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Rytmečiais jis ypatingai daž
nai skamba. Bet' šiuo kartu 
ne geram jis sučirškėjo:
—Mirė Pranas Balsys . . •

Praneša jo duktė iš N e w ] 
London, Conn., kur Pranui ne
senai buvo padaryta operaci
ja ant vidurių.

« Kiekvienas mūsų 
liūdnai kartoja:

—Mirė Pranas Balsys!

tyliai,

Tik nesenai Pranas rašė man 
iš ligoninės, kad jam bus da
ryta operacija ant vidurių.

Prieš vienerius metus toje 
pačioje ligoninėje Pranas bu
vo operuotas ir, matyt, ope
racija nepavyko kaip rei
kiant.

Taigi jis pasidavė antrai 
operacijai ii' iš po jos jau 
nebesikėlė.

Rašiau jam laiškelį, prašy
damas, kad jis, kai tik trupu-

# tėlį pasveiks, kai pajėgs, kad 
parašytų keletą žodžių apie 
save.

• Matyt, liga neleido to pa
daryti.

Pranas Balsys mirė—nela
boji mirtis išplėšė iš mūsų dar 
vieną žymų darbuotoją, Lais
vės bendradarbį, gerą draugą.

Kiek aš žinau, velionis dar
bininkų judėjime dalyvavo 
per mažiausia 40 metų.

Kadaise jis neilgai dirbo 
Laisvės redakcijoje: per 
trumpą laika buvo Lietuvių 
Literatūros Draugijos centri
nis sekretorius, taipgi kadaise 

< priklausė Amerikos Komunis
tų Partijai ir joje ėjo atsakih- 

. gas pareigas.
Prieš antrąjį pasaulinį ka

rą Balsys dažnai padėdavo 
mums redakcijoje dirbti, o 
karo metu išvyko į New Lon
doną, kur tarnavo prekybi
niame Jungtinių Valstijų lai
vyne, pasiekdamas chief pet
ty officer laipsnį.

Po karo, išsilaisvinęs iš lai
vyno, gavo daržininko vietą 
prie valstijos kolegijos.

Dažnus negalavimas, tačiau, 
neleido jam pastaruoju metu 
Laisvei rašinėti.

* O jis mokėjo rašyti! Rašė 
gražiai, apgalvotai, — tuš
čiais žodžiais nesišvaistė.

Velionis labai mėgo groži
nę literatūrą, ją studijavo ir 
dėl jos pasisakydavo.

Vienintelis dalykas, kurį 
mes šiuo metu galime pada
ryti, tai ištarti: amžina tau, 
Pranai, atmintis, o mes, liku
sieji, uoliai tęsime pirmyn 
tuos naudingus darbininkų 
klasei darbus, kuriuos tu ka
daise dirbai!

Praėjusį sekmadienį mūsų 
Liberty Auditorijoje pasirodė 
nauja, žymi muzikė: smui
kininkė Doris Čiuberkytė.

Tai pilna talento ir meni
nės dinamikos smuikininkė.

Turiu pasakyti, jog iš man 
‘girdėtų lietuvių kilmės ameri- 

k kiečių Doris bene bus pati 
žymiausia smuikinio meno ar
tistė.

Reikėtų visą daryti, kad ši 
gabioji smuikininkė dažniau 
žavėtų mūsų žmonių sielas 
mūsiškėse pramogose.

Nepaprastoji Jungtinių Tau
tų Asamblėjos sesija baigiasi. 
Pats didžiausias šitos sesijos 
darbas buvo Izraelio į Jungti
nes Tautas priėmimas.

Na, o pirmadienį Paryžiuje 
prasidės keturių didžiųjų už
sienio Veikalų ministrų konfe
rencija.

Atstovų skaičiumi, palygi
nant su Asamblėja, ji bus ma
ža, tačiau iš jos tikimasi di-

KINŲ TAUTININKU VADAI 
RENGUSI BĖGTI Iš 
KANTONO I KALNUS

TEISĖJAS ĮSAKE UŽGROBT
G. EISLERIO PARANKA

Dar Viena Tautininkų Divizija Prisidėjo prie Liaudies 
Armijos; Liaudininkai Atakuoja Šanghajaus Tvirtovę

Šanghai, Kinija.— Tauti
ninkai pripažino, kad kinų 
Liaudies Armija užėmė vie
tas už trejeto mylių j šiaur
vakarius nuo didmiesčio 
Šanghajaus.

Liaudininkai - komunis
tai, be kitko, užvaldė vieną 
Šanghajaus lėktuvų aikštę 
ir išdaužė kitą. New Yorko 
Times korespondentas le
mia, kad liaudininkai ne
trukus užims visas ke
turias miesto lėktuvų aikš
tes.

Liaudies Armija paėmė 
miestus bei miestelius už 
300 mylių nuo naujosios 
tautininkų sostinės Kanto
no. Tuose žygiuose dar vie
na tautininkų kariuomenės 
divizija su visais ginklais 
prisidėjo prie liaudininkų.

Teigiama, kad tautinin
kų valdžia jau ruošiasi 
sprukt iš Kantono toli į va
karinius Kinijos 
Tibeto pasienyje.

Tautininkų komanda gy
rėsi, kad atmušus liaudi-

kalnus,

Singer Kompanija Pradeda 
Derybas su Streikieriais

Elizabeth, N. J.— Šį ket
virtadienį prasideda dery
bos Singerip šiuvamųjų ma
šinų kompanijos ir strei- 
kierių. Tarpininkauja mies
to majoras Kirk ir federa
tes valdžios atstovai.

Streikuoja 6,000 darbi
ninku^ CIO Elektrininkų, 
Radijo Darbįninkų ir Maši
nistų Unijos nariai. Reika
lauja sumažinti paskubą iki 
pirmiau nustatyto lygio, su
trumpinti darbo savaitę iki 
35 valandų ir pakelti algą.

Bridgeporte, Conn., dėl 
tokių pat reikalavimų strei
kuoja 1,200 Singerio darbi
ninkų, tos pačios unijos na
riai. Šį ketvirtadienį kom
panija pradės ir su jais de
rėtis. Tarpininkaus valdi
ninkai.

Prez. Truman as Šaukia 
Pirkt “Taupymo” Bonus

Washington. — Prėziden- 
tas Trumanas gegužės 16 d. 
šaukė amerikiečius išpirkt 
naujus valstybės bonus už 
$1,040,000,000. Tuos bonus 
jis vadino “proga pinigams 
taupyti.”

Tai valstybės paskolos 
bonąl, kurių pinigų žymi 
dalis eis kariniams reika
lams.

šanghai. — Pranešama, 
kad anglų ir amerikonų lėk
tuvai pasišalino iš kinų 
liaudininkų'- komunistų ap
supamo Šanghajaus.

ORAS.—šilta giedra.

dėsnių darbų nei iš Jungtinių 
Tautų seimo! '

Atrodo keista, bet tiesa!

ninku atakas link Woosun- 
go, Šanghajaus tvirtovės, 
prie Whangpoo upės žiočių 
į jūrą. Amerikiniai kores
pondentai praneša, jog iki 
šiol tik liaudies artilerija 
bombardavo W o o s u ngo 
tvirtovę, vakarinėje Whan
gpoo pakrantėje, 12 mylių į 
šiaurės rytus nuo Šangha
jaus.

Dabar gi, anot tų prane
šimų, liaudininkai pradedą 
tikrąsias atakas prieš tą 
tvirtovę, jau iš abiejų 
Whangpoo upės pusių.

Šanghai, Kinija.— Tauti
ninkų policija tvirtino, 
kad ’’komunistų agentai” 
laidę aukštyn šviesas, duo
dami Liaudies Armijai žen
klus, kuriąs šanghajaus da
lis ji turėtų bombarduoti.

Tautininkų laikraščiai ra
šo: — Jeigu komunistų a- 
gen tai nebus surasti, tai 
tautininkų karininkai bei 
policija išžudys toje' miesto 
dalyje visus žmones nuo 15 
iki 60 metų amžiaus.

Dirbtiniai Riksmai dėl 
Diskelio Uraniumo

Washington. — Vasario 
mėnesį šiemet buvo dingę 
1 uncija ir dvidešimtadalis 
uraniumo num. 235 iš Ar
gonne laboratorijos, 20 my
lių nuo Chicagos. Tas ura- 
niumas yra medžiaga, 
kurios 
bombos.

Komerciniai laikraščiai ir 
radijai dabar sukėlė di
džiausią trukšmą dėl to tru
pučio uraniumo dingimo ir 
įtarė, būk “sovietiniai šni
pai” jį išvogę.

Bet valdinė Atomų Jėgos 
Komisija pranešė, jog be
veik visas tas uraniumas 
jau atrastas šiukšlėse. Da
bar ieškoma paskutinio jo 
uncijos ketvirtadalio atma
tose.

iš 
daroma atominės 

i

Kanton, Kinija. — Liau
dies Armija užėmė pozici
jas už 30 mylių nuo svar
baus pietinės Kinijos uosto 
Fučovo, į šiaurės rytus nuo 
Kantono.

Indijos seimas nutarė pa
laikyti ją kaip anglų impe
rijos narę.

