuta
rus deportuot Vengrijon A- 
leksandrą Stevensą (J. V. 
Petersą), kaipo nepilietį 
komunistą, kuris, esą, “ne
teisėtai” atvykęs į Jungti
nes Valstijas. Dabar lei
džia jam pačiam į Vengri
ją grįžti.

Stevens yra išgyvenęs šioj 
šalyje 25 metus ir vedęs A- 
merikos pilietę. Jis kartoti
nai stengėsi gauti piliety
bės popierius, bet jo prašy
mai buvo sulaikyti.

Šnipai - renegatai pasa
kojo Neamerikiniam Kon
gresmanų Komitetui, kad 
Stevens buvęs vadas neva 
slaptos komunistų organi
zacijos Washingtone.

Hartley’o įstatymo para
grafus,'valdiniai demokra
tai bando patenkinti reak
cinius demokratus ir re- 
publikonus Kongreso na
rius, kad balsuotų už Le- 
sinskio - Simso bilių.

Tuo tikslu jie daro dar 
vieną pataisymą savo biliui 
— palikt atskiroms vaistu 
joms spręsti, ar pilnai pri
pažint unijas ar ne.

Per darbiečio kbngręsma- 
no Vito Marcantonio pa
stangas buvo atmestas 
Woodo bilius, faktinas 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
nuorašas.

Republikonų vadas sena
torius Taftas įteikė darbi
nei kongresmanų komisijai 
savo bilių, kuris skirtingais 
žodžiais pakartoja Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Tuomet, kai žiaurioji 
negailestingai be laiko 
iš mūsų tarpo 
draugus ir drauges, 
vieji, dar didesniu 
tvirtinkime savo 
kultūrini ir politinį judėjimą.

Brooklyne jau senai, arti 
per 40 metų, gyvuoja lietu
vių liaudies dainų, liaudiškojo 
meno ugdytojas ir puoselėto
jas Aido Choras.

ši įstaiga, ši dainos organi
zacija reikia tvirtinti, jai vi
saip padedant.

Sekmadienį, gegužės 8 die
ną, Liberty Auditorijoje įvyks 
šauni Aido Choro pramoga— 
bus suvaidinta Stasio Šim
kaus dviejų veiksmų operetė 
“Čigonai.”

Atvykę į spektaklį, jūs ne 
tik patys šauniai pasilinks
minsite, bet drauge moraliai 
ir medžiaginiai padėsite Aido 
Chorui, be kurio mūsų visuo
meninis gyvenimas būtų ny
kus ir nenormalus.

rries apie
Laisvėn užėjo 
1 a išviečių 1- 
čiūnienė.

•Ji buvo tik nesenai grįžusi 
iš Floridos, kur gydė savo vis 
tebesi! pnėjančią sveikatą.

—Labai gražiai atrodote, 
drauge Balč’ūniene, — svei
kindamas viešnią, jai tariau.

—Ačiū už komplimentą, 
drauge Mizara, — atsakė mo
teriške net nei nenusišypso
dama. — Atrodau gal ir ne 
visai blogai, bet jaučiuosi la
bai, labai blogai . . .

Praėjusį trečiadienį Onos 
Balčiūnienės palaikus palydė
jome į Alyvų kalnelio kapi
nes.

Beširdė mirtis 
anksti išplėšė šią 
dar jauną, taurią i 
vę moteriškę.

čijamiems klausimams sprę
sti. McMahon sakė:

-u Tamstos nuomonė yra 
nesąmonė.

Wallace atsakė:
— O tamstos nuomonė 

gali tiktai karu baigtis. \
Atsiliepdamas į senato

riaus W m. Fulbrighto 
klausimus, Wallace smerkė 
raganišką kurstymų vajų 
prieš komunistus ir Sovie
tus. Jisai sakė:

— Tam vajui vadovauja 
didieji Amerikos kapitalis
tai, Anglijos imperializmo 
draugai ir katalikų bažny
čios viršininkai. Katalikų 
bažnyčios vadai geidžia ka
ro prieš Rusiją.

Karinis gi Atlanto paktas 
prieš Sovietų Sąjungą apei
na Jungtines Taūtas ir di
dina karo pavojų.

Tas paktas vadinamas 
“apsigynimo” sutarčia, bet 
nė vienas jo šalininkas šio
je Senatu komisijoje nedrį
so tvirtinti, būk Rusija pla- 
muoj^Ypavartot ginkluotas 
jėgas prieš Jungtines Vals
tijas. Net toki republikonų 
vadai, kaip John Foster 
Dulles ir senatorius Vam 
denbergas, neseniai užtikri
no, kad Rusija vengia karo 
ir negręsia Amerikai jokiu 
užpuolimu.

Senato komisijos- pirmi
ninkas, demokratas Tomas 
Connally tyčia pirmiausiai 
pakvietė kalbėti Wallac.e’a, 
Progresyvių Partijos at
stovus ir Komunistų Parti
jos sekretorių Eugene 
Dennisą, kad atrodytų, būk 
tiktai “raudonieji” prieši
nasi Atlanto paktui.

Dennis ir 10 kitų komu
nistų vadų dabar* teisiami 
New Yorke neva už są
mokslą skelbti, būk reikią 
prievarta nuversti Ameri- 
koš^yaldžią.

Teisėjas Haroldas Medi
na-atsisakė pertraukti bylą 
tiek, kad Dennis galėtų pa
siruošti ir liudyti senatorių 
komisijai prieš 
paktą.

Ketvirtadienį 
paktą kalbėjo 
newyorkiete daktarė Anne
tte Rubinstein, Darbo Par
tijos kandidatė į Jungtinių 
Valstijų kongresmanus. Ji
nai sakė:

— Amerikos Darbo Par
tija ragina šią Senato ko- 
rhisiją . neužgirt Atlanto 
pakto bent iki praeis Ame- 
rikosi Sovietų, Anglijos ir 
Francijos užsieninių minis
trų konferencija dėl Vokie
tijos. Berlyno klausimo iš- 
sprenditnas, pagal Sovietų 
pasiūlymą, galėtų privesti 
ir prie visų didžiųjų ginčų 
išrišimo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos.

Wallace taip pat ragino 
senatorius atidėti tarimą 
dėl Atlanto pakto iki po 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos. , .. ___ j

Brooklyn© Lietuvių 
dies Teatras nutarė pasveikin
ti dienraštj Laisvę jo 30 me
tų gyvavimo sukakties proga 
su $50.

Brooklyno L. K. Klubas pa
darė tą patį su tokia pačia 
suma.

Mes manome, mes tikimės, 
jog kiekviena Didžiojo New 
Yorko lietuvių darbininkiška 
draugija bei klubas šiemet 

Tsveikins savo dienraštį, kuris, 
visųpirmiausiai, daugiausiai

Ona Balčiūnienė (Rainytė) 
— Amerikoje augusi, bet ji 
buvo artimai sutapusi su lie
tuviais. Lietuviškai ji kalbė
davo dažniau nei angliškai.

Pažangūs, progresyviai lie
tuviai darbininkai jai visuo
met buvo artimi, ir kai ji dar 
buvo gerojo sveikatoje, atme
nu, šiam judėjimui padėjo, 
kuo tik galėjo.

Balčiūnų šeima nuolatos tei
kė nuoširdžią pagalbą žmo
nėms. nelaimės paliestiems, 
nors patys abudu Balčiūnai 
neretai buvo visokių gyveni
mo šių rk štu m ų šu k u o j am i.,

To žmonės nepamiršo: į ka
pines velionę lydėjo virš 300 
asmenų, o sunešti jai pagerb
ti vainikai vos besutilpo į sep
tynis atdarus automobilius!

Gulėdama mirties patale, 
velionė sakė savo vyrui A.n- 
tanui:

— Palaidokite mane laisvai, 
be jokių religinių ceremonijų.

Vadinasi, dėl savo įsitikini
mų, dėl savo principų ji jokių 
kompromisų nedare.

O tai labai daug pasako!...
Na, teilsisi Ona ramiai, o 

jos motinai, vyrui, vaikams ir 
giminėms Balčiūnų ilgamečiai 
kaimynai, laisviečiai, 
savo nuoširdžią ir gilią 
jautą!

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija, užėmė 
Vannien miestą už 35 my
lių nuo geležinkelio, einan
čio iš Hankovo į Kantoną; 
stengiasi perkirst geležin
kelį, kad 300 tūkstančių 
tautininkų kariuomenės ne
galėtų ištrūkti iš Hankovo, 
svarbiausio fabrikinio mie-
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Motinos Diena
Gegužės men. 8 diena yra nuskirta motinai pagerbti 

diena.
Rytoj, taigi, komercinė spauda ir radijas šūkalos gana 

garsiai apie motiną, apie jos svarbią rolę žmonijos gyve- 
nifne, 4^pie motinos gerbimą, ir 1.1.

Bet tai bus tik formaliniai žodžiai, sakyti dėl viso ko. 
Tai bus sakyti žodžiai dar ir tam, kad tūlos komercinės 
kompanijos, pardavinėjančios visokius moteriškus daly
kus, galėtų parduoti daugiau daiktų, moterims skiriamų.

Atsiminkime, Amerikoje kiekvienas dalykėlis yra iš
naudojamas bizniui, pelnui. Nesigėdi pelnagrobiai išnau
doti ir sentimentą šitos dienos, skiriamos motinai pa
gerbti.

Neužtenka vienos dienos per metus tam, kad būtų ga
lima atitinkamai pagerbti motina. Motina reikia gerbti 
per apskrituosius metus. Ją reikia ne tik gerbti, bet ir 
mylėti, nes motina yra viena.

Buržuazija, kapitalistai, atvirai pasakysime, motiną 
gerbia tik tiek, kiek tai neša jiems naudos. Nes, jeigu iš 
tikrųjų kas nors myli ir gerbia vieną motiną, tai jis pri
valo mylėti if gerbti visas motinas, — milijonus tų mo
tinų, kurios skursta, vargsta, kenčia didelius trūkumus, 
gyvendamos nedatekliuje.

Kas myli motiną, tas neagituos už naują pasaulinį ka
rą, nes motina, ypačiai darbo žmonių motina, karo neno
ri, jo nekenčia, juo bodisi ir baisisi !

Tik darbininkų klasės sūnūs ir dukros iš tikrųjų myli 
ir gerbia savo motiną. Tik tie iš tikrųjų myli ir gerbia 
motiną, kurie kovoja prieš karo provokatorius, už taiką, 
ilgą, pastovią taiką.

šiuos žodžius rašant, New Yorke prasideda Amerikos 
Moterų Kongreso konstitucinis suvažiavimas.

Tenka manyti, kad jame dalyvaus šimtai, jei ne tūks
tančiai, motinų, suskridusių iš visų šalies kampų.

Mes privalome atidžiai stebėti, ką suvažiavusios moti
nos iš tikrųjų pasakys. Esame beveik tikri, kad jos griež
tai pasmerks tuos, kurie ruošia mūsų kraštą naujam ka
rui, — pasauliniam karui, kuriame gali žūti šimtai mili
jonų žmonių.

Čia tai bus kolektyvus motinų balsas, pareikštas Moti
nų Dienoje, balsas, reikalingas atidos viso krašto ir pa
saulio žmonių.

Jei mes ištikimai klausysime šito balso, jei mes prisi
dėsime darbu prie šito moterų suvažiavimo tarimų gy- 
veniiųan pravedimo, tai mes ištikrųjų reikiamai pagerb
sime motiną.

Motinų Dieną, beje, nepamirškime, kad Georgia vals
tijos kalėjimfe sėdi Mrs. Ingram, negrė motina, Įkišta 
kalėjiman dėlto, kad ji drį^o ginti savo ir savo vaikų 
šlovę!

Prisiminkime motinas, kankinamas Graikijos, Ispani
jos ir kitų fašistinių kraštu kalėjimuose.

'Prisiminkime motinas Kinijoje, — motinas, kovojan
čias už naują gyvenimą, už naują santvarką, už laisvę ir 
taiką.

Nusilenkime ir vaduokime ranką kiekvienai motinai, 
kovojančiai už darbo žmonių reikalus, ir sakykime jai: 
Brangioji motin, brangioji drauge,-mieloji talkininke, 
mes stovime su tavimi ir stovėsime kovos gretose kol pa

saulyje bus ^pašalintos neteisybės!

Pq Ketvertų Metų
Kai skaitytoją šitie žodžiai pasieks, sukaks lygiai ket- 

veri metai, kai nacių karo mašinai buvo užduotas galu
tinas mirtinas smūgis Berlyne, kai vokiečiai formaliai 
pasirašė pasidavimo dokumentą.

Į)aug naujo pasaulyj pen tą laiką įvyko. Nelęmčiąusias 
įvykis buvo tas, kad tarp didžiųjų karo metu talkininkių 
įvyko skilimas, kad šiandien “Vakarų kraštai”, vado
vaujami Wall stryto, ruošia naują karą prieš savo bu
vusią talkininkę, Tarybų Sąjungą, kuri tėškė patį sva
riausi smūgį Hitlerio armijoms.

Nekalbėsime čia apie tai plačiau, nes skaitytojai, be 
abejojimp, gerai žino, kas dėl to yra kaltas.

Užtenka pasakyti, jog, praėjus ketveriems metams, 
Vofciątijos klausimas, Vokietijos ateitis dar vis tebesto
vi ūkanose.

Tik š. m. gegužės 23 dieną Keturių Didžiųjų užsienio 
reikalų ministrai suvyks į Londoną ir iš naujo tarsis dėl 
•Vokietijos ateities, dėl Berlyno ir kitų dalykų, susijusių 
su Vokietija ir Austrija.

Berlyno blokados pašalinimas, aišku, neišspręs visų 
“šaltojo karo” problemų.. Blokados pašalinimas.— tik 
pradžia, teikianti pasitarimams progų imtis už kitų klau
simų. '

Jau šiandien Amerikos komentatoriai, kurie nuolatos 
tik “yes” sako Wall strytui, aimanuoja: girdi, rusai į 
konferenciją ateis su aiškiais pasiūlymais, prieš kuriuos 
būsią sunku amerikiečiams, anglams, ir francūzams at
sispirti.

Ęąs'gi tie do pasiūlymai?
Esą, T a. r y b ų. Sąjunga reikalaus: (1) suvienyti 

visą Vokiętiją, (2) ištraukti iš ' Vokietijos okupacinei 
armijas.

Tai du, girdi, didžiausi' pasiūlymai, kurie bus konfe-
• I

JONAS KAšKAITIS
Ii *

Už Taiką ir Saugumą!
!