Streikuoja 10 Tūkstančių 
Philadelphijos Dailidžių

Philadelphia. — Sustrei
kavo 10,000 dailidžių,‘ Dar
bo Federacijos unijistu. At
metė samdytojų siūlymą 
vieniems metams pratęsti 
sutartį su ta pačia alga — 
$2.25 valandai. Streikieriai 
reikalauja pakelti algą iki 
$2.60 valandai; nurodo, kad 
ir* gerais metais jie gauna 
darbo tik per 10 mėnesių, o 
šiemet jau ne toki darbingi 
metai.

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas James 
W Morris įsakė užgrobt 
valdžios naudai $20,000 už
statą, po kuriuo Gerhartas 
Eisleris buvo laikomas iki 
apeliacijos teismų. Tą už
statą parūpino Pilietinių 
Teisių Kongresas.

Vokietys komunistas Eis
leris, kovotojas prieš hitle- 
rizmą, yra laikomas Lon
dono kalėjime iki tardymo 
ateinantį antradienį. Anglų 
teismas tada spręs, ar su
grąžint Eislerį Amerikon, 
kaip reikalauja Washingto- 
no valdžia.

Anglų policija praeitą

šeštadienį išplėšė Eislerį iš 
lenkų laivo “Batory’o,” 
kuomet laivas, staptelėjo 
Southamptono uoste, Ang
lijoj. Eisleris plaukė Lenki
jon, iš kur būtų grįžęs na
mo Vokietijon.

Pažangesnieji anglai kas
dien demonstruoja ties ka
lėjimu^ reikalaudami pa- 
liuosuot Eislerį, kaipo poli
tinį pabėgėlį.

Amerikoje ' jis buvo nu
teistas kalėjiman, esą, už 
“Kongreso paniekinimą”. ir 
už neteisingą atsakymą ap
likacijoje dėl pasporto Vo-

RYTINIAI VOKIEČIAI
STIPRIAI PARĖMĖ
SOVIETINĮ PLANĄ
Du Trečdaliai Piliečiu Balsavo už Sovietu Pasiūlymus 
Dėl Vieningos Vokietijos ir dėl Taikos Sutarties

Gelžkeliečią Uniją 
Vadai Prisipažįsta, 
Kad Nepriima Negrą

3 Vakarą Ministrai 
Tariasi Atmesti 
Sovietą Siūlymus

Washington. — Darbinis 
kongresmanų k o m i t etas 
svarsto sumanymą, reika
laujantį išleist įstatymus, 
pagal kuriuos turėtų būti 
teisingai samdomi darbi
ninkai, kad niekas nebūtų 
atmetamas ar skriaudžia
mas dėl jo tautybės, odos 
spalvos bei religijos.

Komitetas, tarp kitko, 
kvotė Geležinkeliečių Bro
lijų (unijų)’ atstovus. De
mokratas kongresmanas A- 
dam C. Powell nurodė, kaip 
Brolijų vadai atmeta ir nie
kina negrus.

Harry See, vice-pirmi- 
ninkas Traukinių Tarnauto
jų Brolijos, ir Jonas A. 
McBride, vice-pirmininkas 
Traukiniu Garvežiu Maši- i c-
nistu’ ir Ugniakurių Broli
jos, pripažino, jog tos orga
nizacijos nepriima negrų.

Taipgi buvo parodyta, 
kad geležinkelių kompani-

Paryžius. — Jau kelinta 
diena, kai Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Francijos 
užsienio reikalų ministrai 
čia slaptai kuždasi atmest į- 
žiūrimus užsieninio Sovietų 
ministro Andriaus Višins
kio pasiūlymus ateinančioje 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje visos Vokietijos klau
simams spręsti. ■>

Maskvos radijas ir spau
da smerkė tuos tris vakari
nius talkininkus, kad jie už 
akių užbėga bendrajai kon
ferencijai ir suokalbiauja 
prieš Sovietų Sąjungą.

Konferencija atsidarys 
gegužės 23 d.

Žinoma, jog Sovietų mi
nistras siūlys įkurt vieną 
demokratinę valdžią visai 
Vokietijai, padaryti taiką 
su ja ir atšaukti okupaci
nes talkininkų armijas.

Anglai - amerikonai ’ ir

Berlin. — Per visuotinus 
balsavimus sekmadienį ir 
pirmadienį du trečdaliai ry
tinės Vokietijos piliečių 
balsavo už sovietinius pla
nus dėl visos šalies sutvar
kymo, ir tik vienas trečda
lis pasisakė prieš tuos pla
nus.

Sovietų kontroliuojamoje 
rytinėje Vokietijoje buvo 
renkami delegatai į Liau
dies Kongresą ir kartu bal
suojama toki sovietiniai pa
siūlymai :

Įsteigti vieną bendrą de
mokratinę valdžią ištisai 
Vokietijai; greitai padaryti 
taikos sutartį su ja ir iš
traukti visas okupacines 
(anglų - amerikonų, fran- 
cūzų ir Sovietų-) armijas.

Tuos pasiūlymus užgyrė 
vokiečių Socialistinės Vie
nybės Partija (socialistai- 
komunistai). Ši partija taip 
pat, kaip ir Sovietai, smer
kia Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos pasimojimą įkur
ti vakarų. Vokietijos valsty
bę, atskirai nuo Sovietų

Užginčija Sovietines 
“Skriaudas” Kaimynam

jos, susi tardamos su Broli- francūzai steigia atskirą 
jų - unijų vadais, mėto neg- vakarų Vokietijos valstybę 
rus iš darbo ir jų vieton ir planuoja atmest minimus 
samdo baltuosius.

Senatoriai Palaidojo
Trumano Paskyrimą

sovietinius pasiūlymus.

Fordo Fabrikai Dieną 
Naktį Piketuojami %

Geneva, Šveic. — Rytinės 
Europos kraštų delegatai 
vienbalsiai užginčijo Ame
rikos atstovo P. R. Porte
rio tvirtinimą, būk Sovietų 
Sąjunga vedanti skriaudin
gą prekybą su artimaisiais 
savo kaimynais, “išnaudo
janti” juos.

Tokį Porterio pasakoji
mą Ekonominėje Jungtinių 
Tautų Komisijoje griežtai 
atmetė delegatai 
Čechoslovakijos, 
jos; Bulgarijos, 
ir Albanijos.

Jugoslavijos atstovas Mi
lanas Ristič pareiškė, jog

kontroliuojamos r y t i nė s 
Vokietijos.

Už šiuos pasiūlymus bal
savo 7,943,982 piliečiai, tai 
yra, 66 nuošimčiai ir vienas 
dešimtadalis, o prieš juos 
4,090,280, arba 33 nuošim
čiai ir 9 dešimtadaliai.

Dabartiniai balsavimai 
liudija, jog per porą metų 
beveik padvigubėjo sovieti
nes politikos rėmėjų skai
čius.

1947 m. spąlių mėnesį 
rytinėje Vokietijoje įvyko 
miestų tarybų ir provincijų 
valdybų rinkimai, ir Socia
listinės Vienybės Partija 
gavo 4,i959,716 balsų, o jos 
priešininkai krikščionys de
mokratai, liberalai ir demo
kratai — 4,808,181 balsą.

Taigi 1947 m. sovietinės 
politikos šalininkai gavo 
tik 151,535 balsais daugiau.

Dabartiniuose gi rinki
muose 3,853,702 daugiau 
balsavo už liaudišką sovie
tinę politiką, negu prieš ją.

Suprantama, jog Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Višinskis primins anglų- 
amerikonų ir francūzų už- ‘ 
sieniniams ministrams šias 
balsavimų pasėkas, kuomet 
jie Pryžiun susirinks į Ke
turių Didžių konferenciją 
Vokietijos klausimams

Bendix Streikieriai
Atmušė Užpuolikus

Washington. Prezid. 
Trumanas pirm kelių mėne
sių buvo paskyręs asmeni
nį' savo draugą Mohą C. 
Wallgrena pirmininku, val
dinės karinių reikmenų ko
misijos su $14,000 metinės 
algos.

Bet Spnato komisija, “ant 
lentynos palaidojo” tą pas
kyrimą. Reakciniai senato
riai, šnekėjo, kad Wallgre- * 
nas, pirmiau būdamas Wa- 
shingtono valstijos guber
natorium, girdi, pasirodęs 
“palankus komunistams.” 
Todėl jie atsisakė Wallgre
na užgirti. Tad Trumanas, 
skirs ką kitą.

Plieno Kompanijos Derėsis

Detroit, Mich. —• Vadai 
65,000 darbininkų streiko 
prieš Fordo River Rouge ir 
Lincoln fabrikus pašaukė 
streikierius dieną ir naktį, 
be paliovos, urmingai'pikie- 
tuoti tuos fabrikus. Kiti 
darbininkai pristato už
kandžių masiniai pikietuo- 
jantiem streikieriam.

Pikietininku eilėse daly
vauja iki 18,000 streikierių.

Fordas pasiuntė telegra
mą valdiniam streiku tai
kytojui Cyrui Chingui; sa
ko, nereikalingas būtų 
Chingo tarpininkavimas. 
Streikas eina prieš pasku
bos smarkinimą.

■40,000 Fordo auto, dar
bininkų kituose miestuose 
taipgi nedirba, nes pritrū
ko daliu, kurias gamindavo 
milžiniškas River Rouge 
fabrikas.

Pittsburgh, Pa.— Prane
šama, jog plieno kompani
jos pirmojoj birželio mėne
sio pusėj pradės derybas 
dėl naujos sutarties.su CIO i algas ir įsteigti . pensijų- 
Plieno Darbininkų Unija, gerovės fondą, kuris būtų 
turinčia 706,000 narių.v palaikomas samdytojų lė- 

Unija reikalauja pakelti šomis.

South Bend, Ind. — Ben
dix kompanijos sargai ir * 
policija puolė 400 streiko 
pikietuotojų; mėgino pra
laužti jų eiles ir praskinti 
streiklaužiams kelią į fab
riką. Pikietuotojai atmušė 
užpuolikus ir šalin nuvijo 
streiklaužius.

7,500 žmonių, CIO Auto. 
Darbininkų Unijos 9-to sky- 

Amerika tokiais ir pana-, riaus nariai, jau keturios 
šiais paskalais bando tiktai savaitės streikuoja prieš ' 

Europos padidintą paskubą Bendix 
fabrike.

Lenkijos, 
Rumuni- 

Vengrijos

kiršinti rytinės 
kraštus vienus prieš kitus.

Berlin.— Pranešama, jog 
Sovietai sustabdė anglų 
trokus, negavusius sovieti
nio leidimo Berlynan va
žiuoti.

Amerikiečių įplaukos per 
3 mėnesiu^ nupuolė $9,000,- 
000,000.

Jankių Bičiuliai Perša 
Pacifiko Paktą

Seoul, Korėja. — Ameri
konų užimtos pietinės Ko
rėjos pusės “prezidentas” 
Syngman Rhee šaukė Jung. 
Valstijas, kad sudarytų 
Pacifiko (Ramiojo) Vande
nyno kraštų karinę sąjun
gą, panašią ’į Atlanto pak
tą, prieš Sovietus ir kOmu- 
rųstus. ? . i

(Sovietai tvirtino, kad 
fašistuojanti Rhee' valdžia 
“išrinkta po jankių durtu
vais.”)

Šanghajaus Žmonės Šaukią: 
“Šalin Amerikonus!”

Šanghai, Kinija. — Ko
munistų - liaudininkų armi
jai apsupus šahghajų, žmo
nės mieste iškėlė iškabas- 
plakatus su šūkiais: “Lau
kan amerikonus!..”

Užėmus Hankovą (kiniš- 
Liaudies 

artyn 
Čiang 

“sosti-

ką ją “Čikagą”), 
Armija maršuoja 
Kantono, naujosios 
Kai-šeko tautininkų 
nes.”
20,000 Tripoliečių Demons
travo prieš Anglų-Ameriko- 

nų Planą
Tripoli, Šiaur. Afrika^ — 

20,000 arabų čia audringai 
demonstravo prieš anglų- 
amerikonų siūlymą sugrą
žinti Tripolitaniją Italijai.

Tripolitanija yra dalis . 
Libijos, kurią visą italai 
valdė iki nastaroio karo.

sutarties.su
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Wallace’o Siūlymai Paryžiaus Konferencijai
Didžiuliame masiniame mitinge, įvykusiame praėjusį 

pirmadienį Madison Sq. .Gardene (New Yorko mieste), 
Henry A. Wallace nemažai laiko paaukojo kalbai apie 
Paryžiaus konferenciją, prasidėsiančią š. m. gegužės 23 
dieną.

Ką gi Progresyvių Partijos vadas konferencijai siū
lo? Jis siūlo padaryti sekamus tarimus4r jų laikytis:

1. Išspręsti Vokietijos likimą garantuojant, kad vo
kiečiai negalėtų sudaryti sąlygų Vokietijoje ginklavimui
si ir kito karo pradėjimui; kad Vokietijoje neiškeis savo 
galvos kartelės (didieji trustai), taipgi kad ten neiškils 
militaristai ir naciai, gali vadovauti Vokietijos pramo
nei, įjungiant ją karinių reikmenų gamybai.

2. Sumažinti ginklavimąsi, panaikinant visokias prie
mones,' kuriomis būtų galima žudyti masiškai civiliniai 
žmonės ir gyvenamieji jų namai.

3. Sulaikyti ginklų gabenimą iš vienos šalies į kitą.
4. Atsteigti nevaržomą tarptautinę prekybą, pašali

nant vyriausią pasaulio atkūrimui barjerą, užtvarą.
5. Laisvas žmonių judėjimas, įskaitant studentams, 

mokslininkams, laikraštininkams laisvę keliauti ne tik 
savo kraštuose, bet ir iš vieno krašto į kitą.

6. Pradėti pasikeitimą moksliniais atradimais tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Mums rodosi, jog visi šeši punktai yra labai geri ir 
naudingi tiek paskyroms šalims, tiek visam pasauliui.

Jeigu Vokietijos klausimas bus taikiai, gražiai išspręs
tas, tai, aišku, pati didžiausia kliūtis, ligi šiol stovėjusi 
kelyje į geresnius tarptautinius santykius, bus pašalinta.

Kitais žodžiais: šaltasis karas, šaltojo karo politika 
tenka pašalinti tam, kad susilaukus ramesnio, laiminges
nio gyvenimo! v

Šaltojo karo politiką, kaip jau ne kartą Wallace nuro
dė, pradėjo, Jungtinės Valstijos. Taigi ir Paryžiaus kon
ferencijoje vyriausiai mūsų krašto atstovų laikysena nu
lems jos, konferencijos, pasisekimą ar nepasisekimą.

Mūsų krašto liaudis ir viso pasaulio tautos, išvien su

IŠ Jungtinių Tautų Asamblėjos
Rašo Laisvės Korespondentas

PRANAS BALSYS J
Flushing Meadows, N. Y 

gegužės 16 d. — 
įeis Jungtinių Tautų istori
jon. Tai nepaprasta diena. 
Dvi ištisas sesijas ėjo karš
tos, įtemptos diskusijos, ką 
daryti su fašistine Ispani
ja. Atsirado šalių, kurios 
norėjo pakeisti Jungtinių 
Tautų nusistatymą. Prisi
minkime 1946 metus. Tai 
buvo metai po didžiojo ka
ro, Tai buvo visur įkaitusi 
nuotaika prieš fašizmą. Vi
sas pasaulis žinojo genero
lo Franco diktatūros isto
riją. Tą kruvinąjį diktato
rių Ispanijos žmonėms gin
klais užkorė Hitleris ir Mu- 
ssolinis. Todėl karo metu 
Franco jiems padėjo kovoti 
talkininkus.

Jungtinių Tautų Asam
blėja beveik vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją. Toje rezo
liucijoje Franco režimas! 
buvo ;
taipgi patvarkyta, kad visos! 
Jungtinių Tautų šalys - na
rės privalo ištraukti savo 
ambasadorius iš, Madrido 
ir ekonominiai fašistų Ispa
niją boikotuoti. Tai buvo 
smūgis generolui Franco. 
Tai buvo ištiesta pasaulio 
ranka Ispanijos žmonėms. 
Visos ispanų .anti -fašisti
nės partijos šį Jungtinių 
Tautų žygį pasitiko karš
čiausiu sveikinimu.

Bet nuo 1946 nletų situ
acija pasikeitė. Franco nuo
dėmės pradėtos pamiršti. 
Fašizmas pradėjo atsigrieb
ti. Pakilo Trumano Doktri
na ir Marshall Planas, ir 
pagaliau Šiaurės Atlanto 
Paktas. Visi fašistiniai riez- 
ninkai, kurie nebuvo nu-

atstovai Lenkijos, Čechoslo- 
Si diena vakijos, Jugoslavijos, Tary

bų Sąjungos, Tarybų Uk
rainos ir Tarybų Baltarusių 
jos. Jie parodo Ispanijos 
fašizmo istoriją visoje jos 
bjaurioje nuogybėje. Paro
do, kas šiandien nori lai
mėti Jungtinių Tautų tam 
fašizmui pripažinimą. Tai 
tie patys naujo karo kurs
tytojai, fašistų gynėjai ir 
globėjai, imperialistai. Jų 
priešakyje stovi Amerika ir 
Anglija.

Prie jų savo balsą pride
da Australija. Man labai 
patiko australijiečio prakaL 
ba. Apart priminimo, kas 
buvo ir yra gen. Franco, ko
dėl ir kaip buvo 1946 metais 
Franco režimas pasmerktas, 
australijietis reikalauja, 
kad veidmainiai nusiristų 
nuo tvoros ir pasirodytų, 
kur jie stovi. Jis turi min-

pasmerktas. Joje buvo1 tuos’ -kurie kaįba pr,ieŠ 
1 - - - - | Franco režimą, bet pasako,

Henry A. Wallace’u, trokšta, kad ši konferencija būtų! šluoti karo audrose ir po- 
pasekmingiausia! 'karinėje rūstybėje, tapo

Žiūrėsime, Ar Veikia Toji Konstitucija
Neseniai Bonn’o mieste, Vakarų Vokietijoje, buvo pri

imta nauja Vakarų Vokietijai konstitucija. Ją labai gar
bino Amerikos komercinė spauda. Esą, tai “laisviausia 
ir pažangiausia” konstitucija pasaulyje, — kur kas lais-- 
vesnė už buvusiąją Weimaro konstituciją, “pagal ku
rią” Hindenburgas pervedė Vokietiją Hitleriui valdyti.