. (Tąsa)
Tėkris pat pirma pareiš

kė, kad jis čia atėjo, kaipo 
amerikietis, giliai sujaudin
tas to, kas vyksta mūsų ša
ly ir už jos ribų. Visa A- 
merikos politika veda ne Į 
taiką, bet, atvirkščiai, į ka
rą, nors ir bandoma tatai 
pridengti taikingais apsi
metimais. Mūsų valdžia pa
sirinko sau tokį politinį ke
lią, kurs galėtų įgramzdinti 
ir šią šalį ir visą pasaulį į 
pilnutinio išnaikinimo pra
rajas. Paleista darban at
kakliai išsišakojusi karinės 
propagandos mašina, plinta 
isterija, baimė, neapykan
ta, palaipsniui nyksta pilie
tinės teisės, nyksta demok
ratijos esmė. Visa tai yra 
karo pirmtakai. Mūsų šalis 
jau ir perdaug turi apsau
gos, galybės, tvirtumo ir 
drąsos, bet permažai turi 
gudrumo ir išminties, kad 
susitvarkyt ramiai ir tai
kiai. Mūsų tas Atlanto pak
tas tėra persikėlimas į 
vienpusiškus veiksmus ir 
vietovinius bei sekcinius 
susitarimus, kurie ardo pa
tį Jungtinių Tautų pagrin
dą.

Pasitarimuose Trumano 
su Stalinu reikia padaryti 
sutikimas, kad visus stam
besnius ginčus tarp šalių ir 
jų dabartinių sąjungininkių 
perkelti į Jungtinių Tautų 
organizaciją — ne svarsty
mams, “ne debatams, bet tų

tų šalių lygį — ir, kad to
kiu būdu užtikrinus bent 
kelioms gentkąrtėms rinką 
mūsų prekių pardavinėji
mui.

Visa tatai reikalauja val
diško planavimo, prieš ku
rį piestu stoja "atkaklieji 
“laisvosios pramonės” šali
ninkai. Jie — tie laisvosios 
pramonės kapitonai — bi
josi, kad toks planavimas 
veda į “socializmą”. O vie
nok šitie laisvosios pramo
nės propagandistai negali 
neigti to fakto, kad mūsų 
ekonomika “pravedama pa
gal planą.” Tik visas kab
liukas tame, kad visą tą 
planą nustato patys tos 
laisvosios pramonės tūzai, 
didžiojo biznio mogulai, ži
noma, vis savo tik naudai, 
kad išspaudas kuo didesnį' 
pelną. O reikia, kad būtų 
kitaip. Reikia tokio valdžios 
plano, kad žmonių masėms 
būtų nauda, o ne monopolis
tų saujai.

Ir minėti nereikia, kad 
užsikirtėliai monopolistai 
nei ši tolo neprisileidžia 
“Ruzvelto plano” nei vidi
nėj nei užsieninėj šalies 
politikoj. Vietoj programos 
bėdarbei prašalinti jie įžū
liai varo karinio prisirengi
mo programą. Tokia prog
rama negali išrišti nei vi- 

KĄ REIŠKIA ŠIAURĖS ATLANTO PAKTAS?
ginčų taikingam išrišimui.”

J. V. ekonomika dirbti
niais būdais palaikoma. Ji 
nepastovi. Užsieninė bilio- 
ninių paskolų ir bilioninių 
ginklavimų programa nepa
stovi ir pavojinga. Visa ei
lė įmonių atleidinėja savo 
darbininkus iš darbo. Be
darbių skaičiai eina didyn. 
Jie ieško bet kokio darbo, 
bet surasti nelengva. Pa
šalpos reikalaujančiųjų su
rašąs didėja kasdien. Neuž
tikrinto rytojaus baimė ir 
rūpesčiai laiko sugniaužę 
visą šalį.

Šitokia padėtis nenorma
li. Ji reikalinga išeities. 
Kalbėtojo tokia nuomonė: 
yra du būdai, kuriais būtų 
galima palaikyt įmonėse 
darbus ir. aukštą gamybą, 
kad išvengus gręsiamos 
dar gilesnės, negu pirma, 
depresijos. Vienas būdas-— 
tai “Ruzvelto planas” vidi
nėj šalies politikoj. Valdžia 
turi planuoti ir nustatyti 
visą šalies ūkio gyvenimą 
tokia kryptimi, kad plačio
sios žmonių masės sugebė
tų daugiau pirkti visokių 
reikmenų. Šitas planas rei
kalauja milžiniškos gamy
bos pačių esminių prekių su 
prieinama masefns kaina. 
Šalies Kongresas privalo 
išleisti plataus visuomeni
nio sąugumo įstatymus. 
Privalo pravesti- plačią vi
suomeninių darbų progra
mą, kurie suteiktų jaukius 
ir sveikus namus milio- 
nams Amerikos šeimų, su
grūstų į lūšnas, varginamų 
ligų, vargų ir nelaimių. 
Prekyba su užsieniais turi 
būti pasukta irgi kitokia 
kryptimi. Užsieniams rei
kia pardavinčt prekes ne 
tam, kad užnėrus ekonomi
nį viešpatavimą ant kaklo 
tai ar kitai šaliai, bet tam, 
kad pakėlus gyvenimiškąjį 

. (Tąsa)
Skirtingai nuo visų savi

tarpio pagalbos sutarčių, 
Tarybų Sąjungos sudarytų 
su kitomis Europos valsty
bėmis, tame tarpe su Angli
ja bei Prancūzija, siekian
čių užkirsti kelią Vokieti
jos naujos agresijos gali
mumui ir tuo padėti susti
printi taiką Europoje, — 

i penkių Vakarų valstybių 
karinė'sąjunga turi galvoje 
ne tiek Vokietiją, kiek gali
mumą išnaudoti jos sukur
tą Vakarų valstybių gru
puotę prieš tas valstybes, 
kurios buvo jų sąjunginin
kai antrojo pasaulinio ka
ro metais. Eilės Vakarų ša
lių valstybinių veikėjų pasi
sakymuose, o taip pat ang
lų amerikiečių ir prancū
zų spaudoje, atvirai daro
mi agresyvūs pareiškimai 
apie tai, kad Vakarų Sąjun
ga yra sukurta prieš TSRS 
bei liaudies • demokratijos 
šalis, nors tų šalių politikos 
taikingumas yra neginčyti
nas ir visų žinomas faktas. 
Esant tokiai padėčiai, ne
galima neigti, jog, kad ir 
kaip bebūtų užtušuojami ti
krieji Briuselio sutarties 
tikslai, Vakarų Sąjungos 
sukūrimas nieko bendro ne
turi su tų valstybių savigy
nos interesais.

Antra vertus, dabar jau 
pakankamai išaiškinta, kad 
po priedanga neleisti susi
daryti situacijai, statančiai 
į pavojų tame pakte daly
vaujančių šalių vadinamąjį 
“ekonominį stabilumą”, —

rencijo.je iškelti.
Ar gi tiedu pasiūlymai baisūs? Ar gi jie yra karinio 

pobūdžio pasiūlymai, ar taikinio pobūdžio?
Rodosi, kiekvienam yra aišku, kad tuodu pasiūlymąi 

yrą taikinio pobūdžio. O jeigu taip, tai ko jų bijotis?
Tokių pasiūlymų tegali bijotis tik tie, kurie trokšta 

nąujo pasaulinio k^ro. Bet tokių yra nedaug.
Liaudis, Amerikos liaudis ir pasaulio liaudis nori tai

kos! U

dujinių nei išorinių šalies 
politikos uždavinių, — ji 
veda į katastrofišką karą, 
kurs reikštų visos mūsų ci
vilizacijos nušlavimą.

Akivaizdoj visų šitų su
metimų, dabartinė taikos 
konferencija itin ženklinga, 
kaipo stambus etapas ryž
tingoje' vi§os taiką ir pa
žangą mylinčios žmonijos 
kovoje prieš karą.

Įžymusis laikraštininkas 
Tėkris griežtai pasireiškė 
prieš Atlanto paktą, kaipo 
įžūlų .žygį arčiau karo. Ra
gino griežtai veikti, kad tas 
paktas būtų atmestas.

Kalba įžymus ’pažangusis 
dvasiškis, Jutos (valstijos) 
vyskupas Arturas V. Mul- 
tonas. Nors jau varąs aš
tunta dešimti metu, ener- 
gingas ir patvarus veikė
jas. Vyskupas nurodė, ko
kia didelė yra atsakomybė 
kunigų — taikos ar karo 
klausime. Tikybos mokyto
jai neprivalo būti kokie už- 
siskleidėliai, pasinėrę į teo
sofijos, teologijos ir dogmų 
miglotynus. Jie turi,skelbti 
tikrą artimo meilės ir tai
kos gyvenimišką esmę. Ta
tai turi būti pats tas bran
duolys bet kokios tikybinės 
filosofijos. Nusileisti iš pa
dangės dausų ant žemės, 
padėti savo parapijiečiams 
susiorientuot painiuose gy
venimo takuose, kad jie 
žengtų taikos ir pažangos 
linkui.

(Daugiau bus)

Šiaurės Kinijos Kaime
Visa Mandžurija jau seniai Kinijos liaudies išvaduoja-* 
mosios armijos rankose, žurnalistas I. Svetlovas apsilan
kė neseniai toje šiaurės Kinijos dalyje, žemiau talpina
me ištraukas iš jo kelionės įspūdžių.

Iš pirmo pažvelgimo Ki
nijos kaimo išvaizda dar 
nepasikeitė. Tos pačios že
mos molinės trobelės, krei
vos gatvelės, netobulas že
mės dirbimas. Bet žmonės 
pasikeitė. Jų nebepažinsi. 
Paipino apskrities kaime 
Ciaotoucun valstiečių są
jungos pirmininkas Su Sen
eliai sako: r

— Kad palygintų mūsų 
ankstyvesnį gyvenimą su 
dabartiniu, reikia lyginti 
tamsą ir ' šviesą. Anksty
vesnis gyvenimas buvo ne
peržvelgiama tamsi naktis, 
o dabar saulėta diena...

Anksčiau visos šio, o taip 
ir aplinkinių kaimų žemės 
priklausė dvarininkui Sy 
Chan-mihui. Nei vienas 
valstietis neturėjo nuosa
vos žemės. Po, žemės refor
mos visi valstiečiai gavo 
savo sklypus. Dalis žemės 
palikta viso kaimo bendram 
naudojimui. Kiekviena šei
ma gavo reikalingą inven
torių, gyvulius iš konfis
kuoto dvarininko turto. Vi-< 
so 32 varguolių šeimos ga
vo 86 galvijus ir arklius.

— Dabar mes sotūs. Ir 
liaudies išvaduojamai ar
mijai padedam kiek tik iš- 
galim, — tarė pabaigai Su

Šen-chai.
Ulinės apskrities kaime 

Sun-taiczy į- liaudies išva
duojamąją armiją savano
riais išėjo dvylika vyrų. 
Darbo valstiečiai pasiėmė 
šefuoti jų šeimas. Vei Čen- 
cžu, kario žmona, likusi su 
trims mažais vaikais, taip 
kalbėjo apskrities moterų 
susirinkime:

— Jeigu ne demokrati
nės santvarkos sukurtosios 
sąlygos, jeigu ne kaimo pa
rama, kas būtų su mumis? 
O dabar aš ir vaikai esame 
aprūpinti. * *

Visuotinas sąjūdis karių 
šeimoms globoti — naujas 
reiškinys Kinijos kaime. 
Bet tokių naujų reiškinių 
dabar aibės. Nauja san
tvarka iš pagrindų pakeitė 
Kinijos darbo valstiečių 
materialinę padėtį.

Mandžiurijoje^ įsikūrė 
daug taip vadinamųjų že
mės ūkio savitarpės darbo 
paramos grupių. Jos ku
riasi savarankiškumo pa
grindu. 1948 metais, kai 
grėsė nederliaus pavojus,^ 
tos grupės suvaidino žymų 
vaidmenį. Savitarpės para
mos dėka buvo įdirbti dide- T 
Ii dirvonų plotai. > Taobej

(Tąsa 5-tam pusi.)

Neužilgo mūšy šalies kongresas svarstys Šiaurės Atlanto Paktą, kurį jau pasirašė mūšy vyriausybė. Prieš ta> Paktą, 
kaip žinoma, griežtai išstojo Tarybą Sąjunga. Tuo reikalu ji tūlas laikas atgal išleido platy pareiškimą, kuname iš
dėsto savo nusistatymą ir detališkai analizuoja šio Pakto prasmę. Kadangi Šiaurės Atlanto Paktui priešinasi ir 
Amerikos pažangioji visuomenė, tai manome, jog mūšy skaitytojams bus svarbu susipažinti su tais argumentais, ku

rie iškeliami prieš ji. Taryby Sąj ungos pareiškimas skamba sekamai;
turima galvoje taikyti ka
rines priemones bei viso
kias represijas prieš darbi
ninkų klasę bei augančias 
demokratines jėgas tų vals
tybių viduje, o taip pat 
prieš kylantį tautų išsiva
davimo sąjūdį kolonijose 
bei priklausomose šalyse. 
Ne atsitiktinis dalykas, kad 
Briuselio' paktas yra sąjun
gą kolonijinių valstybių, 
kurios, norėdamos išsaugo
ti savtf senas privilegijas 
kolonijose, siekia išnaudoti7 
dabar sudarytą kafinę-poli- 
tinę grupuotę tam, kad nu
slopintų tautinius išsivada
vimo sąjūdžius tose koloni
jose. Visa tai tik pabrėžia 
Vakarų Sąjungos antide
mokratinį ir reakcinį - ag-' 
resyvų pobūdį.

Penkių Vakarų Europos 
valstybių sąjunga kariškai 
ir politiškai papildo tą e- 
konominį Europos šalių su
sivienijimą, kuris sukurtas. 
“Maršalo planui” įvykdyti 
Europoje. Abi tos Europos 
šalių grupuotės yra vairuo
jamos anglų - amerikiečių 
bloko valdančių sluoksnių, 
kurie anaiptol nėra suinte
resuoti, kad būtų įgyven
dinti tikrieji nacionaliniai- 
- valstybiniai ar bent eko
nominiai tikslai visu tu ša-

V 4.

lių, dalyvaujančių minėto
se grupuotėse, o siekia su
stiprinti ir toliau išplės# 
savas karines - strategines 
ir ekonomines pozicijas.

Taip pat, kaip M'ąršalo 
plano vykdymas nesiekią 
tikro ekonom. Europos vals 
tybių atgimimo, o tėra prie
monė “sumaršalintų”' ša
lių politikai bei ekonomikai' 
pritaikyti siaurai savanau
diškiems bei kariniams- 
strąteginiąms anglų - ame
rikiečių viešpatavimo ' Eu
ropoje planams, — lygiai 
taip pą,t naujos grupuotės 
sudarymas sumanytas • a-

naiptol ne siekiant savitar
pio pagalbos bei kolektyvi
nės gynybos Vakarų Sąjun
gos dalyvių tarpe, nes,, vyk
dant Jaltos ir PottsdamO 
susitarimus, toms • šalims 
negresia, jokia agresija, — 
o siekia sustiprinti ir toĄ 
liaus išplėsti Anglijos-A- 
merikos valdančių sluoks
nių vyraujančią įtaką Eu
ropoje, pajungiant savo 
siauriems tikslams atitin
kamų Europos valstybių 
,užsienio bei vidaus* politi
ką. Yra visiškai aišku, kad 
negalima suderinti. tokius 
anglų - amerikiečių bloko 
politinius planus su taikos 
interesais ir su demokrati
jos principais Europos ša
lyse? .
/ Vos tik pernai kovo mė
nesį užgimė Vakarų Sąjun
gą, JAV valdantieji sluoks
niai tuojau iš karto pareiš
kė, kad tai Sąjungai bus 
suteikta pilnutinė parama.