Konstitucijos skyriaus 5 dalis pirmoji garantuoja lais
vę spaudos ir atmeta bent kokią cenzūrą.

Gerai!
Amerikos progresyviai vokiečiai tuojau pasiryžo tai 

išbandyti: jie kreipiasi į Vakarų Vokietijos valdovus, 
^reikalaudami, kad ten būtų įsileistas savaitraštis, spaus
dinamas New Yorke, “The German American.”

Šį vokiečių kilmės amerikiečių savaitraštį neperseniai 
Amerikos autoritetai uždraudė Vakarų Vokietijon įsi
leisti. Kodėl jį ten uždraudė? Todėl, kad jis dažnai pa
kritikuodavo Vokietijos skaldymo darbą, kurį atlikinėja 
vokiečiai “krikščionys demokratai” ir social-demokratai.

Laikraščio redaktorė, Margrit Adler, tuo reikalu pa
siuntė į atitinkamą vietą telegramą, reikalaujant, kad 
jos laikraštis būtų ten įsileistas.

Matysime, kaip toji nauja ir “laisviausia"' konstitucija 
ten veiks! \ ~

mėgiamiausiu mūsų turčių 
įrankiu kovoje prieš pažan
gą ir žmoniškumą.

Ir štai vėl iškyla fašisti
nės Ispanijos klausimas 
Jungtinėse Tautose. Net 
keturios šalys — Colombija,

kad jie susilaikys nuo balsa
vimo, nebalsuos prieš Co- 
lombijos, Bolivijos, Brazili
jos ir Peru rezoliuciją.

Pasirodo trečioji grupė. 
Tai Marshall Plano ir Šiau
rės Atlanto Pakto kraštai. 
Visi matė ir žino, kad per 
paskutines kelias dienas 
“gražiai” darbavosi Jungti
nių Valstijų delegacija pa
veikti Šiaurės Atlanto Pak
to delegacijas. Jos nepriva
lo balsuoti prieš tą rezoliu
ciją. Jeigu jos negali bal
suoti už rezoliuciją, tai nors 
lai susilaiko nuo balsavimo? 
Tos pastangos nebuvo vel
tui. Visos pakto šalys, tik 
su viena mažyte 
(tą. išimtį sudarė 
ja'), kaip viena, 
nuo • balsavimo, 
laikas balsuoti.

Diskusijose joms 
parodė ir ženklą, kaip užsi
laikyti davė Anglijos ir

išimtimi 
Norvegi- 
susilaikė 
kai atėjo

kelia v

Amerikos delegatai. Jų kal
bose nė krislelio nuoširdu
mo. Jie sako: Mes nemyli
me Franco, mes esam “nuo
saikūs demokratai,” mes 
neapkenčiame fašizmo, bet 
mes .balsuosime prieš Len
kijos rezoliuciją, o susilai
kysime nuo balsavimo dėl 
pro - Franco rezoliucijos. 
Mes nebesutinkame su 1946 
metų nusistatymu, bet bijo
me, kad mūsų balsavimas 
už šią rezoliuciją būtų iš
aiškintas mūsų atviru už- 
gyrimu Franco re,rimo. Tik
slas aiškus: Duoti progą 
Asamblėjoje Pi,etų Ameri
kos kraštų rezoliucijai pra
eiti, neimant už tai tiesio
ginės atsakomybės.

Norinčiųjų kalbėti sąra-, 
šas išsibaigia. Asamblėjos 
prezidentas Dr. Evatt pra
neša, kad dabar reikės bal
suoti. Salėje didžiausia ty
la, tartum šermenyse. Bal
suojama Pietų Amerikos 
rezoliucija. Kad atšaukti 
bei pakeisti 1946 metų nu
tarimą, reikia už rezoliuci
ją gauti du trečdaliu balsų 
— ne visos Asamblėjos, ne 
visų Jungtinių Tautų, bet 
toje sesijoje balsuojančių. 
Ir štai rezultatai: už rezo
liuciją 26 balsai, prieš 15 
balsų, 16 susilaikė nuo bal
savimo/ Vadinas, trūksta 
tik keturių balsų atšauki
mui 1946 metų nutarimo. 
Tai reiškia, kad iki rugsėjo 
mėnesio Asamblėjos sesijos 
Jungtinių Tautų, pozicija 
linkui fašistinės Ispanijos 
pasilieka ta pati. Karštai 
ir nuoširdžiai salėje ploja 
visi, kurie kalbėjo ir balsa
vo prieš Pietų Amerikos 
rezoliuciją.

Netenka abejoti, jog 
F r a n c o režimo ir fašiz
mo šalininkai tą patį klau
simą vėl iškels Asamblėjos 
rudeninėje sesijoje.

Su Pranu Balsiu pirmą 
kartą teko susitikti 1917 
ar 1918 metais. Jis tuo
met gyveno ir dirbo Brocl;- 
tone (Mass.), veikliai daly
vaudamas ano meto Lietu
vių Socialistų Sąjungoje, 
taipgi kultūriniuose rate
liuose.

Balsys mėgo dramą, mė
go grožinę literatūrą, bet 
niekad neapleido ir politin., 
visuomeninio darbo. Tuomet 
jis dažnai rašydavo Phila- 
delphijoje ėjusiai “'Kovai.“

Susitikau su juo South 
Bostone. Jis tuomet buvo 
įsijungęs padėti jauniems 
lietuvi ams dar oi n i n kam s, 
atsisakiusiems eiti pirma-

PRANAS BALSYS 
prekybinio jūreivio uniformoj

JONAS KAšKAITlS

Už Taiką ir Saugumą!

pasmerkimo už- 
normališkus diplo- 

Franco

siūloma 
Ją pa- 
Lenki-

Provokatorių Darbai
12-kos komunistų vadovų teisme New Yorke, kaip ži- 

•noina, valdžia liudininkais prieš kaltinamuosius išsta
tė eilę savo šnipų, įsodintų į darbo unijas ir komunistų 
partiją.

Tie šnipai liudijo baisių daiktų: tūli jų, pavyzdžiui, 
prisipažino, kad jie į komunistinę partiją įrašinėjo savo 
brolius ir seseris, savo giminaičius, — už visus apmokėjo 
įstojimo mokestis valdžia, nes visi buvo su valdžios (FBI) 
žinia ten įtraukti. Tuomet tie šnipai provokatoriai savo 
gimines išdavinėjo valdžiai, kiekvieną dalyką smulkiai 
parašydami FBI,iš jų veiklos, iš jų gyvenimo!

Štai, kaip veikia provokatoriai !
. Kadangi jie veikia išvien su FBI, tai galime įsivaiz

duoti, kaip žemai moraliai nupuolė tūli mūsų valstybės 
organai!

Tuo piktinasi net ir tūli komerciniai laikraščiai. An- 
* tai Bostono “Globė” viešai, editorialu pasmerkė tokius 

valdžios žygius, sakydamas, jog visa tai veda prie fa
šizmo, prie policinės valstybės!

Ajšku, provokatoriai, šnipai niekad ir niekur darbi
ninkų organizacijos nesugriovė, darbininkų judėjimo ne
sunaikino. Provokatoriai, anksčiau ar vėliau esti .su

čiumpami ir išmetami iš darbo unijų ir politinių darbi
ninkų organizacijų laukan, kaip sugedę šuneliai. O darbi
ninkų judėjimas žygiuoja savo pasibrėžtu keliu, kaip žy- 

'giavo! < v •
Jeigu mes čia primename tokius provokatorių “žy-

pasiūlo Asamblėjai rezoliu
ciją, kad tasai 1946 metų 
pasmerkimas nuo Franco 
būtų nuimtas ir kad Jung
tinių Tautų šalys galėtų be 
gėdos ir tarptautinės orga
nizacijos 
mėgsti
matinius ryšius su 
režimu.

Bet Asamblėjai 
ir kita rezoliucija, 
teikia demokratinė
ja. Toje rezoliucijoje reika
laujama dar aštriau paimti 
Franco režimą ir tikrai 
pravesti gyveni man ne tik 
raidę, bet ir dvasią 1946 
metų rezoliucijos.

Sėdžiu ir klausausi įkai
tusių diplomatų kalbų. Kar
tais pikta, kartais liūdna, 
kartais baisu, rietu Ame
rikos reakcinių valdžių at
stovai sušilę ' teisina pro- 
Franco rezoliuciją ir griež
tai reikalauja, kad 1946 me
tų nusistatymas būtų išmes
tas į istorijos šiukšlyną. Tik

•> .