Toks pareiškimas buvo 
visiškai natūralus, v nes tie 

.sluoksniais turi pilnutinį 
pagrindą manyti, kad nau
joji grupuotė nuo jų niekur 
nepasitrauks ir bus pilnu
tinai priklausoma nuo viso
kios rūšies Anglijos. - Ame
rikos planų. Dėl visa ko į 
Vakarų Sąjungą buvo įves
ti ir specialūs amerikiečių 
stebėtojai, kurių vaidmuo 
yra suprantamas. Ęabar 
matyti; kad juo greičiau ir 
juo toliau Vakarų Sąjun
gos šalys žengs keliu, nu
kreiptu prieš liaudies de
mokratijos šalis bei Tary
bų Sąjungą, į* kurį j'as’ vi
saip stumia anglų - ameri
kiečių bloko politika, —tuo 
Vakarų Europos valstybės 
vis daugiau pateks į politi
nę bei ekonominę priklau
somybę nuo JAV valdančių 
sluoksnių, kuriems visiškai 
nerūpi Europos valstybių

politinė nepriklausomybė ir 
ekonomis jų atgimimas. j

Tokios padėties .išdava 
bus neišvengiamas ir kiek
viename žingsnyje jau pa
sireiškiantis pąaštrėjimas • 
prieštaravimų tiek tarp 
JAV ir Vakarų bloko ša
lių, tiek ir pačios Vakarų 
Europos grupuotės viduje. 
Ne- sveiku ir ne tvirtu eko
nominio atgimimo pagrin
du yra sukurta naujoji'Va
karų Europos grupuotė, tu
rinti savo rūšies pagalbinę 
reikšmę palyginti su pla- > 
tesne Europos grupuote, 
sukurta iš “sumaršalintų” 
šalių. Ji ne tik neteikia 
naujoje grupuotėje daly-^ 
vaujančioms šalims bet ko
kios esminės praktiškos pa
galbos, bet, kaip yra žino
ma, anaiptol nesukliudė 
atsirasti vis kylantiems e- 
konominiams^ sunkumams ' 
visoje eilėje Vakarų Euro
pos šalių, taip pat nesu
kliudė milžiniško nedarbo 
pakilimo kai kuriose jų ir 
nepadėjo atverti bent" kiek 
optimistiškesnes perspekty
vas jų tolimesniame ekono
miniame išsivystyme. Ag
resyvūs tos grupuotės tiks
lai pasireiškia taip'pat Vis 
naujais ir ^naujais reikalą-^ 
vimais padidintivarmiją bei i 
karinius biudžetus, kas dar 
labiau pakerta galimumą 
joms toliau ' bei pastoviai 
kilti ekonominėje srityje. 
Tokia padėtis kartu su tuo 
sukelia vis spartesnį rimtų 
politinių sunkumų augimą 
tų valstybių viduje. Ir tai 
tuo metu, kai Tarybų Są
junga ir liaudies demokra
tijos šalys, žengiančios tik 
pirmuosius žingsnius savo 
socialistiniame išsivystyme, 
eina-J nenukrypstamo bei 
spartaus ekonominio atsi
kūrimo ir pakilimo keliu, ir

(Daugiau bus) f
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Drama "Mūsų Gyvenimo
Žaizdos

Štai praėjo ir antra paeiliui premje
ra ant to paties pastolio, Lietuvių Kul
tūros Auditorijoj. Praėjo tiek pat įspū
dingai ir giliai perjaustai, kaip ir gar
sioji J. Baltušio drama.

Publikos buvo kiek tik z tilpo erdvioj 
didžiojoj salėj'. Gal ir dar tirščiau, ne
gu prieš dvi savaites. Stačiukų eilės lai
kė parėmę pasienius. O pirma to buvo 
kiek ir nerimasčio, kai taip skardžiai 
“Giedojo Gaideliai,” — buvo baimės, 
kad toks nepaprastas “Gaidelių” pasi
sekimas galės nustelbti R. Mizaros nau
jąją dramą. Nenustelbė. Atvirkščiai. Gal 
dar ir labiau paakstino žiūrovų smalsu
mą ir susidomėjimą rimtomis dramo
mis, gerais spektakliais.

“Mūsų gyvenimo žaizdų” toks sėk
mingas pastatymas padarė dar vieną 
didelį atžymėjimą mūsų teatro istorijoj.

1 Tai naujas pliusas, naujas triumfas, — 
ir juo- turi susidomėti kitų kolonijų lie
tuviai.

“Mūsų gyvenimo žaizdos” griežtai ir 
ryškiai pavaizdavo mūsų vietos gyveni
mo padugnę anais nelemtais prohibici- 
jos laikais.

Klaikūs tai buvo laikai, kupini nuodė
mių ir žmoniško nupuolimo! Ir, jei ši 
Mizaros drama daugelį net slogino savo 
šaižiu ir šiurpiu realumu, tai tik dėlto, 
kad ji yra tikroviška, stačiai iš gyvenimo 
išrauta. O ji toli gražu juk negalėjo krū
von sudėti visokių nešvankių “girtosios 
blaivybės” žaizdų ir purvų.

Dramos autorius pasitenkino mums 
patiekti tik apibendrintą vaizdą. Gra- 
žiai, nuosekliai suvedžiojo eilę gyvenimo 

. epizodų ligi pat jų draminio čiukuro.
Naujos dramos turinys nepainus, bet 

jis pavaizduotas aiškiai, gyvenimiškai ir 
įdomiai. Veiksmo personažai pilni, ge
rai išlaikyti. Priešstatų, kontrastų pra- 
vedimas padėjo paryškinti pagrindinę 
dramos idėją.

Veiksmas vyksta Brukline, sename 
lūšnynų pakrašty. .Vyksta jis taip, 
kaip vykdavo daugely miestų ir^mieste- 
lių, paliai visą “blaivybės” perimtą 
Amerikos šalį.

Jurgis ir Lucė Šilkai laiko spikyzę — 
slaptą bravorėlį ir slaptą, naminę smuk
le. Biznį varo apsukriai, suktai ir pla
čiai. Girtuoklėlius visaip apšmutija, “ap- 
dopina,” kai ką įdėdami į savo darbo 
marmalą. Kad ir savo liguistą brolį Juo
zą Avižą, Šilkienė ir tą sugebi apdoroti, 
taipgi ir jo sėbrą Džimį, kuriedu mėgsta 

• truktelti.
Vieną gražia dienelę šiedu sėbrukai 

atsiveda pas Šilkus senyvą pavargėlį Ta
rną Gulbį ir įperša jį Šilkienei, kaipo 
įnamį ir ištikimą padėjėją namų apy
vokoj. Kad jis tik viską slaptybėj už
laikytų ir neišsiplepėtų kur, biznio ne
pagadintu. Be to, apsukrioji ūkvedė su
uodė, kad tas senis veikiausia pinigin
gas, tai jį bus galima gražiai visą nu
skusti ir dar “šiūriną,” po jo mirčiai, pa
siimti. Suprask, šilkienė jam parūpins 
miesto šelpimą, kaipo senam pavargėliui, 
dar ir apdraus jo gyvastį. O ten jau pa
sirūpins, kad jis perilgai negyventų. 

r Gaįima juk ko į naminėlę įmaišyt Arba 
kokių nuo galvoskaudžio “užprovytų” 
tablečių pakišt. .,

Apydažniai užeina pas Šilkus smalsi 
ir liežuvinga kūmutė Teklė Kukutienė, 
naujienų ir kutnių žinelių išnešiotoją. 
Daug ji padeda ūkvedei' Lucei Šilkienei < 
savo užmačias vykdyti ir suktąjį biznį 
varyt. Tarp-kitko, girdi, Šilkienės liguis
tas brolis Juozas Aviža limpąs prie ko
kios tai lipšnios moterukės, ketinąs. ją 
vesti, na, ir žinoma, jai savo sutaupąs 
užrašyti, o čia kaip tik tą nori iš bro? 
lio išgauti ir, jo apsukrioji sesutė. Ji dar 
taipgi prisibijo, kad Juozas aikštėn ne
iškeltų jos purvinų darbelių.

Šilkai turi sūnų. Sūnus Antanas Šil- 
kas jau visai kitas žmogus. Išėjęs moks
lus, pažangus, susipratęs, gyvas ir ma-

(

užsigina ir išstumia

rial ir vėl aukštai užsirekordavo, sklan
džiai suvaidinę antrą paeiliui premjerą.

Dramą režisavo mūsų įgudęs artistas 
Jonas Valentis. Jis pats dar ir vaidino,
— vaidino senuką Tarną Gulbį. Vargu, 
baulkas kitas būtų geriau tikęs šitai su
dėtingai, jaudinančiai rolei, kur reikė
jo ir balso niuansų, ir judesių, ir visos 
senpliškos išvaizdos,- pažeistos tėvelio 
siblos. Stebėjai žmogus ir gėrėjais, visas 
giliai perimtas. Tas Tarno, tipas ilgam 
pasiliks įsmigęs sąmonės glūdumose.

Lelija Kavaliauskaitė — na ką gi sa
kyt? zArtistė iš stomens ir iš liemens. 
Ką ji paims, vis saviškai pasirodys, ries
tai, įmantriai, originaliai. Visur suge
bės įdėt savo lanksčios, judrios istrioni- 
kos taikliąją gyslelę. Kaipo Lucė Šilkie
nė, ji buvo gyva, klastos ir suktumo kiau
rai persisunkusi spikyzės ūkvedė. Na ir 
Lelija — “amėrikonkutė,” “Ateities 
žiedo” mokinė! Tai dar vienas primini
mas, kaip labai svarbios mums yra lie
tuvių kalbos ’ mokyklėlės. Remkime ir 
plėskime jas uoliausiai: tai mūsų atža
los.

Jonas Lazauskas irgi lyg kad tašyte 
nutašytas Jurgio Šilko vaidmeniui vai
dinti. Lazauską matėm daugiariopose 
rolėse, ir šį kartą jis mums davė at
žaraus spikyzininko tipą. Vaidino na: 
turaliai,. lengvai, be perdėjimų, “aku- 
rat” anų dienų grobuoniškas biznierius. 
Bruklinas turi kuo pasididžiuoti.

Jaunuolis Pranas Jakštys! Kaip jis 
pagražino, kaip jis jaukiai subalansavo 
tą visą prašvinkusią slapfo^ios smuklės 
atmosferą, tarytum saulės spindulys, 
įspindęs į nejaukų rūsį. Kaip ir Kava
liauskaitė, irgi amerikonukas, bet, žiū
rėkit, kokia graži jo lietuviška tarmė, 
koks brandus visas jo sukurtas jauno, 
pažangaus inteligento tipas. Pranuką 
matėm ir girdėjom visoj eilėj teatrinių 
ir muzikinių pastatymų, kur* reikėjo že
mo boso balso. “Kornevilio varpai,” “Ka
vos kantata,” Aido Choro gastrolės: nuo 
pat jaunučių dienų Jakščių Pranukas 
demonstravo, ką jis gali. O gali jis daug. 
Gamta jį gausiai apdovanojo artistiniais 
ir meniniais gabumais, o gyvenimo ap
linka įsuko jį geron vagon. Iš daugelio 
žiūrovų girdėjau jo adresu ’paguodžiamų 
komplimentų.

Adelė Rainienė šį kartą buvo lengva- 
liežuvė tarškulė Teklė Kukutienė. Bil tik 
gaudama sau šviežios* samagonkos. pasi
vaišinti ir dar sau prašmatniai papiro- 
siuku papasėti, ji pilnas ausis priburbu- 
liuoja visokių smalsių naujienų, naudin
gų ir įdomių šilkienei. Sau koketiškai 
galvą krypteldama, garbanas vikstelda- 
ma, ji liežuvėlį, anot Žemaitės, kad jau 
laido, tai laido, tik spėk sveikas klausyt 
ir galvon dėtis. Tai irgi savo rūšies ti
pas, kurį Rainienė saviškai pavaizdavo.

Jonas Rušinskas, liguisto, kosinčio 
Juozo Avižos vaidmeny, buvo nuoširdus 
ir įtikinantis. Vaidmuo — nelengvas, 
reikalaująs balso lankstumo ir nuotaikų 
spalvingumo, ir Rušinskas visa tai paro
dė savo vietoj. ‘

Aldonai Aleknienei teko vaidinti net 
du vaidmeniu — ir tai griežtai 
gu. Kaipo apmaudos ir pykčio 
Miežienė. Aleknienė, regis, tik 
tam vaidmeniui. O, kai paskui 
rodė, kaipo svajinga, priplaiki
naujavedė, liekna, švarutė, gražiai iš
mokslinta senelio Tarno duktė, sunku bu
vo sakvt, kad tai vaidino vis ta pati Al
dutė Aleknienė.

Na, o abu Povilai — Alekna ir Rainys, 
gyvenime bendravardžiai, o šioj scenoj
— girti sėbrai, triukšmingai užpildė, 
Lur reikėjo, savo vietas ir pakankamai 
pridarė alaso, net ir baimės suktajai Šil
kienei.

Iš viso, dramos pastatymas buvo geras 
teatrinis pavyzdys. Artistai savo roles 
mokėjo be miksėįimų, be bukčiojimų — 
ir be sufliorių. Sufliorio čia ir visai ne
buvo; Tai puiki vadovybė, puiki režisū-

LMS III Apskr. Pirmi 
ninko Pranešimas

ŽINIOS IS LIETUVOS

Brooklyne
lonus vaikinas. Mėgsta pasikalbėt su 
savo dėde Juozu Aviža, taipgi ir su sene
liu įnamiu Tarnu Gulbiu . .. Tarnas vis 
dažnai prisimena savo dingusią dukterį 
Elenutę. Jis jai turįs sutaupęs ir pini
gėlių. Apsukrioji Šilkienė visa tai de
dasi* galvon. Jos sūnus išva
žiuoja savais reikalais, 
o čia jo tėvų namuose mezgasi rūsti ’ 
drama. Užeina pas juos Miežienė, susi
jaudinusi reikalauja iš Šilkienės, kad jai 
grąžintų išviliotus iš jos vyro pinigus. 
Šilkienė atžariai 
laukan Miežienę.