(Tąsa)
Tarptautinis judamųjų 

paveikslų vaidmuo gali bū
ti ryškiai, pavaizduotas tų 
įvykių, ką dėjosi prieš ko
kią 20 metų. 1926 m. rug
sėjo mėn. suvažiavo į Pa
ryžių tarptautinis judamų
jų .paveikslų kongresas. 
“Niujork Vprld” laikraštis 
padarė tada tokį redakcinį 
pareiškimą:

“Nebus perdėta, pasa
kius, kad judamieji paveik
slai reiškia daugiau, negu 
Hagos tribunolas bet kada

dėl, kad judamieji paveiks
lai gali. taip -nustatyt žmo
nių nuotaiką, kad galiau
siai reikštu karą arba tai
ką.”

Koliai ta konferencija 
nagrinėjo filmą, kaipo jė
gą taikai nustatyti, 'Ameri
kos kapitalistai pasinaudo
jo ekonomine Vokietijos 
krize ir pagriebė Vokietijos 
filmų pramonės kontrolę.

vienos mažytes Guatemala1 Markių vertės nupuolimas
4- 4- /m r o n Iznlnn 1/n vi ao ' i 1 i TT 1 * _ , JI ___1-1.1atstovas kalba karštai‘prieš! 

gen. Franco.
Iš kitos pusės, tokiu pat 

įkarščiu Franco režimą, 
Franco diktatūra, fašizmą 
ir jo globotojus smerkia

įgalino Holivudą užtvenkti 
Vokietijos rinką Amerikos 
jūdžiais ir nusipirkti vokie
čių miestuose teatrus. 1925 
m. vokiečių filmų korpora
cija UFA buvo ant bankru-

gius,” tai tik tam, kad parodžius, kokis moralis ir politi
nis bankrūtas viešpatauja' tuose, kurie šią bylą prieš 
12-ka komunistų veda!

Nejaugi jie tikisi, kad su šnipų - provokatorių pagalba 
jie sulaikys darbininkų judėjimo plėtojimąsi, vystymą
si?

Nejaugi jie mano, kad šnipai - 
tikuos Markso ir Engelso 
virš 100 metu?!

k

provokatoriai sukri- 
mokslą, gyvuojantį jau per

to prarajos, ir ją išgelbėjo 
Paramaunto ir Loės filmų 
paskola. Ir ta paskola su
teikė Amerikos korporaci
joms kietesnį grypšnį jū- 
džįų apyvartai Vokietijoje. 
Rezultatas .buvo toks, kad 
UFA ir vėl susibankrutavo 
1927 m. Ji tapo perleista 
Alfredui Hugenbergui, Hit
lerio propagandistui, kurs, 
jau turėjo visą laikraščių 
retežį ir telegrafo unijos 
spąudos agentūrą nacių 
propagandai barškinti...

Jūdžiai labai daug padėjo 
naciamš įsigalėt ir prirengt 
II Pasaulinį, karą. Bet jū- 
džių nusikaltimas nedides
nis už kitų Amerikos 'tres
tų kaltę. Dolarinė diploma
tija — mums gerai žino
mas sakinys. Bet mes gali
me kalbėt ir apie celiuloidi- 
nę diplomatiją. Esminė 
liiūsų dabartinės užsienio' 
politikos dalis yra tai kad 
nugramzdint kitas šalis 'į 
lyg kokį kultūrinių koloni
jų liūgyną. Maršalo planas 
privarė Anglijos ir Pran
cūzijos filmų pramonę į vi
siško suirimo prarają. 50,- 
000 Italijos filmų pramonės 
darbininkų neramiai lau
kia bedarbės. Kūrybinė va
lia, kuri pagamino tokius 
jūdžių šedevrus, kaip “At
daras miestas” arba “Batų 
šveitėjas” (“Open City, 
“Shoe Shine”), vis labiau ir 
labiau smaugiama. 84-ri 
Italijos judžių teatrų paja
mų proc. 1948 m. nuėjo Ho- 
livudan, o 8 procentai — į 
kitas užsienių šalis. Ir tik

(Daugiau bus)

j an pasauliniu karam Daug 
tuomet buvo “sliakerių,” 
nusitarusių ’Vykdyti gyveni, 
man Amerikos 'Socialistų 
Partijos St. Louiso rezoliu
ciją, .nukreiptą prieš karą, 
“boikotuojančią” karą, kaip 
imperialistinį. Balsys, būda
mas prasilavinęs, padėjo 
daugeliui “sliakerių” apsi
rūpinti visokiais dokumen
tais.

Ir taip, vieną kartą jis 
•atvyko, matyt, su tais rei
kalais, South Bostonan, kur 
mudu pirmą kartą susitiko
me ir ilgiau pasikalbėjome.

Netrukus po to, man te
ko iš South Bostono išvyk
ti, persikeliant Brooklynan, 
kur, po dvejeto metų atvy
ko ir Balsys. Jis čion apsi
gyveno tuoj po ta, kai Lie
tuvių Socialistų Sąjunga sa
vo lX-tajame Suvažiavime 
nusitarė įstoti į Komunistų 
Partija ir priėmė komunis
tų vardą.

Vėliau Balsys per tūlą 
laiką buvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos sekretoriu
mi, taipgi per tūlą laiką 
dirbo jis Laisvės redakcijo
je.

Bet redakcijoj dirbt jam 
nelabai vyko ir jis redakci
nio darbo nelabai temėgo. 
Redakcijoje dirbant, reikia 
skubiai. Tašyti, ypatingai tai 
reikalinga dirbant dienraš
čiui,^ Balsys skubiai rašyti 
nemėgo. Jis visuomet turėjo 
polinkį rašyti lėtai,' kiekvie
ną žodį, kiekvieną sakinį ap- 
galvojant, kad jis būtų savo, 
vietoje, kad jis būtų gražus, 
sklandus. Redakcijos darbi
ninkui reikalingas įgudi
mas, o pas velionį to nebu
vo.

Vėliau jis buvo bebandąs 
išmokti linotipininko darbą, 
bet ir čia jam nevyko, — 
akys neužtenkamai gerai 
tarnavo.

Tuomet Balsys apsigyve
no Great Necke (N. Y.) ir 
ten ilgokai išbuvo, dirbda
mas kapitalistų soduose bei 
daržuose. Čia dirbdamas, jis 
pramoko sodininko profesi
jos, kuri yra naudinga ir 
įdomi.

Kai užėjo nedarbas, 
“Hooverio gerlaikis,” Bal
sys apsigyveno Brooklyne, 
apsistodamas pas gerus 
brooklyniečius draugus Mi
kalauskus. Čia jis išgyveno 
per visą krizę. Per metų ei
lę jis dirbo WPA darbus, 
viešuosius darbus, kur tai 
prie daržų, prie parkų tai
symo ir gražinimo.

Kuomet prasidėjo antra
sis pasaulinis karas, kuri n 
buvo įtraukta ir mūsų šalis, 
Balsys persikėlė gyventi į 
New London (Conn.), — 
jis ten >buvo valdžios iš 
Brooklyno išsiųstas. Tuoj 
po to /jis atvyksta Brookly- # 
nan jau prekybinio jūrinin- 7 
ko uniformoje!

Tarnyba jam ten patiko, 
nes jis tuojau “perprato” 
savo darbą. O jo darbas, 
kad ir jūrininko, nebuvo 
laivuose, bet visuomet pa- • 
kraštyj, mieste. Neužilgo 
Balsys atvyko į Brooklyną 
jau chief petty aficieriaus 
uniformoje. Puikiai, jis at
rodė: kaip koks kapitonas. 
Uniforma graži, švari, gu- 
zikai tik žvilga, “kapitoniš- 
ka” balta kepurė antjo gal
vos tik šviečia, tik spindi!

Nereikia manyti, kad šis 
laipsnis yra gaunamas len
gvai ir kad bent kas jį gali * 
pasiekti. Ne! Reikia turėti 
gabumų, reikia turėti pasi
ryžimo, reikia turėti ištver
mės ir pasitikėjimo aukš
tesniuose asmenyse, kad to
kį laipsnį gauti, — ypatin
gai jam, ateiviui, jau su virš 
55 metų amžiaus žmogui.

Bet jis tai pasiekė, o pa
siekė dėl to, kad karas prieš 
fašistinę ašį Balsiui buvo 
jo karas. O kadangi tai -bu
vę jo karas prieš grobuonį, 
prieš tarptautinę bestiją, tai 
Balsys ryžtingai ir ištiki
mai jam padėjo, gerai dirb
damas.

Kai karas baigėsi, Balsys 
iš laivyno buvo paleistas, — 
paleistas su gerais liudiji
mais, na, ir ten pat jis gavo 
tarnybą prie Conn, valsti
jos kolegijos (ar universite
to?) kaip daržininkas. Ten 
velionis ir dirbo iki savo 
mirties, pastaruoju laiku 
retai kada beatvykdamas 
pas mus. Atvykti jam pas 
mus neleido vis šlijanti jo > 
sveikata.

Balsys kilęs iš Ariogalos. 
Paūgėjęs, jis gyveno Liepo
joje (Latvijoje) ir ten bū- 1 
damas darbininku, palaikė 
ryšius su ano meto lietuviais 
studentais. Jis pats ten gra
žiai prasisiekė apšvietoje.

Todėl, atvykęs į Ameriką, 
jis mokėjo gerai ne tik lie
tuvių kalbą ir rašybą, bet 
taipgi lengvai kalbėjo lat
viškai ir rusiškai. Ameriko
je, žinoma, pramoko angliš
kai.

Mirdamas jis, sakoma, 
turėjo apie 62 metus am
žiaus.
Pranas Balsys buvo gilaus 

politinio ir kultūrinio pra- t 
silavinimo darbininkas. Ka- jį 
dangi jis visa tai įgijo sa
višvieta, pats per save, tai 
už tai juo didesnis nuopel
nas jam priklauso! Tai pa
vyzdys, kaip kiekvienas 
darbininkas privalo lavintis, 
šviestis!

Ne kartą, kai Balsys dir
bo prie WPA darbų, tekda
vo jį mums pasikviesti re- 
dakcijon padirbėti. Jis mie
lai sutikdavo. Ne kartą te
ko su juo plačiau išsikal
bėti apie visokius reikalus, 
susijusius su mūsų visuo
meniniu gyvenimu. Teko A

(Tip»a 3-Člame pusi.) . 1
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Ispanijos Fašistai ir 
Kariniai Planai

Nors jau Potsdamo Kon
ferencijoj buvo pasmerktas 
fašistinis režimas Ispanijoj, 
kaipo Hitlerio ir Mussolini o 
režimo liekana, bet Ispanija 
nuolatos peršama į Jungti
nes Tautas ir “demokrati
jų” karinius blokus.

Jungtinių Tautų organi
zacija įsikūrė San Francis
co, 1945 metais. Jau ji ta
da pasmerkė fašistinį reži
mą Ispanijoj, kaipo negali
mą priimti į šią tautų są
jungą.
/ Gruodžio 12, 1946 metais 

Jungtinių Tautų Seimas 
pasmerkė Ispanijoj fašistų 
viešpatavimą, kaipo Hitle
rio ir Mussolinio padarą. 
1947 metais Jungtinių Tau
tų Seimas patvirtino 1946 
metų tarimą ir siūlė, kad 
valstybės, priklausančios 
prie šios organizacijos, ne
turėtų savo atstovų fašisti
nėje Ispanijoje.

Bet visi tie tarimai “pa
miršti.” Taip vadinamos 
“demokratinės” šalys ne 
vien turi savo atstovus fa
šistinėje Ispanijoje, veda su 
ja biznį, bet net karinius 
suokalbius daro. Mat, tūli 
karo specialistai sampro
tauja, kad Ispanija jiems 
labai reikalinga karui prieš 
Tarybų Sąjungą ir liaudies 
demokratines šalis.

Tūlos Pietų 
valstybės, kaip Brazilija, 
Bolivija, Perų, 
ir kitos, kurios be Wallstry- 
to žinios nei vieno rimtes
nio politinio žygio nedaro, 
dirba, kad nubaltinus fašis
tinį režimą Ispanijoj ir pri
ėmus ją į Jungtines Tau
tas.
Amerikos Dolerių Pagalba

Kol kas dar Ispanijos fa
šistinis režimas negauna 
Amerikos dolerių pagalbos 
nagai Marshallo planą ir 
Trumano “mokslą.” Bet Is
panijos fašistai, kurie atvi
rai kariavo Hitlerio ir Mus
solinio pusėje prieš Tarybų 
Sąjungą, kurių prieplau
kos buvo Hitlerio submari- 
nę bazėmis puolimui Ameri
kos laivų, gauna ameriki
niu dolerių.

Iš Jungtinių Valstijų 
įvežimas reikmenų, dau
giausiai karinių, kaip tai: 
sunkvežimių, motorinių dvi
račių, specialių metalų ir 
kitokių dalykų vien per pu
sę metų 1948 metais siekė 
$12,000,000 vertės. Stan
dard Oil Co. į keturis metus 
pristatė Ispanijos fašistams 
360,000 tonų gazolino. Is
panijos fašistai ir karo lai
ku gaudavo iš Amerikos ga
zolino, kada jo patiems Am
erikos piliečiams buvo labai 
stoka. Madride yra virš 2,- 
000 atstovų įvairių biznio 
firmų iš Jungtinių Valsti
ją.

Anglija, Belgija, Holan- 
dija taipgi veda platų biznį 
su fašistine . Ispanija, bet 
tos šalys labai daug savo ta- 
vorų uždraudę išvežti į mū
sų karo talkininkę Tarybų 
Sąjungą, taipgi liaudies 
demokratines respublikas —- 
Lenkiją, Bulgariją, Vengri
ją, Čechoslovakiją ir kitas.

Ispanijos fašistai gauna 
stambias paskolas Jungti
nėse Valstijose pas atskirus 
bankus. Iš Chase National 
Bank, 1949 m. pradžioje 
gavo $25,000,000 paskolą. 
Gi balandžio mėnesį Wash
ingtone aukšti valdiški pa
reigūnai pareiškė, kad iš 
“principo nepąįgšingi” sko
linti iš Jungtinių Valstijų 
valdiško banko Ispanijai pi-

Amerikos

Kolombija

Žin ios iš Washington o

ame-

pas

laiku

nigų, tik “rūpinasi,” ar bus 
užtikrinta, kad jie bus atmo
kėti.

Ispanijos fašistai ir ne
tiesioginiai pumpuoja ame
rikoniškus dolerius sutvirti
nimui savo režimo. Štai 
1947 metais vien per med
vilnės trustą Ispanijos fa
šistų valdžia gavo 500,000- 
000 pesetų vertės užsienio 
valiutos, daugiausiai 
rikinių dolerių.

“Coca-Cola” Misija 
Franco

Pokariniu neramiu
Jungtinių Valstijų politi
kieriai ir biznieriai, kurie 
piktai puola demokratines 
liaudies šalis, dažnai lanko
si Ispanijoj su įvairiomis 
“biznio misijomis.”

Taip buvęs Demokratų 
Partijos vadas James Far
ley lankėsi Ispanijoj neva 
“Coca-Cola” nekalto gėri
mėlio reikalais. Bet po to, 
kaip jis atlaikė konferenci
ją su fašistų vadu generolu 
Franco, jo karo ministeriu, 
tai jis štai kokį pareiškimą 
padarė:

“Aš įsitikinęs, kad mūsų 
armijos ir karinio laivyno 
vadai supranta • būtinumą 
bendradarbiavimo; su Ispa
nijos karinėmis jėgomis. 
Atsitikime karo prieš Rusi
ją, Ispanijoj ir Anglijoj tu
rės savo bazes amerikiniai 
karo lėktuvai. Nėra abejo
nės, kad Pirinėjų Kalnai 
suvaidins svarbią rolę laike 
karo tarpe Rusijos ir Va
karų pasaulio.”

Kaip matome, tai ponas 
Farley visai nekalbėjo apie 
nekaltą “Coca-Cola” gėri
mėlį, bet apie jūras kraujo! 
Ir ne jis vienas lankėsi Is
panijoj ir panašiai kalbėjo. 
Spalių mėnesį, 1948 metais, 
į Ispaniją atvyko Jungtinių 
Valstijų Federal Bureau of 
Investigation (slaptos agen
tūros) atstovai, o vėliau vi
sa eilė karinio ir transpor
to laivyno vadų.

Lankėsi ten generolas 
Pearson, orlaivyno koman- 
dierius — Boother, karinio 
laivyno admirolas Willd- 
ridge ir senatorius Chan 
Gurney. Apie jų vizitus ir 
konferencijas “Daily Ex
press” korespondentas se
kamai rašė:

“Laike tų pasitarimų bu
vo svarstoma karo reikalas 
tarpe Vakarų, ir Rytų ir 
bendras reikalas kovos prieš 
komunizmą Ispanijoj ir 
Jungtinėse Valstijose. Ma
tomai, buvo svarstomas 
klausimas ir aprūpinimo Is
panijos ginkluotų jėgų ame
rikiniais ginklais.”

Po visos eilės amerikinių 
misijų į Ispaniją amerikie
čiai gavo teises įrengti Is
panijoj ir jos kolonijose Af
rikoj orlaukius ir oro susi
siekimo linijas, kaip tai:’ 
Sevilla, Santander, Bilbao, 
Murcia ir eilėje-kitų miestų 
ir provincijų.

Amerikos atstovas Vati
kane Taylor asmeniškai ke
lis kartus lankėsi pas gene
rolą Franco ir vedė dery
bas. Tuo laiku buvęs Vals
tybės sekretorius George 
Marshall asmeniškai matė
si su ponu Taylor. Ir As
sociated Press, balandžio 3, 
1948 m., apie tas derybas 
rašė‘:

“Taylor vedė derybas su 
generolu Franco reikale — 
kokios pozicijos laikytųsi 
Ispanija atsitikime, jeigu 
kiltų karas tarpe Rytų (So
vietų) ir Vakarų.” , ,

Gi New Yorkp dienraštis

Kadangi pastaruoju lai
ku Wasfyingtonas yra lai
komas tarptautinių sopu- baimės klausinėtojam įvaro 
lių centru, į kurį, kaip į ko- apverktinos ateities 
kį didjūrį, visomis upėmis, 
upeliais ir kanalais suplau- 

nedvejojančiai pa- kia iš visų kraštų atgyven- 
naudoti Ispaniją, ant kiek tų senienų nuoskalbos, tai 
su tuo sutiks Ispanijos vy- jūsų Paulių apsėdo paku- 
riausybė.”