Įėjęs jų senukas įnamis Tarnas šluoja 
aslą, vis minavoja savo dukraitę, o klas
tingoji Šilkienė, prisigerindama, fundi ja 
jam išsigert. Visai jį nugirdo ir išima 
iš jo liemenės įsiūtus pinigus: penki 
tūkstančiai net čeža rankose, — abu su 
vyru suskaitė. Šilkienė liemenėn įsiuva 
popiergalių pluoštą, ir jiedu apsidžiaugę 
eina gult. Tarnas tegul sau drybso. Ant 
jo komodės jie jau padėjo “užprovytų” 
aspirino tablečių buteliuką, tokių nuo
dingų, kad tik dviejų pakanka žmogui 
numarinti. Bet Tarnas pamažu išsipa- 
girioja ir vėl sau luputuoja. “Vaistų” 
jam įuo tarpu nereikėjo.

Abu Šilkai vieną vakarą tariasi, kaip 
čia greičiau atsikračius tuo savo pavo
jingu broliu ir svainiu, Juozu. Šilkas ir 
išeina savo pasalingo plano vykdyti. Šil
kienė visa, kaip ant adatų, užmigti ne
gali, o čia dar telefonas: kažkas būtinai 
norįs su jos vyru kalbėt, o jo nėra, bet 
ji atsako, kad jos vyras labai nuvargęs 
miega ir ji jo nebudins. O pačiai jai rū
pi, kas gi čia galėtų būti prie to telefo
no . ...

Štai grįžta ir Šilkas. Susijaudinęs pa
sakoja savo moteriai, kaip jis, patyko
jęs savo svainį Juozą, pasivėdėjęs pau
pin, įstumia jį vandenin. Durų skamba
las: oi, gal sekliai, policija... Šilkas tuoj 
šmukšt lovon, o Šilkienė visa nesava ati
daro duris: įeina vėlyvi girtuoklėliai 
Džimis ir Ignas, bet ji juos išbara, kam 
jai miegą sutrukdę, neduoda gert ir-iš- 
vobija laukan.

Ant rytojaus, sekmadienio rytą, jiedu 
ruošiasi bažnyčion: sąžipėj taip neramu. 
Ir štai staiga įeina jų sūnus Antanas su 
savo jauna žmona. Apsivedę jiedu be tė
vų žiniol staigmeną jiems padarę, o da
bar atvažiavę savaitę kitą pasilsėt: Tė
vai bara, kam į vedybas nepakvietė, nė 
žinios nedavė, bet juodu palieka, o pą- 
tys išsiskubina pasimelsti, kad lengviau 
būtų išsikivinkliuoti iš aųos bėdos.

Jaunavedžiai pasikalba su įnamiu Ta
rnu. Ir čia išeina aikštėn, kad Antano 
Šilko nuotaka yra Tarno duktė Elena. 
Džiaugsmo perimtas tėvas tuoj griebia
si įteikt jai savo sutaupąs, bet.. . ran
da tik popiergalius... Tai čia bus šei
mininkų darbas. Visi susijaudinę, o An
tanas, naktį praleidęs traukiny, labai nu
vargęs, galvą jam skauda, nori greičiau 
užmigt. Tarnas atsimena aspirino bute
liuką ir atneša jį. Antanas nuryja bent 

©tris tabletes ir gula, lovon. Netrukus ima 
dejuot, jam vidurius raižą, smarkiai 
susirgęs.

Grįžę iš bažnyčios Šilkai persigąsta, ra!
dažinoję, kad užnuodytą aspiriną paė- Pirmininkavo LMS III apskrities sė
mė jųvsūnus. O čia juodu bara Tarnas, kretorius ir meno darbuotojas Vincas 
kam jį apvogė. Čia skamba telefonas, čia. Bovinas. -
durų skambalėlis, kaip ant tų nebūčių.
O sūnus silpsta. Jo žmona šaukiasi gy
dytojo, ligoninės, ambulanso. Tėvai Šil
kai tirpsta iš baimės ir sielvarto. Šilkas 
nusišauna. Skamba durų skambalas, — 
veikiausia ambulansas . .. Užuodanga 
ir paslepia tą niaurią šiurpią dramą.

Tai toks, trumpai suglaustas, naujos 
R. Mizaros dramos, turinys.

Drama labai įspūdinga. Publika tai 
reiškė gausiais aplodismentais, įr pas
kui galėjai girdėti pasitenkinimo ir pa
gyrimo žodžius.

Ir buvo ką girti. Brukliniškiai akto-

skirtin- 
apimta 
ir tiko 
ji pasi- 
Antano

Šiandien mes susirinkome į LMS III 
Apskrities metinę konferenciją, kad per
žvelgti tai, ką mes nuveikėme per perei
tus metus ir pateikti naujus planus, ką 
mes veiksime iki kitai metinei konferen
cijai. Jūs išrinkote mus, Apskrities Ko
mitetą, kad mes įvykintume' gyveniman 
pereitos konferencijos tarimus.

Vienok, ruošdamas šį pranešimą, jį. 
trumpinu, kiek tai galima. Manau, kad 
iš mūsų spaudos, iš pačių darbų jūs jau 
žinote, ką veikė LMS III Apskrities Ko
mitetas. Antra, taip (pat jūs girdėsite 
Komitetą veiklą iš sekamų Komiteto na
rių ir komisijų pranešimų. Trečia, šios 
konferencijos laikas turi būt labai tau
pomas.

Mes, Apskrities Komiteto nariai, vei
kėme daug, sutartinai.- Kaip žinote, per
eitą vasarą didžiausias mūsų darbas bu
vo atostogų kursai, meno mokykla Wor- 
cesteryje. Apie pereitų metų mokyklą ir 
šių metų mokyklai planus jūs vėliau gir
dėsite iš specialės komisijos pranešimo.

Apskrities Komitetas numatė reikalą 
meno veiklą praplėsti ne tik spektaklių 
skaičiumi, bet ir organizaciniai. Mes nu
tarėme į LMS III Apskrities eiles įtrauk
ti ir broliškas organizacijas, kuopas, kad 
jos susirištų ir arčiau suspažintų su 
LMS menine veikla. Tam reikalui vedė
me vajų. Kiek tai pavyko, girdėsite iš 
sekretorės pranešimo.

Taip pat LMS Apskrities Komitetas 
pravedė apšvietos vakarus. Gal pirmu 
kartu LMS istorijoj, buvo pravesta toks 
skaičius apšvietos referatų - paskaitų. 
Taip pat šie apšvietos vakarai mūsų or
ganizacijai nedavė jokių finansinių nuo
stolių. Patys savaimi jie pasidengė savo 
lėšas.

Mes manome, kad toki referatų vaka
rai reikia pravesti ne tik Brooklyne, bet 
ir kitose lietuvių kolonijose.

Šiandien, konferencijai pasibaigus, jūs 
patys matysite LMS III Apskrities Ko
miteto veiklą savo akimis. Jūs matysite, 
veikalą, kurį stato scenoje, po Jono Va- 
lenčio vadovybe, LMS Apskrities Komi
tetas.

Taip pat, kurie dar nematėte, tai ma
tysite Dailės Parodą, įruoštą LMS III 
Apskrities Komiteto pastangomis. Joje 
jūs rasite ko pasižiūrėti — yra gražių, 
vertingų vaizduojamojo meno kūrinių ir 
rankdarbių.

Mes dar kartą norime pabrėžti, kad 
šioje parodoje yra darbų, kuriuos jūs ar 
jūsų organizacijos gali įsigyti savo na
mų ar salių papuošimui.

Kaip minėjau, prie tų gražiu meno 
darbų, kuriuos LMS Apskrities Komite
tas galėjo įvykinti, prisidėjo eilė darbuo
tojų, meno mylėtojų, kurie nėra LMS 
III Apskrities Komiteto nariais. Su tal
ka menininkų veikėjų, su parama orga
nizacijų ir bendros pažangiosios lietuvių 
visuomenės, Apskrities Komitetas galėjo 
įvykinti gražius meno-kultūros darbus. 
Visiems, kas padeda ugdyti ir plėsti 
gražu meno darbą, tariame širdingą 
AČIŪ.

Ateityje, po šiai konferencijai, mes 
tikimės dar didesnius, gražesnius meno- 
kultūros darbus nuveikti. Tad lai auga 
ir plinta mūsų meninė saviveikla!

V. Bovinas,
LMS III Apskrit. Pirm.

Trikotažininkų pasiekimai
KAUNAS, sausio 20 d. — 

“Trikotažo” fabriko septynios 
darbininkes Jau įvykdė savo 
penkmeti n i ui? planus. Jų tarpe 
— špūliuotoja Vaišvilienė, me
tėjos Vasiljevaitė .ir Žemaitytė, 
siuvėja Rinkevičiūtė.

Fabriko kolektyvas įsiparei
gojo dar labiau pakelti darbo 
našumą ir iki vasario 15 die
nos sutaupyti 300 kilogramų 
žaliavos, duoti 35 tūkstančius 
rublių viršumplaninio pelno. 
Metėja Vasiljevaitė ir špūliuo
toja VaišvilipiifP iki suvažiavi
mo dienos įsipareigojo įvykdy
ti 1951 metų gamybinę užduo
tį. A. Milkevičius.

Zarasų miesto rekonstruk
cijos planas

ZARASAI, sausio 20 d. — 
Architektūros Reikalų Valdybo
je buvo svarstomas Zarasų 
miesto rekonstrukcijos planas, 
sudarytas architekto R. Reūzi- 
no.

Planu numatyta turgavietės 
vietoje įrengti naują miesto 
centrą, kuriame spiesis admi
nistraciniai ir kultūriniai pa
statai.. Visai naują išvaizdą įgis 
vakarinis miesto rajonas, ku
riame šiuo metu netvarkingai 
išmėtyti menki nameliai. Čia 
bus įrengtas gražus parkas.

Rytinėje miesto dalyje nu
matyta vasaros ir žiemos spor
to bazė — vandens' ir slidžių 
stotys, didelis stadionas, laivų 
prieplauka ir t.t.

Hitleriniai okupantai sugrio
vė apie 60 procentų miesto na
mų. Drauge su atstatymo dar
bais miesto rekonstrukcijos 
plahas numato eilės naujų svei
katos apsaugos, motinai ir vai
kui skirtų įstaigų, prarponės 
įmonių statybą, vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklo įrengimą.

Patiektasis projektas buvo 
patvirtintas.

Moksliniai veikalai 
mikrofilme

VILNIUS, sausio 20, d. — 
Tarybų šalies mokslo ir kultū
ros židiniuose sukaupta nema
ža unikalių veikalų, rankraščių^. 
retų metraščių. Mokslininkai ‘ 
jais naudojasi mikrofilmų pa
galba. . J

šiomis dienomis aparatą mi- 
krofilmoms skaityti įsigijo Lie
tuvos TSR Mokslų Akademija 
Gauti senų istorijos ir geologi
jos knygų, 
Valstybinėje Lenino vardo Le
nino ordino bibliotekoje, mikro
filmai.

Numatoma taip pat daryti ir 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos archyvuose ir bibliotekoje 
esančių veikalų mikronuotrau- 
kas.

■>

saugojamų TSRS

■HHHHM

, Vienoj pertraukoj čikagietis svečias 
Vincas Andrulis prielankiai atsiliepė 
apie naująją R. Mizaros dramą, kaip ji 
gerai autoriaus pritaikyta prie kuklių 
teatriniu galimumų, menkų tereikalauja 
dekoracijų, ir tos* dekoracijos geros vi
siems 4 veiksmams, be permainų. Tai 
sutampo daug laiko ir energijos ir ak
toriams jir .žiūrovams. Tačiau savo idė
jiniu lygiu ir įdorųiu turiniu drama —1 
geras teatrinis kūrinys, ir mes visi šir
dingai sveikiname ir patį dramos autorių 
ir jos visą artistų personalą.

Ir minėt nereikia,, kad aplinkinės ko-2

LMS III Apskrities 
Metines Konferencijos

Tariniai
LMS 3 Apskrities konferencija įvyko 

balandžio 24 d.,. Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill, N. Y.

Čia talpiname dalį konferencijos dar
bų. Pranešimai, kurie buvo pateikti ang
lų kalboje, tilps mūsų dienraščių" ang
liškuose skyriuose. Konferencijos priim
ti tarimai lietuvių kalba seka:
LMS NACIONALIO SUVAŽIAVIMO 

REIKALU
Kadangi meninė saviveikla vis labiau 

darosi nepavaduojamu reikalu Amerikos
(Tąsa ant 4 pusi.)

lonijos privalo daryti susitarimus, kad 
pastačius “Mūsų gyvenimo žaizdas” 
daugely miestų ir miestelių.

Beje, šitas dramos pastatymas lyg ir 
jubiliejinis — atžymėjo 60 metų^ sukak
tį huo suvaidinimo pirmo lietuviško vei
kalo Amerikoj. Geras, kultūrinis atžymė- 
jimas!

Mi

Literatūros Mokslo ir 
Kritikos Veikalas t

VILNIUS, sausio 27 d.— 
Valstybinė Grožinės Literatu- . 
ros Leidykla išleidžia naują 
Košto Korsako kritikos raštų 
knygą “Literatūra ir kritika,” 
kurią sudaro daugiausia pa
skutiniais metais rašytieji 
straipsniai įvairiais mūsų lite
ratūros klausimais. Knygoje 
spausdinama 20 įvairaus dy
džio straipsnių, jų tarpe — 
straipsniai apie mūsų tarybi
nio literatūros mokslo uždą-1 
vinius, apie pirmąją lietUviš-x^ 
ką knygą ir apie lietuviškos 
knygos 400 metų raidą, apie 
liėtuvių tarybinę literatūrą 
Didžiojo Tėvynės karo metu. 
Didesniąją knygos dalį suda
ro monografinio pobūdžio 
staipsniai apie mūsų įžymiuo
sius rašytojus: Donelaitį, Sta
nevičių, žemaitę, Biliūną, Ja
nonį, Vienuolį, S. Nėrį, P. 1 
Cvirką, o taip pat apie atski
rus V. Mykolaičio-Putino, T. 
Tilvyčio, A. Venclovos ir kt. 
kūrinius. Visi straipsniai šiam 
rinkiniui nhujai perredaguoti 
ir žymiai papildyti. Knyga 
turės apie 500 puslapių ir pa
sirodys artimiausiu laiku.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
šešt,, Gegužės 7, 1949

.a



Meno Skyriaus Dalis
LMS III Apskrities Me

tines Konf. Tariniai
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

pažangiųjų' lietuvių judėjime, todėl šios 
veiklos organizacinis aptarimas ir stip
rinimas darosi būtinas nacionale plotme.

Šios konferencijos delegatai, susipaži
nę su I ir II LMS apskričių nuomonėmis 
nacionalio LMS suvažiavimo klausimu, 
siūlome sekamą:

1. Kad LMS Centras šauktų nacionalį 
Sąjungos suvažiavimą šių (1949) metų 
rudenyje. Vieta tokiam suvažiavimui 
turi būt paskirta ten, kur būtų paran
kiausia daugumai LMS vienetų suva
žiuoti.