Yra faktas, kad Ispanijoj 
dideli orlaukiai pradėjo vie
nas po kitam dygti, kaip 
grybai. Tiesa, jie neva “ko
mercijos reikalams,” bet ir 
vaikas supras, kad Ispanija, 
kuri prekybinių lėktuvų tu
ri tik 27, o jau turi 70 di
delių orlaukių, tai jau čia 
ne prekybos reikalas. Ir 
daugelis tų orlaukių turi po 
10,000 pėdų ilgio cementi
nes lėktuvams pakilti ir nu
sileisti juostas. Panašių or
laukių yra įsteigta Ispani
jos kolonijose Afrikoje.

“New York Times,” 
sėjo 3, 1948 
“Jungtinių 
niai atstovai 
mą karinės 
Franco, nes skaito, kad Is
panija bus kariniai strate
ginė armijos bazė kare prieš 
Tarybų Sąjungą.”

Iš virš paduotų faktų ir 
citatų matome, kas dirba ir 
kam dirba, kad nubaltinti 
Ispanijos fašistinį režimą, 
ir kodėl nesilaikoma Jung
tinių Tautų Seimo nutari
mu.

Valstiečio Sūnus.

“The Sun,” 14 d*, spalių, 
1948 metais, rašė:

“Mūsų karinės bazės Eu
ropoje turi rastis Anglijoj, 
Francijoj ir Ispanijoj. Mes 
turime ]

rug- 
metais,. rašė: 

Valstijų kari- 
stoja už teiki- 

pagalbos dėl

ir

mus.
Daugiausia ir didžiausios

sa sužinoti, kaip šis proce
sas veikia vašingtoniečių

. nuotaiką?
, žingeidumo, paaukavau po- 
. rą savaičių be atlyginimo 
. kelionės ir sugaišties.

Pasliūkinėjęs svarbiųjų 
įstaigų priemenėse, aukš
tųjų valdininkų palangėse, 
garbingosios visuomenės 
užeigose ir pasikalbėjęs su 
aukštųjų ponų ir ponių vy
riausiais patarnautojais, 
sužinojau, kad poniškoji 
draugija gyvena išgąsdintų 
kiškių gyvenimu. Pagal pa
tarnautojų pasakojimus, tai 
pasekmėje nuolatinės bai
mės, aukštąją poniją slėgte 
slegia net ir savaisiais ne
pasitikėjimas. Nieks nėra 
užtikrintas, kad' šiandieni
nis bendrų machinacijų 
prietelius rytoj nepakeis 
savo nusistatymo ir nepa

lies barščių. Užtai Wash- 
jingtonas grūste prigrūstas 
visokių komisijų ir pako
misijų, kuriose be pertrau
kos eina klausinėjimai, ty
rinėjimai, perklau'sinėjimai 
ir pertyrinėjimai, po kurių 
klausinėtojai ir tyrinėtojai 
žino mažiau, ne kaip prieš 
klausinėjimus ir tyrinėji-

Patenkinimui

ricie- 
riai, bolševikinio arpo iš
pūsti pelai, toki kaip: Di- 
mitrovai, Mikolaičikai, Na- 
giai, Gafengai, Modelskiai 
ir ilga litanija jų bendro li
kimo padaužų, šitie išpūsti 
pelai, dar taip neseniai bu
vę labai puikūs riestano- 
siai, savo piešiamomis šmėk
lomis klausinėtojus taip į- 
gąsdina, įkaitina, kaip ku
nigai griešninkus prie iš
pažinties. Esą, “jeigu jūs 
mus paliksite likimui ir ne
grąžinsite ■ mums turėtos 
mūsų praeities, tai už jūsų 
apsileidimą prakeiksmas 
kris ant jūsų sprando, die
vas jus pakoros sunkiau, 
ne kaip mus pakorojo, nes 
mes dar galėjome pas jumis 
atbėgti, išdulkinti iš savo 
susisuktų guštų, o kada 
jums, gerbiami ponai, pri-

Pranas Balsys
(Tąsa nuo 2-ro pust> 

stebėtis jo apsišvietimu 
Žinija!

Jis labai mėgo grožinę li
teratūrą. Daug skaitė roma
nų, apysakų, poezijos. Nere
tai jis parašydavo mums 
tais reikalais straipsnių. 
Bet daug rašyti jis vis ne
drįsdavo, sakydamas:

— Bijau, kad nepadary
čiau jovalo, — bent kaip 
rašyti nenoriu, o gerai pa
rašyti dar vis nesijaučiu 
turįs užtenkamai prasilavi- 
nimo.

Bet jis rašydavo gerai ir 
gražiai. Jo straipsnis, ne
žiūrint, kuria tema parašy
tas, visuomet buvo literatū
riškai apdirbtas, sultingas,' 
malonus skaityti.

Balsys nebuvo kūrybinis 
rašytojas. Kiek kartų ragi
nau jį rašyti originalius ap
sakymus, apybraižas, apy
sakas, bet jis visuomet at
rėždavo :

— Neturiu užtenkamai 
amunicijos, kad galėčiau iš 
tokių patrankų šaudyti!...

Atliko jis mums ir keletą 
ne ilgų iš grožinės literatū-

■■■■■■

ros vertimų, — gražiai at
liko, versdamas iš rusų kal
bos.

Kadaise Pranas Balsys 
buvo ir kalbėtojas, — va
žiuoti “kur nors toliau” pra
kalboms sakyti, tiesa, jis at
sisakydavo, bet vietoje jis 
pasakydavo turiningas kal
bas.

Savo laiku Montello mies
telyj, Brocktono priemies- 
tyj, kur gyveno tuomet 
daug lietuvių jaunų vyrų ir 
moterų, kur veikė stambi 
LSS kuopa, Balsys buvo ne
pavaduojamas visuomeninis 
veikėjas, vadovas.

Tokis, trumpai suėmus, 
buvo Pranas Balsys.

Prieš mirsiant jis, matyt, 
įsakė savo dukrai jo palai
kus sudeginti krematorijoj. 
Ir velionio prašymas buvo 
įvykdytas.

Gaila draugo, gaila gero 
mūsų bendradarbio ir veikė
jo.

Gaila Prano Balsio!
Tebūva jam amžina at

mintis, o mes, gyvieji, im
kime pavyzdžius iš gerųjų 
velionio darbų ir juos vyk
dykime gyveniman!

Rojus Mizara.

MIRUS

PRANUI BALSIUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą 

jo. žmonai, dukrelei ir žentui Ward’ams, 
anūkui, giminėms ir visiems draugams.

Pranas Bukšnys 
Lilija Kavaliauskaite 
Povilas Venta 
Pranas Buknys 
Rojus Mizara 
Antanas Bimba 
Domininkas šolomskas
George Warisonas

Jonas Gužas
Vincas Rudaitis
Stefanija Sasna
Nikodemas Pakalniškis
Steponas Večkys
Kazys Tauras
Adomas Dagis

I

seis riestai, tai nei jūs pa
tys rasite kur bėgti, 
kur mus padėti.”

Ar tenka stebėtis, kad 
prisiklausius tokių baisy
bių, ponų baimė keleriopai 
perauga ponišką išdidumą? 
Tarnai pasakoja, kad jų 
ponai ir ponios labiausiai 
bijosi nematomų šmėklų, 
kadangi kiekvienas gali jas 
įsivaizduoti tokiomis baisy
bėmis, kuris kokios labiau- 

: šiai bijosi.
Šitaip dalykam stovint, 

Washingtone gyvenama di
džiausiu galvosūkiu, kokio 
svietas dar nebuvo matęs. 
Visi nori gelbėtis iš jiems 
įkalbėtos “nelaimės” ir pa
dėti Nagiam su Mikolaiči- 
kais. Bet niekas nežino, 
kaip ir nuo ko gelbėtis, ir 
kuomi Nagiams būtų gali
ma padėti. Kurių puodynės 
pusėtinai suskilusios, tie, 
kaip ir bolševikinio arpo 
išpūsti pelai, išsigelbėjimą 
mato naujame kare. Pas 
juos išvada tokia: Ar sie
na grius, ar galva suteškės, 
tai vis bus laimėta, nes ki
to pasirinkimo nėra.

Bet kiti, kurių galvos dar 
negalutinai kiauros, mano, 
kad ir su menka galva, tai 
vis geriau, ne kaip be jo
kios galvos. Todėl, pastarų
jų supratimu, leisti galvą 
su siena į dvikovą, labai a- 
be j o tina rizika.