2. Suvažiavimo tikslas pamatiniai ap
tarti, išspręsti organizacinius LMS rei
kalus — organizavimas saviveiklos nau
jų grupių, gaivinimas meno veiklos, kur 
jos nėra, gerinimas meninės veiklos tu
rinio ir 1.1.

3. Laike šio suvažiavimo nebus ruošia
ma kitos rheno iškilmės, kaip kad festi
valis ar dailės paroda.- Tokiam suvažiavi
mui gali užtekti dviejų dienų.

MENO VEIKLA LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Ši LMS III Apskrities metinė konfe
rencija numato didelę reikšmę ir svar
bą meno veiklos pažangiųjų lietuvių tar
pe. Mes, šios konferencijos delegatai, 
džiaugiamės mūsų chorais, vaidintojų 
grupėmis ir pavieniais talentais, kurie 
duoda meniškus ii’ kultūriškus spektak
lius. Mes pageidaujame, kad tokia me
ninė saviveikla plėstųsi ir bujotų.

Vienok mes pastebime, kad tokios ne
mažos lietuvių kolonijos, kaip Pittsbur- 
ghas, Scrantonas, Wilkes-Barriai, Shen- 
nandoris, Baltimore ir artimesnės kolo
nijos, kaip New Havenas, Bridgeportas 
ir eilė kitų miestų labai menkai arba vi
sai neturi meninės - kultūrinės saviveik
los. ' \

Todėl mes pasisakome: \
1. Raginame LMS Centrą gaivinti, or

ganizuoti minėtose ir kitose lietuvių ko
lonijose meninę saviveiklą — dainos ar 
vaidybos grupes, jaunamečių mokyklė
les.

2. Mes įgaliojame LMS III Apskrities 
Komitetą teikti visokią paramą gaivini
mui, organizavimui tokios meninės savi
veiklos ir jos grupių.

3. GaivmimųUmeninės saviveiklos rei
kalinga tokiose kolonijose suruošti pasi
tarimai su vietiniais veikėjais, suruošti 
apšvietus vakarai, koncertai, vaidinimai, 
pasiunčiant grupes tąlentų.

4. Gaivinimui meninės saviveiklos 
grupių, Apskrities Komitetas taip pat 
turi tartis su LMS Centru, kad surasti 
priemenes, kaip tinkamiausiai galima 
toks darbas pravesti.

> GERINIMUI MENINĖS 
SAVIVEIKLOS

Dėlei tampresnių ryšių tarpe LMS 
III Apskrities Komiteto ir jo vienetų, 
chorų ir kitų organizacijų, kurios pri
klauso prie apskrities, siūlome, kad Ap
skrities Komitetas pradėtų išleidinėti 
meno veiklos informacijų buletiną.

^Tokiame bųletine arba laiške, pl’iklau- 
sq nuo to, kaip mes tokį leidinėlį pava
dinsime, gali tilpti infornx&cijos iš Aps
krities Komiteto vęiklos ir žinios iš cho
rų, apie ruošiamus parengimus, spek
taklių programas ir 1.1.

Tokiame bųletine ras informacijas 
LMS broliškos kuppos, priklausančios 
šioje apskrityje,* koki meno talentai, vai
dinimai galima pasikviesti į kitas kolo
nijas.

ĮVERTINIMUI VEIKĖJŲ
Rekomendacijų Komisija numato rei

kalą pasiūlyti šiai konferencijai priimti 
sumanymą veikliųjų narių klausimu. 
Manome, kad šis sumanymas turės ir 
tam tikro akstinimo daugiau darbuotis 
mūsų' meno grupėse.

Mes žinome,; kad kiekvienoje meno 
veiklos grupėje yra asmenų, kurių vie
ni labai daug veikia, kiti mažiau, o dar 
kiti visai mažai. Tačiau mūsų organiza- 
ęijps niekuomet nebandė įvertinti, ar pa
gerbti savų veikėjus-nariųs.

Todėl mes siūlome, kad LMS III Ap
skrities" Komitetas įvestų praktikom at
žymėti, įvertinti tuos meninių organiza
cijų narius, kurie daugiausia pasidar
bavo .savo grupėje laike metų. Tai gali
ma sekamai padalyti:

1. Apskrities Komitetas nustato tai

sykles, kuriomis būtų galima atžymėti 
daugiausia pasidarbavęs narys ar keli 
nariai.

2. Daugiausia pasidarbavę, • nusipelnę 
nariai galima skelbti LMS Apskrities 
metinėse konferencijose, paminint jų 
darbus, nuopelnus.

3, Tokiems nusipelniusiems nariams 
gali būti įteikiama tam tikri ženklai ar 
mažos ,do.vanėlės.

SVEIKINAME NAUJAS JĖGAS
Išklausę LMS III Apskrities valdybos 

pranešimus, mes pastebime, jog prie 
LMS 3 apskrities šiais metais prisidėjo 
eilė broliškų organizacijų, kaip tai, LLD 
ir LDS kuopų, kurių delegatai čia daly
vauja.

Žukauskas - Vienuolis, gyvenantis greta 
esančiuose namuose, su didele meile 
tvarko poeto palikimą, rūpinasi muzieju
mi, kuris paskelbtas valstybiniu ir gau
na didelę valdžios paramą. Muziejų per
nai aplankė apie 3 tūkstančiai žmonių, 
jų tarpe ir ekskhrsijos iš Maskvos bei 
Leningrado. Reikia pažymėti, kad 
“Anykščių šilelis,” šis nuostabus himnas 
gamtai, yra išverstas rusų kalba vięno 
žymiausių tarybinių poetų .— Nikola
jaus Tichonovo.

A. Vienuolis - Žukauskas papasakojo 
mūsų korespondentui, kad kitų naujų 
savo kuriniu tarpe jis ruošia kino sce
narijų, pavadintą “Anykščių šileliu.” 
Filmas parodys poeto jaunystę, nukels

Mes, LMS 3 apskrities delegatai, šir
dingai sveikiname naujus mūsų narius; 
mes vertiname minėtų kuopų brolišką 
ranką, kurios dedasi prie mūsų meninės 
veiklos, įstodamos į mūsų organizaciją.

Taip pat mes pageidaujame, kad kuo
pos, kurios prisidėjo, pasiliktų nuolati
niais LMS 3 apskrities nariais ir padė
tų plėsti gražų lietuvių meno-kultūros 

- darbą.
Mes sveikiname ir jaunamečių orga

nizaciją, LKM ir jos darbščiuosius dele
gatus, Juozą Dagį ir Juozą Byroną, ku
rie taip nenuilstančiai veikia ir auklėja 
naujus mūsų meno veiklai žiedus.

Mes raginame visus lietuvius leisti 
savo jaunamečius į Brooklyno Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlę. Taip pat raginame ir 
kitų kolonijų lietuvius organizuoti to
kias jaunamečių mokyklėles.

Rekomendaciją Komisija.

Tarybą Latvijos Kom
pozitorių Kūrybiniai

Planai.

Simfonija apie Tarybą Latgalą
Latgala — mano gimtinė. Ten aš gi

miau, užaugau ir išgyvenau didesnę sa
vo gyvenimo dalį. Turtingas Latgalos 
dainų folkloras buvo ir liko man neiš
senkamu kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. 
Per savo penkiolikametę kompozitorinę 
veiklą esu parašęs penkias simfonijas. 
Beveik jos visos yra sukurtos Latgalos 
liaudies dainų bei melodijų pagrindu.

Dabar aš kuriu savo šeštąją simfoni
ją. Joje vėl suskambės liaudies melodi
jos. Bet tai jau šių dienų, Tarybų Lat
galos melodijos. Kurdamas simfoniją aš 
stengiuosi atvaizduoti didelį Latgalos 
krašto kuliamąjį gyvenimą ir tuos gilius 
socialistinius pertvarkymus, kurie iš 
pąšaknų pakeitė latgaliečių gyvenimą.

Dvi simfonijos dalys jau yra baigtos. 
Pirmoji dalis yra parašyta sonatinio al
legro forma. Antroji — melodinga, lėta; 
joje panaudotos nuotaikos naujų Latga
los liaudies dainų, sudėtų, tarybiniu lai
ku.

Kaip dauguma šiuolaikinių Latvijos 
kompozitorių, ir aš dirbu dėstytojo dar
bą. Naujai įsteigtame Latvijos yalstybi- 

. nės Konservatorijos kompozitoriniame 
fakultete aš vadovauju instrumentavimo 
klasei. '

' Be to, daug laiko bei kūrybinių jėgų 
aš atiduodu darbui radijo komitete, kur 
esu muzikinių radijo transliacijų meno 
vadovas.

Janis Ivanovs,
Latvijos Valst. Konservatorijos 
docentas, Latvijos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas.

Čia Puvo Sukurtas 
Anykščiu Šilelis

ANYKŠČIAI. — Jeigu ątvykėlis pa
klaustų pas gyvenantį čia A. Vienųolį- 
Žukauską, kur buvo sūkurtas “Anykščių 

' šilelis,” rašytojas mielu noru parodytų 
svečiui ir nuostabaus grožio apylinkes ir, 
taip pat, Ą. Baranausko memorialinį mu
ziejų — klėtelę, kurioje poemos sukūri- 

. mo dienomis gyveno jos autorius.
A. Baranausko1 muziejuje saugojami 

poetui bei jo artimiesiems priklausiusie
ji daiktai, baldai, nuotraukos, laiškai, 
dokumentai, įvairūs “Anykščių • šilelio” 
leidiniai, laikraščių straipsnių apie A. 
Baranausko kūrybą iškarpos ir kt. Mu
ziejaus eksponatų vis gausėja: čia da
bar galima pamatyti du skulptoriaus 

/Varno kūrinius — poeto biustą, o taip 
pat “Bulviakasio” kompoziciją.

Siekiant, kad muziejus - klėtelę išlik
tų ilgiems laikams .numatyta šięmet pa
statyti ’čia didelį stiklinį gaubtą.
/Vienas seniausių mūsų rašytojų A.

žiūrovą į'Vietas, įkvėpusias jaunąjį An
taną Baranauską. Vis nauji vaizdai ek
rane lydės poemos žodžius ir ten, kur 
kalbamą apie tai, kad žmonėm pakils, 
kad jie griebsis didžių darbų, filmas pa
rodys plačius nusausinimo darbus prie 
vadinamojo karalienės liūno, kitapus 
kalvos, kurioje riogso Puntuko akmuo. 
Vietos, sukalusios .daugybę padavimų, 
garsius savo Prauriniės aukuru ir- Ba
sanavičiaus atrastomis kūlgrindomis, 
virs derlingomis dirvomis, jose aukštai 
stiebsis rugiai, ir legendos apie ateisian
tį čia žmogų - galiūną įsikūnys. Tokia 
bus “Anykščių šilelio” kino - scenarijaus 
pabaiga, tokia yra šių dienų tikrovė.

I.

D. P. Pateko į Baisią Namy Nevalią
NEW ORLEANS, La. — 

Vietos spaudoje, pasirodė ži
nia apie baisią “D. P.” padėtį. 
Tai iškėlė kunigas Carl 
Schutten, kuris tyrinėjo 150 
išvietintų europiečių padėtį.

Ir ką jis surado? Kunigas 
sako, kad čia cukrinių nen
drių plantacijoj dirba 150 
“D. P.” — europiečių. Vyrai 
už 9 valandas darbo dieną 
gauna mokėti $2.90; o mote
rys už 8 valandų darbo die
ną—po $2.80. Bet bendrai 
jie gali į savaitę išdirbti tik 
keturias dienas, nes kada ly
ja, tai nedirba ir negauna mo
kėti. Todėl jų alga į savaitę 
proporcionaliai yra apie $12.

O ir čia brangumas yra ne
išpasakytas! Kunigas Schut
ten sako, kad jų gyvennamiai 
yra neblogi, bet vargas žmo
nių tame, kad jie iš tokios al
gos negali įsigyti rakandų, ne
gali sumokėti bilas už elektrą, 
gazą ir nusipirkti tinkamų 
drabužių, todėl turi pusiau 
laukiniai gyventi ir apseiti be 
tų dalykų.

Toliau kunigas sako, kad 
tie “D. P.” tiesiog pateko į 
vergiją, nes jie algos čekius 
gali išmainyti tik pas cukri
nių nendrių plantacijos komi- 
sioni’erių. Suprantama,.ten tu
ri ir reikmenis pirktis, o ten 
viskas brangiau, kaip New 
Orleans mieste.

Tokioms sąlygoms susida
rius, tie žmonės atsidūrė pas 
cukrinių nendrių -plantatorius 
skoloje, nes jie yra priversti 
iš kompanijos krautuvės imti 
skolon reikmenų. Gi kada jau 
įsiskolina iki «$10p arba $200

kompanijai, tai jau negali nie
kur išvažiuoti, nes jie negali 
skolas atmokėti ir niekur nuo 
kompanijos pasitraukti.

štai kokio “rojaus”- susi
laukė tie žmonės, kurie Vo

kietijoj būdami paklausė klas
tingos propagandos apie “Ą- 
merikos rojų” ir negrįžo į sa
vų tėvynę.

Vienas dalykas metasi į 
akis, kad patsai kunigas Carl 
Schutten pripažįsta, kad to
kiose pat sąlygose yra ir čia- 
gimiai — amerikiečiai darbi
ninkai, bet kaž kodėl jis pa
sipiktino tik “D. P.” sunkio
mis sąlygomis ir reikalauja 
Washingtono vyriausybės ty
rinėti šį klausimą, bet visai 
nepaiso “amerikonų” darbi
ninkų. Gal būt todėl, kad ku
nigas tyrinėjo tik “D. P.” pa
dėtį, tai nors ir pripažįsta, 
kad “Americans and foreign” 
yra vienodai apmokami, bet 
jis nesirūpina amerikiečių rei
kalu. O gal ir todėl, kad 
tarpę “Americans” didelį nuo
šimtį darbininkų sudaro ne
grai, tai gal jau reikia, kad 
jie taip .gyventų. O gal ku
nigas susirūpino ir todėl, kad 
tie “D. P.” jaučiasi apvilti, 
nes jiems vieną Ameriką piešė 
būnant Vokietijoj, o jie atvy
kę rado kitą.

Kaip ten bebūtų, bet fak
tas labai skaudus. Asmeniš
kai nelinkęs kaltinti tuos žmo
nes, ir iš kuy jie galėjo tikrą 
teisybę apie Ameriką žinoti, 
kada jiems diena iš dienos pa
saldytą propagandą grūdo ir 
“komunistais įsigalėjusiais jų 
tėvynėje” juos gąsdino,

Rept.

CHICAGOS ŽINIOS
Apsaugojimui Southsides 
Nuo Piktadarysčių »

South Sides miesto dalies 
veikėjai ir biznieriai įteikė 
reikalavimą Vyriausiam Tei
sėjui Edward S. Scheffler ir 
jo sand raugam, miesto teisė

si! pratimu atsistojo ir suriko:
—Mes atsikratęm katalikų 

juodosios diktatūros, turime 
nusikratyti ir raudonąją dik
tatūrą, o ta raudonoji dikta
tūra yra LKM Chorąs; jis tu
ri būti prašalintas iš progra-

Elizabeth, N. J.
SINGERIO SIUVAMŲ 
MAŠINŲ KOMPANIJAI 
PASKELBTAS STREIKAS

Gegužės 2 dieną, 12:01 vai. 
ryto, pradėjo streikuoti Šla
gerio darbininkai su pikietu.

Paskutinės pastangos šešta
dienį ir sekmadienį lokalo U. 
E. 401 susitarti su Singerio 
kompanija iširo.

įvyko kas tai stebėtino, ne
paprasto, ypač seniems Sin
gerio veteranam darbininkam, 
kurie vis kartote kartodavo, 
kad, girdi, Singer’yj niekados 
nebus streiko.

Bet ve, kova už geresnes 
sąlygas prasidėjo.

ūpas streikuojančių darbi
ninkų geras, stiprus, galin
gas.

7 vai. iš ryto įvyko didis 
masinis pikietas 6,000 darbi
ninkų su prakalbomis.

Važiuojant man traukiniu į 
darbą matėsi apie visą fabri
ką masės žmonių, visas trafi- 
kas pamažu šliaužia.

Kadangi pavasaris, tai visa 
panorama streikuojančių gra
ži;. spalvota nuo vasarinių 
drabužių.

Walter Barry, U. E. inter- 
nacionalis atstovas, sakė pra
kalbą.

Trumpai pabrėžus, jis savo 
kalboj pasakė: Streikas gal 
ilgai ’ užsitęsti. Streikieriai 
bado nematys. Ne visi gaus, 
ką pageidaus, trūkumų bus.

Jei streikas užsitęs, bus vyk
doma šie dalykai: Įvairiose 
krašto dalyse, kur U. E. uni
ja galinga ir turi daug įta
kos, Singerio kompanijos de- 
partmęntų No. 1 ir 2 mecha
nikai įsteigs taisymo, “repair
ing” storus su obalsiu : “Leis
kite? savo siuvamas mašinas 
pataisyti ir apžiūrėti žmo
noms, kurie jas padaro!”

U. E. 401 lokalasNsteigs be
darbių biurą savo raštinėj,

turą Liet. Tautiškų kapinių 
lotų savininkams. Tokie vy
rai nei sau, nei savo moky
tojams garbės nedaro.

Dan Yla. .

210 Trumbull St., dėl įvairių 
darbų.

U. E. lokalas 401 susitars 
su Nacionale Farmerių Unija, 
kad Singerio streikieriai galė
tų gauti darbo prie sėjimo bei 
nuėmimo javų.

Bus atsišaukta į kiekvieną 
uniją, kiekvieną organizaciją 
prašant finansinės paramos.

Šis streikas pagimdė naują 
laikraštuką — Lokalo 401 
“Strike Bulletin,” vieno lapo, 
kuriame aprašoma streiko ei
ga ir vestos dęrybos.

Jauniausia pikietuotoja bu
vo 2 metų Katarzina Star
zynski su savo cioce Helen 
Kazelonis. ♦

“Elizabethport.”

St. Petersburg, Ha.
Iš LLD 45 Kp. Susirinkimo

- Keletas įspūdžių iš vėliau
sio Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopos susirinkimo, 
kuris įvyko 24 d. balandžio, 
pas draugus Bernotus.

Pirm susirinkimo turėjome 
nariams ,ir geriems svečiams 
pietus nemokamai. Mūsų kuo
pa per šį sezoną turėjo daug 
parengimų, daug dirbo ir ne
mažai sukėlė pinigų įvairiems 
darbininkiškiems reikalams, 
tai ir buvo nutarta surengti 
piknikas, suteikti pietus mūsų 
veikėjams ir rėmėjams. žo
džiu sakant, parengimas bu
vo labai gražus ir pakanka
mai skaitlingas.

Baigus pietus buvo laikytas 
kuopos susirinkimas. Pada
ryta visa eilė svarbių ir nau-. 
dingų tarimų.

Kadangi mūsų kuopa per 
vasarą nelaiko susirinkimų, 
tai ir nutarta baigti šį 
sezoną parengimų ir susirin
kimų ir dar kartą paaukoti 
svarbiems reikalams. Nutar
ta paaukoti po $10 dėl gyni
mo politinių liaudies teisių, 
pasveikinti dienraštis Laisvė 
jo 30 metų jubiliejaus proga, 
paaukoti LLD knygų 'fondui. 
Reiškia, šioms įstaigoms paau
kota bendrai $30,.

Taip pat malonu pasigirti, 
kad mūsų LLD 45 kuopos jau 
visi nariai pasimokėjo duok
les už 1949 metus. Reiškia, 
ir mūsų kuopa bus įrašyta į 
garbės kuopų surašą.

Taipgi malonu, kad kuopa 
nuolatos gauna naujų narių. 
Taigi, nors mūsų lietuvių ko
lonija nedidelė, bet ji savo 
veiklumu pralenkia tūlas ir 
dideles kolonijas.

Į mūsų kuopą persikėlė, iš 
Detroito kuopos dd. Grablikai 
ir d. J. Kasparas iš Miami 
kuopos.

Nutarta sekamas kuopos su
sirinkimas laikyti pabaigoje 
rugpjūčio mėnesio.

NATALIJA,
LLD 45 Kp. Se.kr.

jam, geresnės policijos apsau
gos tai daliai miesto gyven
tojų, kurie yra mažiausiai 
apsaugojami.

Reikalavime nurodoma, Fad 
Pekin Inn, Stanton Ave. if 
Wabash Ave. distriktuose, bū
tų apsauga pagerinta, nes 
šioje dalyje miesto sukimšta 
359,00.0 gyventojų, o vietos 
tėra 100,0.00.

komitetas nurodo, jei čia 
yra 10-ta dalis Chicagos gy
ventojų, tai 10-ta dalis poli
cijos čionai turi būti paskir
ta.

Kaip, dabar biznieriai ir 
dienos metu turi savo krau
tuvių duris laikyti po raktu.

“Priešingi, Diktatūrai”*
Norėjo Savo Užkart Kitiem

Balandžio 24 d. Lietuvių 
Auditorijoj įvyko Liet'. Tau
tiškų Kapinių lotų savininkų 
i,r d.»*a(ugijų atstovę susirin
kimas,'ir rodei?, kad nors kar
tą pasibaigs gražiai.

Komiai j a pranešė, kad ka
pų puošimo dienoje • progra
mą pildys: Don Warno Pos
tas", Grušo Orkestras ir kalbė

tojas bj.is tik vienas, tai Dr. 
.Montvidas, ir trys chorai: 
Pirmyn (rodos), Keistučio ir 
LKM. .Kaip tik užgirdo, kad 
dalyvaus LKM Choras, tuoj 
vienas diktas vyras su mažu

mos.
/

Antras patvirtino, sakyda
mas, kad jie rusiškai dainuo
ja ir reikia prašalinti.

Atsirado \ ir protaujančių 
žmonių. Vienas sako: “Fa- 
natiz.man' nupuolęs žmogus, 
nužiūrint kurion pusėn, jau 
nebetinka jokiai draugijai, jų 
lyųįeikia paisyti ir komisijos 
raportas reikia užgirti.”

Dar Vięnas pastebėjo:
—Jeigu jiems lotai yrą par

duodami, tai jie ir programoj 
turi teisę dalyvauti. *

Valdyba pastebėjo, kad 
Kanklių Choras per daugelį 
metų dalyvauja programoj ir 
nei sykį rusiškai nedainavo. 
Visada dainavo lietuviškai. 
Trečias “gaįvęčius” pastebėjo 
valdybai: “Taip, jie dainuoja 
lietuviškai v tik rusiškais žo
džiais/’ įęt apsižiūrėjo, kad 
pąsekęjų nęturi, susimaišęs 
įterpė: “Būkime demokratiš
ki ir nevaržykime komunistų, 
tegul het pats Stalinas atya- 
žiuoja ir pasįlaidoja šiose ka
pinėse.”

Pirmininkas leido balsuoti. 
Už komisijos programą bal
savo visi, tik du balsavo, kad 
atmesti, . tai yra prašalinti 
Kanklių Chorą.

Matot, tie du vyrai sako 
neapkęnčią ą$tątąros? bet pą- 
tys norėjo uždėti savo dikta-

KINIJA
Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVE”
Dienraštis Laisyė išleido naują brošiūrą apie Ki»ūj^« 

Ten nurodoma ąpię Kinijos pramones, gąmtinius turtus, 
jos žipopiu ilgų metų kovas už laisvę, knygute užvaiky
ta KINIJĄ ŽENGIA Į LAISVĘ/ paraše D, M. šolomskas, 
puslapių 32, kainą 20č.

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U. S,, pašto stampoųiis 25ę vertės, 
kainuoją pęrsiuntiųias,. Ųrašojne siųsti 1,0c ai\5c vęrtęs 
stampomis, mes ąulįštęsnes vęrtes mums yra sunkiau su
naudojamos.

Platintojams gęra nuolaida. KuŲe ims šios brošiūros 
po 10 kopijų ar po daųgiąų, kabia 15c ųž kopiją.

Organizacijų ir individualų literatūros platintojų pra
šome tuojau užsisakyti šios brošiūros ir platinti ją. Vi
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje, 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra duoda gerų in
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:
laisve

427 Lęrimęr Št, Brooklyn ę, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šest., Gegužės 7, 1949



LOS ANGELES. CALIF.
Linksmas Išvažiavimas* •

Balandžio 24 d. LLD kuopa 
turėjo linksmą ir smagu iš
važiavimą Griffith Parke.

Gražiai buvę praleista sek
madienio popietis prie gerai 
sutaisytu valgią ir gražioj 
gamtiškoj vietoj, tarp žaliuo
jančių medžių ir žydinčių gė
lių, kalnuotoj apylinkėj, Hol
lywood p r i e m i ėst y j e.

Vidutinis būrelis susirinku
siųjų linksmai šnekučiavos, 
kvėpuodami svarų, pilną oksi- 
geno orą.

Komisija šio parengimo su
sidėjo iš M. Pupienės, kuri iš 
kepė didelę šlaunį mėsos; A. 
Petravičienė prikepė gardaus 
pyrago, o St. Požerienė ska

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS \ 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, 
i krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

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: - . \ »

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, ’ 
( INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
?

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
1 Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sul^g
; pareikalavimo. Mūsų telefonaą niekad nemiega. .

' 1

niai sutaisė bulves su kopūs
tais. G. Bernotas ir P. Rę- 
pecka kitus darbus atliko, 
kurie buvo reikalingi prie iš
važiavimo.

Draugė Stella Požerienė iš
kepė ir paaukavo nepapras
tai skanų pyragą, kuris buvo 
išleistas ant .laimėjimo.

L. Peters buvo laimėtoju ir 
tuojau supiaustė ir išdalino vi
siem po kavalką. Visi džiau
gėsi gardumu pyrago.

Tokių draugiškų išvažiavi
mų dabar vasaros laiku pa
geidaujama kuo daugiausia. 
Tokie išvažiavimai neša viso
keriopą naudą, kaip draugi
jom, taip ir ypatiškai.

Visi įsitėmykit, kad L.M.A.

Kliubas rengia grąžų išvažia
vimą Gariffith Parke. Įva
žiuoti reikės iš Vermont Ave.

Įvyks 22 d. gegužės (May).
R—ka.

Madison, Wis.
Liaudies Atstovai Protestavo 
Prieš Raganų Gaudymo Bilių

Kelios dienos atgal valsti
jos legislatūroj ėjo svarsty
mas raganiško biliaus — Bill 
563.

Minėtas bilius reikalauja 
kiekvieno komunisto regis
truotis Valstijos De partine nte. 
To nepadarius gali būti nu
baustas 10 metų į kalėjimą ir 
$10,000 piniginės bausmės. 
Užsiregistravę komunistais, 
negalėtų kandidatuoti į jokį 
urėdą, nebūtų. samdomi vie
šiem darbam, negalėtų užsi
imti jokia profesija. 10 ypatų 
paliudijus prieš bile vieną nu
žiūrimą kaipo komunistą, 
žmogus būtų suimtas ir ku
rnant i nė j amas.

Visiem žinoma, kad bilius 
taikomas ne vien komunistams. 

Bile pažangesnė ypata, prieš 
kurią reakcionieriai turėtų ko
kį kabliuką, būtų taip pat 
kamantinėjama.

Bilių įnešė Assembly Vete
rans’ and Military Committee, 
pareikalavus Amerikos Legio
nui. Ir minėtas komitetas di
džiumoj susideda iš legionie
rių. Jo pirmininkas Mark 
Catlin, Jr., plačiai žinomas 
kaip šios valstijos darbdavių 
pakalikas.
Protestavo Virš 200 Delegatų

Tą dieną, kada bilius buvo 
svarstomas, virš 200 liaudies 
atstovų suvažiavo užprotes
tuoti prieš jį. Abi didžiosios 
darbo unijos — AFL ir CIO 
stoja prieš bilių. Jų atsto
vai pasisakė prieš jį. Buvo ir 
nuo United Electrical Work
ers, Fur and Leather Work
ers Union, Progresyvių Parti
jos, Socialistų Partijos, nuo 
Wisconsin Universiteto Stu
dentų Tarybos ir daug pavie
nių studentų, žymūs katalikų 
veikėjai ir kitų religijų atsto- 
vai.

Vien tik Amerikos Legio
nas stoja už bilių,’žinoma, ir 
tai ne visas, tik įsigalėjusi va
dovybė. Yra ir Legione eili
nių narių, kurie yra priešingi 
biliui, bet negali veikti prieš 
jį,' nes vadovybė laiko tokius 
bebalsiais.

Amerikos Legionas susirado 
sau kokią ten Mrs. Claire M. 
Merten su jam gražiu pro-fa- 
šistinių rekordu, turinčią ry
šius su tokiais žymiais reak
cionieriais, kaip Kenneth Goff 
ir Gerald L. K. Smith.

Joseph F. Walsh, ūkininkas 
iš Potosi, Wis.,* prezidentas 
Cathriatolic of Wisconsin, aš
triai pasmerkė bifių, primin
damas, kad jis galėtų būti pa
naudotas ir prieš katalikus. 
Jis, kalbėdamas į atstovus, 
liepė jiems nepaneigti Teisių 
Biliaus.

Walsh iškėlė faktą, kad 
Mrs. Merten, legionierių in- 
formuotoja, seniai policiją in
formavo apie Komunistų Par
tijos veiklą. Ji prisipažino, 
jog ji po. skirtingais vardais 
įsibriovusi į Komunistų Parti
ją Kalifornijoj, Detroite, Mib 
waukee ir New Yorke su tiks
lu šnipinėti.

Prieš bilių kalbėjo M. Mi
chael Essin nuo People’s Pro
gressive Party, Edmund V. 
Bobrowicz nuo CIO ,Fur and 
Leather Workers Union. Bo- 
brovi.cz praėjusį rudenį kan
didatavo ant People’s Pro
gressive Party tikieto. Jis aš
triai užatakavo Amerikos le
gioną už džįmkrouizmo poli
tiką savo organizacijoj.

Kalbėjo ir kiti delegatai 
prieš bilių.- Atlikus protesto 
darbą, visi apleido legislatu
res rūmus su pasiryžimu mo
bilizuoti dar tvirtesnę opozi
ciją prieš bilių. Grįžus žadė
jo pravesti didelę laiškų ir at
viručių kampaniją. Visi, ku
rie stoja už laisvę, už demo
kratiją, turėtų parašyti savo 
atstovam protesto laiškutį ar

“Atrodys daugiau, jeigit tu atsiimsi centais . . . ”

Norwood, Mass.
Vilnies redaktoriaus V. An

drulio prakalbose aukavo ap- 
švietos reikalams: J. Grybas 
$5, N. Grybienė $3; po $2 au
kavo: A. Grigun, L. Trakima
vičius, Julia Družienė, J. 
Galgauskas; po $1 aukavo: 
Al. Vaitkevičius (iš Norfolk 
J. Aleksūnas, Draugas, N. Už- 
<1 avinis, O. Zarubienė, M.
Krasauskienė, Mrs. Draugė, 
M. ČTrakimavięienė, J. Budre- 
vičius, S. Zenis, K. Puzinienė, 
J. Casper, J. Barris (iš Ded
ham), Mrs. M. Vaitkevičienė 
(iš Norfolk). Viso sudėta 
$32.65. Išmokėjus prakalbų 
išlaidas, pelnas paaukauta 
dienraščiui Vilniai.

Prakalbas pagražino Ri
chard Barris, ąkordionistas, ir 
Norwoodo Vyrų Grupė, kuriai 
vadovavo R. Barris.

žmonių, kaip šiokį vakarą, 
buvo pusėtinai.

Laisvės Rep.

Bridgeport, Conn.
Suvaidinta Veikalas “Žmonės”

Balandžio 30 d. LLD ir LDS 
vietinės kuopos savo pastan
gomis suvaidino Br. Vargšo 
parašytą veikalą “žmonės.”

Tą dieną oras pasitaikė ne
paprastai gražus. Apie 5 vai. 
vakare, Waterbury.!e sėdome j 
busą ir jau 7:30 vai. vakare 
buvome prie lietuvių svetai
nės. Atradome vietinius dar
buojantis parengimo sėkmin
gumui. Sutikęs J. J, Mockaitį 
klausiu:

—Kur jūsų publika, nes jau 
/7:30 vai. vakare? Jau lai
kas prasidėti vaidinimui, o 
dar svetainė tuščia.

—Palauk, drauguti, —sako 
jis, — bus pilnutėlė svetainė. 
Pas mus vis taip yra, kad va
landą vėliau publika renkasi, 
kaip būna garsinta.

Pasirodė, kad jo teisybė bu
vo. Apie 8 vai. vakare jau 
svetainė buvo pilna. Prasidė
jo ir vaidinimas. J. J. Moc- 
kaitis pirm vaidinimo persta
tė publikai veikalo turinį ir 
kas kurias roles vaidina.

Drama vaizduoja vargingų 
žmonių sunkų gyvenimą ir 
turtuolių didelį žiaurumą. 
Aktoriai savo Aoles gerai at
liko. Tik gaila,\ kad publika 
neramiai užsilaikė, dažnai sa
vo tarpe kalbėjosi ir juokėsi. 
Tiesa, tai yra rimtas . klausi
mas visur, kad publika būtų 
rami -ir kitiems nekliudytų 
klausytis.

Pasibaigus lošimui, buvo 
šokiai. Susirinkę linksminosi 
iki vėlumos. Labai gerai pa
darė bridgeportiečiai, kad 
perstatė veikalą ir surengė 
taip įvąirų parengimą.

Dalyvis.

atvirlaiškį prieš tą, žąlingą bi
lių. ’ 7 M.*

Detroit, Mieli.
IŠ MENO FESTIVALIO

Detroite įvykęs Festivalis 
balandžio 29, 30 ir gegužės 
1 d., galima pasakyt, gerai 
pavyko. Publikos buvo dau
gybė iš visų pakraščių. Taip
gi galima drąsiai sakyti, kad 
jei ne Cliicagos meno spėkos, 
tai būtų buvęs tik kaipo kon
certas. čikagiečių chorai lai
mėjo pirmą ir antrą 'dovaną; 
tas parodo, kad jie buvo ge
riausi. Taip pat reikia pa
sakyt, kad jei ne čikagiečiai, 
tai penktadienį būtų buvę 
tuščia. Detroito Aido Choras 
pasižymėjo prasčiau, negu 
pirmesniais laikais.

Tai tiek apie, Festivalį.
Festivalyje buvo iš Chica- 

gos Jonikas ir Bendokaitis. 
Jie, be abejo, parašys Vil
nyje. O iš Laisvės perso
nalo dalyvavo Eva Mizarienė, 
ir turiu supratimą, jog ji ap
rašys Laisvėje. Taipgi Miza
rienė pasakę trumpą prakal- 
bėlę apie 1-mos Gegužės reikš
mę ir kaip kitų šalių darbinin
kai mini 1-mą Gegužės.

Festivalio svetainės sienos 
buvo papuoštos Malinausko 
nupieštais ant postovio popie
rių obalsiais:

1— “Už tiesą kovojo, mies
tuose ir laukuose, pergalės 
diena pasaulį apjuos.”

2— “Paina tautos gyvenimo 
branduolys.”

3— “Lietuva—dainos šalis.”
4— “Meno gyvybinis šalti

nis—daina/’
5— “Daina—žmonijos mei

lės ryšys.”
6— “Daina — žmoniškumo 

jausmo atomas.”
7— “Daina—žmonėse gerų 

siekių kūrėja.”
8— “Daina — taikos simbo-

I lis.”
9— “Daina—tobulas ginklas 

kovoje prieš išnaudojimą.”
10— “Daina — laimėtos ir 

tęsiamos kovos pastiprintoją.”
Visi Malinausko piešiniai 

buvo vienos mados; be jokių 
zigzagų.

Florence Krakaitytės nu
pieštas programos viršelis la
bai pritaikytas tokiam įvy
kiui, su išvingiuotomis gaido
mis.

Apie, programą kalbant, 
man nėra suprantama, kodėl 
tam tikrų ypatų nebuvo var
dai įdėti į sveikinimų eilę? 
------- --- ■ .

g Tel. x TRObridge 6330 &

| DR. JOHN REPSHIS
g (REPŠYS) V
| LIETUVIS GYDYTOJAS | 
$ Valandos: 2-4 ir 6-8 -o 
S Nedėliomis ir šventadieniais: « 
o ■ nuo 10 iki, 12 ryto. <;• 
g 278 Harvard Street | 
§ kamp. Inman St., arti Central Sq. « 
| CAMBRIDGE, MASS, S 

Argi kito doleris buvo dides
nis ?

Ant galo turiu pasakyti, 
kad man iš visų dainų ir dai
nių geriausiai patiko ir pasie
kė mano meliodinį jausmą 
duetas Ąbekienės ir Kenstavi- 
čienės.

Apie smųlkmeninį program 
mos skambėjimą, tikiu, kiti 
parašys, kuriuos esu paminė
jęs.

O, prie to, buvo Pranas J. 
ir. Mikas Detroitietis, Politicos 
ir kiti.

Buvau sekmadienį nusisku
binęs į prelato Krupavičiaus 
prakalbą, bet jau buvo per 
vėlai. Norėdamas kai ką su
žinot, pralaimėjau visą paūži- 
mą baigiant Festivalį. V. Z.

Skaityto jy Balsai
LAI GYVUOJA 
DIENRAŠTIS LAISVĖ!

ST. PETERSBURG, Fla.— 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
15 kuopos nariaT~savo susi
rinkime 24 d. balandžio, pas 
dd. Bernotus, Tampa, Fla., 
nutarė pasveikinti dienraštį 
Laisvę su $10 f)roga gyvavi
mo 30-mt metų.

Nors mūsų yra maža lietu
vių kolonija, bet mes per du 
metus mūsų kuopos gyvavi
mo jau ne pirmu kartu auko
jame Laisvės reikalams. Taip 
pat remiame dienraštį Vilnį ir 
kitus darbininkiškus .reikalus.

Demokratinė spauda yra 
geriausias įrankis kovoje už 
liaudies reikalus, už civilių 
teises, už geresnį gyvenimą ir 
išlaikymą taikos.

Dabar jau yra aišku, kad 
reakcionieriai turčiai nori ir 
mūsų šalyje tą padaryti, ką 
savo laiku turčiai padarė Vo
kietijoj. Tik demokratinės 
liaudies veikimas, tik demo
kratinės spaudos kova, dar 
gali 
beti 
niu

reakciją atmušti ir išgel- 
Amerikoj tradicines žmo- 
laisvcs.

K. J. TASHAL1S, 
Kuopos Sekretorius.

Egzaminuojam Akis,:: 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

\ 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Si iro

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms z

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVęrgreen. 4-9407 ■

fe
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BĄLTRVNAS, Manager

(Laisniuotaft Balsamuotojas|
Liūdesio valančioje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

a

^pusl?-—LaisvŽ^iį Uberty, tath. iešt., ’Gegužė® f

ŠIAURĖS kinuos 
KAIME

(Tąsa nuo 2 pilsrapio) 
apskrityje Caijuan kaime 
savitarpės darbo paramos 
grupė gyvuoja jau antrus 
metus. Joje 32 darbingi na
riai. Grupė turi daugiau 40 
ha žemės,. 10 arklių ir rei
kalingą žemės ūkio inven
torių. Už gerus darbo ro
diklius ji gąvo pereinamąją 
apskrities vėliavą.

Prieš 1945 metus preky- 
ba kaime buvo tik privačių . 
pirklių, lupikautojų ir spe- ( 
kuliantų rankose. Dabar 
organizuojami ne tik varto
tojų kooperatyvai, bet taip 
pat gamybiniai. Trijų 1948 
metų mėnesių bėgyje Liu- 
czian apskrityje įsikūrė 44 
naujos kooperatinės drau
gijos. Dauguma jų narių-r- 
varguomenė. Kooperatyvus 
remia valstybė stambiais 
kreditais. Jie Organizuojasi 
visoje MandžjuHjoje.

Sparčiai auga dabar kai
mo kultūra. Pernai' Mau- 
džiurijoje buvo tris kartus 
daugiau mokyklų negu už
pernai. Mokinių skaičius 
išaugo keturis kartus.

Mandžiurijos darbo žmo
nės neužmiršta, kad nulijo 
nai jų tautiečių dar kariau
ja dėl naujo gyvenimo, ku
ris jau klesti Kinijos šiau
rėje. Darbo valstiečiai visa- 
mis išgalėmis padedą liau
dies išvaduojamajai armi- , 
jai. Tūkstančiai stoja sava- Į 
noriais. f

Liaudies masių patriotiš-l 
kūmas pasireiškia visur. I 
Jame Kinijos demokratijoj 
jėga. Nenuostabu, kad liauV 
dies išvaduojamoji armija1 
pasiekia dabar vieną laimė- s 
j imą po kito ir sėkmingai 
triuškina reakcines Kuo- 
mintango jėgas.

■ "■ ..... ■ '■■■'

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

Newark 4, N. J. * 
HUmboldt 2-7964

1 ..................................III I -WW—RRW

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

brovi.cz


Jau Šį Sekmadienį Aido Choras Su 
"Čigonais” Dainuos Klajūnų Dainas 
------ :------- -----------1*1 _____________ ;________ »--- —-----------

Atvyko Daktarė 
Baltrušaitienė

Dr. Baltrušaitienė

Gegužės 6-tos rytą atvyko 
New Yorkan iš Pittsburgho 
daktarė Johanna T. Baltru
šaitienė. Daktarė, lietuvių 
judėjimo veteranė, visgi yra 
didi stipru oi ė — atvyko iš 
Pittsburgho tiesiai į Ameri-, 
kos Moterų Kongreso kon
vencijos sesijas. Ne visos jau
nesnės moterys sutinka taip 
ryžtai pasielgti.

. Gerbiama viešnia brook ly- 
niečiams lietuviams teiks pa-, 
skaitą gegužės 10-tos vakarą: 
įvyksiančiame Moterų Apšvie- 
tos Klubo rengiamame drau
giškame pobūvyje Liberty 
Auditorijos patalpose.

Miesto Valdžia įspėja 
Apvalyti Tuščius 
Lotus ir Šaligatvius-

Miestavasis švaros depart- 
mentas įsakė tuščių lotų ir 
kiemų savininkams apvalyti 
juos. Jeigu skirtu laiku jie 
nebus apvalyti, departmentas; 
atsiųs savo vežimus apvalyti ; 
kiemus, išvežti šiukšles, bet 
savininkai turės už tai užmo- - 
keti, taipgi pasimokėti pabau
dą už nešvarą.

Kampanija pirmiausia buvo 
vykdoma M a n h a 11 a n e ir 
Bronx e. Bėgiu sekamos sa
vaitės koncentruosis Brook ly
ne ir Queens.

Conrad Ilerdergen, 72 me
tų, rastas pasikoręs kieme 
prie Rockaway Ave., kur jis 
gyveno.

i* rfntf Sci&tcef

ARTKINO presents

DOVZHENKO’S

BRILLIANT

(The Story of IVAN MICHURIN)
Music by

\SHOSTAKOVICHJ

MATYK IŠSIVYSIANČIĄ ISTORIJĄ 
NAUJAUSIOSE FILMOSE!

— KRAUSTYMASIS Ift ŠANCHAJAUS.
DEŠINIŲJŲ iIR KAIRIŲJŲ MARŠAVIMAI GEGUŽINĖJE.

SPALVINĖ KELIONĖ: “ALGIERS."

EMBASSY BROADWAY AND 46TII STREET

American Premiere TODAY

SIMFONIJOS ORKESTRAS, BALETAS, PUIKIOS SCENERIJOS, 
San Carlo Pasauliniai Garsi Grand Opera — Didžios žvaigždės! 
deAt. popiet. Get?. 7—Carmen ttidp pat l’enkt. vakare, Geg. 13) 
šešt. vakaro. Geg. 7-11 Trovatore 
S«k. popiet, geg. 8 Rigoletto- Vakare—-La Boheme 
Pirm, vakare, Geg. f»- l^i Toma 
Antrad. vkr.. Goru, 1i> Barber of Seville 
Trečd. vakare, Geg. 11—Cavalleria Rusticana ir Pagliacci 
Ketvrt. vakare, Geg. 12—Faust Kainoa $1.25 iki $2.40

CENTER THEATRE 6th Avenue ir 49th Street.

‘Čigonai” Jau Čia, Lietuvių Kultūriniame Centre!
I

Tie čigonėliai, tie raitelėliai 
jau čia pat. Mes juos pama
tysime rytoj, sekmadienį, mū
sų Liberty Auditorium salėje. 
Lygiai 4 vai. p. p. jie pasiro
dys scenoje-ir žiūrovai pama
tys, kaip jie gyvena, kaip sa
vo kančias bei skausmus dai
noje skandiną. . . '

Skaitytojas žino, kad aš tu
riu mintyje operetę “čigonai,” 
parašytą Stasio Šimkaus, ku
rią suvaidins visu mylimas 
Brooklyno Aido Choias. šio
je operetėje jūs pamatysite 
čigonu vadą, aistringą juoda
kę čigonę, įsimylėjusį grafą, 
čigonę motiną ir jauną svajin

Iš Onos Balčiūnienės Laidotuvių
Ona Balčiūnienė tapo pa

laidota gegužės 4-tą, gražia
me Alyvų Kalnelio kapinyne, 
apstatyta kalnu gėlių ir paly
dėta didžio skaičiaus palydo
vų.

Prie velionės kapo trumpą 
atsisveikinimo kalbą ir vardan 
šeimos padėkos žodi daly
viams tarė Katrina Petri k i e- 
nė, ilgametė velionės kaimin- 
ka ir asmens draugė.

Niekad pirmiau Brooklyn e 
man neteko matyti tokių ma
siniu moters laidotuvių—jeigu 
bent kada buvo tokios, kokios 
buvo Onos Balčiūnienės. Per 
visas tris šermenų dienas erd
vios Eorgione šermeninės. 9 
Stagg St., durys neužsidarė, 
visomis dienomis turėjo lan
kymo valandas pratęsti. Viso
mis dienomis lankytojai galė
jo tik vienu kraštu įeiti, ki
tu išeiti — kitaip būtų buvusi 
spūstis.

Šermeninės sienų nesimatė, 
tik gėlės. Joms išvežti reikė
jo 7 mašinų. Palydovai va
žiavo keliomis dešimtimis ma-i 
šinu. o atvažiavę atrado jau 1 
desėtkus žmonių iš Maspetho j 
ir apylinkės atvykusių tiesiai i 
į kapines. <

Kame priežastis? (
Velionė nebuvo veikėja. Ai' j 

ji būtų buvusi, jeigu jos už- į 
siėmimas, duonkepyklos biz-1 
n is, nebūtų rišęs ją prie par-' 
eigų visomis valandomis, jei
gu nebūto varžęs ją nedide
lės grupės asmenų įnešamas 
lietuviu visuomenė)! pasiskirs
tymas9 To nežinome, o spė

i

gą, kupiną meilės čigoną.
“čigonu” pastatyme aidin

čiam.s kooperuoja žymus ,new- 
arkietis smuikininkas Vito 
Dvarackas, dainuos solistė A- 
melia Jeskevičiūtė - Young, ir 
LKM šokiu Grupė su Helen 
Bručas.

•Esu tikra, kad mūsų publi- 
I ka, pamačius šią operetę, iš- 
i sineš neišdildomą įspūdį, ku
ris ilgai pasiliks jos atminty
je I .

Gerbiama publika prašoma 
ateiti laiku, nes uždanga pa
sikels punktualiai. Po vaidi- 

1 nimo bus šokiai. H. ,F.

lioti neverta. Tačiau žinome 
tai, jog ji tūloje prasmėje bu
vo visuomenininke.

Tos minios svieto ją išleisti 
ir palydėti darbo dieną nesu
ėjo vien tik iš žingeidumo ar 
vien dėl to, kad ją kada nors 
matė jos krautuvėje paduo
dant duoną. Vargiai yra bu
vęs didis lietuvių organiząci-. 
jos bankietas, kuriam kalaku
tai nebūtų buvę kepti Balčiū
nų duonkepyklos moderniš
kuose elektriškuose pečiuose. 
Ir retai keno įvyko masinės 
vestuvės, sukakties puota ar 
kas kita negavus iš Balčiūnų 
tokios talkos. O tai reiškia 
šeimininkams didžių susitruk- 
dymų savo darbe, 'paaukoji
mą daug savo Ii uosi ai k id va
landų, lėšų.

Greta to, daug pakeleivingų 
vra naudojęsi iii pastoge at
vykus didmiestin pasidairvti. 
Daug miestiečiu yra gavę ke
letą dienų ar savaičių ramaus 
atilsio ju gražiame vasarna- 
mvje Rocky Point. Ir daug 
kitu gražiu visuomeniškumo 
ypatybių galima būtų jai pri
nok u oti.

Ona Balčiūnienė iau eile 
metu skundėsi nesveik atom is 
strėnų vidujiniuose organuose. 
Buvo ir operuota, tačiau svei
katos tuomi nenataisė. . Nors 
iki naskiausiu laiku iš lovos 
pakildavo. vienok nebuvo sti
pri. Net paskiausiu savo vi
zitu Florid on sakėsi ne kažin 
kiek pasilsėjusi nes ramiai 
miegoti negalėdavo. strėnas 
geidavo. Tik isikabinusi . sa
vo draugės Butkienės alkūnėn 
galėdavusi apsiversti ant kito 
šono lovoje.

Sugrįžusi iš Floridos vis dar 
ėio saves šeimininkės parei
gas. Tik visai trumpą laiką 
pirm mirties iš lovos nekėlė. 
Balandžio 30-tą tapo taip ar
šiai suimta skausmų, jog ne
teko sąmonės. Nuvežta ligo
ninėn. idėta i “geležinius 
plaučius” dar išbuvo* gyva ke
liolika valandų, bet sąmonės 
nebeatgavo.

Mirė* gegužės 1-ma dieną, 
vos sulaukusi 44 metų, kuo
met kaip tik reikėjo savo jau
nystės darbo vaisiais džiaug
tis, išauginus gražią ir malo
nią šeimą.- Liko gailiai rau
danti senutė jos motina Rai
nienė, vyras Antanas, duktė 
Ruth, sūnūs Algirdas ir Al
bertas, broliai Kari ir Felix. 
Laidotuves prižiūrėjo direkto
rius Stephen Aromiskis.

Ramaus pasilsio Onai Bal
čiūnienei ! Ramintis linkime 
jos šeimai ir kitiems artimie
siems. • R.

Astuonios dešimtys trys vy
rai ir moterys Coney Island 
teismabutyje pasimokęjo pa
baudas už nešvarą kiemuose 
ir šiukšlynus tuščiuose lotuo
se, taipgi už neprižiūrėjimą 
atmatų.

Viešnios Atvyksta
Pas “Čigonus”

Bronė 4r Viktorija Zmitrai- 
tės iš Johnson City atvyks pa
matyti operetę “čigonai,” Ai
do Choro statysimą scenoje 
šį sekmadienį, gegužės 8-tą, 
Liberty 'Auditorijoje.

Kaipo aktyvūs organizacijų 
narės savo mieste ir dažnai 
lankančios nacionalius ir 
Brooklyno lietuvių didžiuosius 
sąskridžius viešnios ir dauge
liui brooklyniečių pažįstamos, 
tad visi turėsime smagaus pa
simatymo pas “čigonus.”

Re p.

Šauks Streiką Prieš 
Third Avenue Bušų ir 
Gatvekariy Linijas

Transporto Darbininkų Uni
jos vykdančioji taryba nuta
rė skelbti streiką prieš New 
Yorko Third Avenue Transit 
sistemą. Pradės pirmadienį, 
4 valandą ryto.

Firma samdo 4,000 darbi
ninkų. Jos 77 linijos siekia 
ne vieną tik Third Ave., bet 
siekia Bronx ir Westchester 
apskritis, pervežančios kas 
dieną apie 2 milionus kelei
vių. Operuoja gatvekarius ir 
bu su s.

Streiko klausimas kilo fir
mai bandant įvesti dar dides
nę paskubą. Darbini ūkai ry
žosi to nevykinti. Dėl to fir
ma tuojau atstatė iš darbo du 
darbininkus. Tas ir padegė 
streiko ugnį.

.Valdinis darbo santykiams 
direktorius O’Grady penkta
dienį buvo pasišaukęs unijos 
ir firmų atstovus pasitarimui 
pastangose išvengti streiko.

Mažas berniukas Solotoff 
įkišo per tvorą galvą kieman 
ko nors pažiūrėti. Galya 
įkliuvo/ Pamačiusi problemą, 
motina ištepė jo galvą vazali- 
na. Vieni iš užpakalio patrau
kė, kiti už kaktos pastūmėjo 
ir taip vaiką iš tvoros išlaisvi
no.'

PARDAVIMAI
Richmond Hill, NzY. Parsiduo

da namas, tuščias, 6 kambariai, už
daryti porčiai, šiluma, garadžius.

Kitafc mūrinis namas, dviem šei
mom, vienos lubos tuščios, 11 kam
barių, porčiai, aliejų šildoma, gara
džius. Labai prieinamos kainos.

7JNIS. REpublic 9-1506.
(107-108)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

M (BROOKLYN !'

"LABOR LYCEUM!
* DARBININKŲ ĮSTAIGA i 

gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-S 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 
m Puikus steičius su naujausiais g 
S įtaisymais. 2
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
k Kainos Prieinamos. 5
| 949-959 Willoughby Ave. 3 
g Tel. STagg 2-3842 ' g

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

; nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

1ĮT 9 Ve 9 9 9 — 1Kriaučių Žinios ir Bėdos
Balandžio 27 d. įvyko lietu

vių kriaučių šturrF.ingas susi
rinkimas ir jo pakrik imas ne
baigus reikalų.

Bėda su tūlais kriatlčiais ta
me, kad jie, turėję vargo ir 
bėdos su savo vakarykščiais 
draugais, rytmetį atsikėlę .ne
beatsimena, su kuo jie turėjo 
nukalą, vėl ima svetimu pro
tu vaduotis, o tas ir vėl pri
daro bėdų.

Socialistams per pastaruo
sius kelerius metus turėjus lo
kalu vadeles savo rankose, iš 
lokalu vairo buvo pirmutiniai 
iššluoti demokratiniai ; kriau
čiai. Po to sekė ir kitų pa4į 
žvalgų kriaučiai: katalikai ir 
tautininkai buvo tuom pat pa
vaišinti iš socialistų pusės.

Tačiau tautininkų su kata
likais lyderiai greit pamiršo, 
kas .juos plakė - kotavojo (po
litiškai) per pastaruosius ke
lerius metus, šiame susirinki- 

atsinešti, 
kuriui 

lokalu 
“Rau-

tinkami, 
30-tą jie 
ubalsiu -

tai-
o

me pribūna iš bėglių pasiūly
mas, kad jūs, gori tautinin
kai ir katalikai) būkite mums 
lojalūs, balandžio 30-ta mar- 
šuokite su mumis ir dar turi
te iš lokalo kasos finansų ke
lis desėtkus dolerių
O tuos “raudonuosius,” 
pagalba jus pastatė 
vaire, pastumkite į šalį, 
donieji” jums nėra 
kadangi balandžio 
maršuos su unijos 
reikalavimu 30 valandų savai
tės, panaikinti Taft-1 lartley 
aktą. Taipgi jų didžiausiu 
obalsiu yra' išsaugojimas t. 
kos i)- ramybės pasaulyje, 
karo kurstytojus pasmerkti.

Kas Išardė Susirinkimą

Lokalo pildomoji taryba, be 
lokalo žinios, gavo nuo bėglių 
laišką, raginantį kriaučius

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

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos!*

GERIPIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop: 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name ; 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

<G S* iro

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Sėst., .Gegužės 1949

prisidėti prie apvaikščiojimo 
lojalumo karui ir bosams ir 
dar prisidėti su aukomis.

Toks lokalu-'pild. tarybos 
pasielgimas (kėlimas tokio 
klausimo.) kriaučjus labai nu
stebino. Per desėtkus .metų 
unijistai kriaučiai Pirmąją 
Gegužės panaudojo demons
tracijoms - kovoms už trum
pesnes darbo valandas. Dėka 
tos-kovingos dienos iškeltiems 
obalsiams buvo laimėta 8 va
landų darbo diena. . Pirmoji 
Gegužės ir tos atmintinos ko
vos, taipgi didysis laimėjimas 
trupi pesu i ii darbo valandų pa
silieka kriaučių atmintyje vi
siems laikams. Taigi ir šiame 
susirinkime bėglių pasiūlytas 
maršavimas darbininkų prie
šų parade prieš savo, dar
bininkų reikalus, čia pat pa
sibaigė nepradėtas, lojalinis 
kapitalistams ir karui ap- 
vaikščiojimas pasiliko namie.

★ ★ ★
Buvo manyta, kad tos poli

tinės grupes lokale šiuo lai
kotarpiu bus likviduotos ir 
kriaučių unijistų reikalai bus 
visapusiškai svarstomi susirin
kimuose. Bet tie žmonės nie
ko neišmoko, tik; pamiršo bu
vusių unijos lokalo viršinin
kų darbus^ Tokiu keliu eida
mi, vyrai, jūs artimoje ateity
je pamatysite, kad reikės bėg
ti iš tų unijos įstaigų, kaip 
praeityje begoto (buvote iš
vyti ).

Kas liečia demokratinius 
kriaučius, tai jiems nei šilta, 
nei šalta bus, katrie jš jūsų 
užimsite unijoje vietas, jeigu 
darbais nebūsite skirtingi vie
ni ni kitų.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS 
t

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Jennifer Jones filmoje “We 
Were Strangers,” pirmu kar
tu pradėtoje rodyti Astor 
Teatre, prie Times Square, 
New Yorke. Drama bando 
vaizduoti kubanų netolimą 

praeitį.

[Studentai Rodys

demons- 
pagerin- 
sudėsty- 
Publika

Pagerintą Įrankį
Long Island Agricultural 

and Technical Institute, esąs 
Farmingdale, L. I., ši šešta
dienį, gegužės 7-tą, 
truos savo išrastus, 
tus ar mokykloje tik 
tus įvairius įrankius, 
kviečiama pasižiūrėti.

Be kitko, jie parodys naują 
sistemą šildymui ir šaldymui 
pastatų. Pirm pakilimo tem
peratūros iki pageidaujamo 
laipsnio, instrumentas gamins 
šilumą, šilumai pakilus aukš
čiau, tas instrumentas auto
matiškai taps šaldytuvu. Jis 
galįs bute visuomet palaikyti 
temperatūrą vienodą, 72 
laipsnių.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

> 1 Savininkas

506 UNION AVENUE
GERAI POTYRE BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32TenEyck St.
Tel. EVergreen 4-8174