Ypač tėmijant Kinijos ir 
Graikijos operacijas, kur 
veikia amerikoniškos sme
genys, ginklai, amunicija ir 
vakarinių “demokratijų” 
intuicija, tai karinė dvasia 
plasnoja į žagarus, kaip 
žvirblis pajutęs vanagą. 
Reikia pripažint, kad strio- 
kas visai pamatuotas. xTai 
vienintelė neįšgalvota ir ne 
kitų įkalbėta baimė, kuria 
gyvena apdairesni vašing- 
toniečiai. Mat, karo strate
gai ir žmonių nuotaikų spe
cialistai, studijuodami Ki
nijoje ir Graikijoje užklim- 
pimus, surado, kad kaip vie
nur, taip ir kitur, svarbiau
sia nepasisekimų priežas
tis, per ne mierą didelė 
stoka moralo ir karinio j- 
karščio, kurie kareivius pa
verčia aklais ponų įran
kiais, kad jiems net ir skū
rą lupant, nesispardo ir ne
rėkia.

Išvada gaunasi tokia, kad 
pinigais, ginklais ir karine 
amunicija mūšių nelaimėsi, 
jeigu kariuomenės neužčė- 
ravosi moralu ir ponam ak
lo paklusnumo svaiguliu. 
Dėl stokos čia minimų “pre
paratų”, Kinijos Čiang kai- 
šekistai už gautus 5 bilijo
nus dolerių, vos-ne-vos pa
jėgė apsitverti medine tvo
ra dešimties pėdų aukštu-

nei

mo ir net trisdešimties my
lių ilgumo. Tai biskį tvirto
vė! Yra kuomi pasididžiuo
ti ir .pasidžiaugti.

Galite numanyti, gerbia
mi prieteliai, kad šita gar
sioji Kiniška tvora, visiems 
karq^ mongeriam karinį a- 
petitą taip pataisė, kaip at
rasta prigėrusi muse zupė- 
je.

Po šitų nepasisekimų 
Washingtono ponija siekė
si padėtį pataisyti Atlanto 
Paktu, bet ar čia bus susi
laukta pageidaujamų pa
sekmių, tai labai abejotina. 
Kas gali užginčyti, kad Be- 
vinai, Šiumauai ir de Gas- 
periai neparodys Čiang kai- 
šekinio gabumo ir už gau
tus porą desėtkų bilijonų 
dolerių, neaptvers Europos 
kiniška tvora, kurios abie
jose pusėse vienodai galės 
tarpti komunizmas? šituo 
klausimu mūsų ponija la
bai giliai susirūpinus. Ka
dangi, nors ir prieš savo no
rą, labai gerai žino, kad 
Atlanto Pakto valstybėse, 
kaip ir Kinijoje, karinio 
moralo tikras badas, kurio

betgi iš Amerikos negalima 
pristatyti. Mat, moralas tai 
ne pinigai. Moralas tai toks 
žmogaus turtas, kurio ne
galima nei aptaksuoti nei 
per prievartą atimti ir ati
duoti tiem, kuriem reikalin
ga pakelti karinis ūpas. Pa
sirodo, kad net ir pinigai, 
neparemti moralu, tiek te
verti, kiek galva be razu- 
mo.

Ar atsiras ekspertai šitai 
kliūčiai prašalinti, tai va- 
šingtoniečiams sudaro sun
kiausią galvosūkį. O pakol 
šita kliūtis nebus prašalin
ta, tai nei karo ruošėjai ga
lės ramiai užmigti, nei pro- 
naciai karo sulauks prieš 
savo smertį. Paulius.

JUDĖJIMAS PRIEŠ VO
KIETIJOS SKALDYMĄ .

Berlin. — Visuose Vokie
tijos ruožtuose pakilo judė
jimas už vienos valdžios į- 
kūrimą ištisoje šalyje, 
prieš anglų - amerikonų su
planuotą atskirą vakarinės 
Vokietijos valstybę, kaip 
praneša rusų koresponden
tai.
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LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

PHILADELPHIA, PA.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 22 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

BALTIMORE, MD.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽĖS 29 MAY
* t 1

Slovak National Park
6526 Holabird Avė.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

sekmadienįPiknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE 
Budan’s Park

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geguž. 19, 1949

r



t

£
t
■ ■

■

r

JONAS KAšKAITIS

MENO KŪRINIŲ PARODA

Adelė 
Mary 
Mule-

. (Pabaiga)
Tai tiek ant sienų. O dabar ant sta

lų. Ilgi, sudurtiniai stalai tirštai nu
krauti rankdarbiais! Kokio čia gražaus, 
meniško pirštelių darbo surankiota ir 
rūpestingai sudėstyta, sužymėta! Kad 
ir ne žinovas moteriškų rankdarbių, ties 
kiekviena grupele stabtelėjau ir gėrė
jaus. Stebėjaus mūsų kruopščių, gabių, 
geručių moteraičių kūriniais, taip vadi
namais rankdarbiais. Ne, tai nevisai 
tikslus pavadinimas. Tai daug daugiau, 
negu tik rankdarbiai. Čia yra savo rū
šies menas, kultūros požymis.

Visų paskirai rankdarbių suminėt ne
įstengsiu. Tam būtų reikėję nuodugnes
nio pakamantinėjimo ir pažinimo. O aš 
čia nežiniuonis. Vis dėlto, kad ir pa
viršutiniškai žiūrinėdamas, patėmijau, 
kad čia daug, labai daug kantraus, su
manaus, dailiškai gražaus padėta darbo. 
Kai kurie vardai prisagstyti daugely 
vietų, prie įvairių skirtingos rūšies ku
rinių. Tai liudija daugeriopą tų meni
ninkių gabumą, jų saviško talento išsi
šakojimą.

Štai jums siuvinėjimo, nėrimo bei 
mezgimo menininkių vardai pavardės, , 
kaip jie užrašyti ant popierėlių:

Anna Bayer, Albina Mikalaus, 
T vari jonas, Marcelė Jakštienė, 
Zeikus, Apolonija Beičiene, M.
rankienė, Katrė Jurgiela, Ona Stašai- 
tienė, 80 metų, Marės Vitkauskienės mo
tina, Vera Urbonienė, Paulė Jasilionie- 
nė, Anna Ann, Phila., N. N., Sophia 
Thomson, Suzana Kazokaitė, Katrė 
Venskūnienė, Adelės Tvarijonienės se
suo Lietuvoje, Anna Zelner, Phila., Ma
ry Kulbis, K. Jurgil; Nellie Kaminsky, 
Domicėlė Raymond, Angelina Klimas, 
Petrė Paulauskas.

Tai čia dar ne visa. Ant vieno didžiu
lio stalo, tarpe rinktinių adatos ir siūlo 
kūrinių, kiekvieno dėmesį patraukia dar 
ir kitokios rūšies meniški kūriniai. Sto
ra knyga Ilsės Bimbienės dekoratyvinių 
rūbams atmušti braižinių. Ir ko tik ten 
nėra! Kokia laki menininkės vaizduotė! 
Nestebėtina, kad moterys, merginos, 
mergiotės taip smalsiai varto, graibsto, 
kol galiausiai sau krautuvėj išsirenka 
naujintelę suknelę arba suknelei kartū
ną, musliną, krepą ar kokią kitokią me
džiagą. Tos medžiagos padabintos meni
ninkių talento kūriniais.

Dar kas. Labai jau išprusęs — ir gra
žus ir stiprus odinis rankinėlis, ridiku- 
lis ar portmonėtas. Kuo gi jis taip jau 
labai ypatingas? Ogi štai kuo. Dr. Jonas 
Stanislovaitis į jį įdėjo gražaus, artis
tiško darbo. Jis savo rankom atmušė ar 
išspaudinėjo fantastiškas gėlių figūras, 
pastoviai inkorporavo jas į rankinėlio 
odą. Matot, kur randa sau praktiško pri
taikymo žmogaus artisto • mėniški pa
traukimai.

O čia gabaus daktaro gabiosios žmonos 
Kristinos Stanislovaitienės dar prašmat
nesnis, dar labiau išprusęs kūrinys. Me
talinė pagoda — kiniška daugiastogė 
maldykla. Kaip čia dabar ta artistė ga
lėjo išpavidalint, sunarstyt, sunituot, 

,nudažyt tą įmantrų metalinį padarą! 
Pamaigiau pečiais, pagarbiai nulenkiau 
galvą — na ir einu žingsnelį toliau.

.Nagi čia pat žalia moteris. Ne tai sta
tula, ne tai ornamentas, nežinau ir iš 
kokios medžiagos ir kaip padaryta — bet 
meniškas kūrinys. Su visa gausa žavin
gų moteriškų apvalumų, visa žaliai pa
stoviai nudažyta, liauniai sau atsirėmu
si gražuolė. Pavarčiau, pakylojau, pasi
stebėjau — na ir einu nustebęs. Kas tą 
puošmeną padarė? Parašas: Birutė Vil- 
lis. Tat ir žinokit, geri žmonės. Tai ta pa
ti jaunuolėlė Birutėlė Villis, kurios mik- 
lučiai, kibšnūs piršteliai rudais dažais 
išrangė, iškreivuliavo anuos tris fantas
tiškų vandeninių gelių pavidalus. Koks 
ypatingas talentas visai čia pat su mu
mis!

Ir dar ne visa. O kas gi čia'do lazda? 
Žiūrėkit, kaip gražiai išdrožinėta. Ant 
storo, stambaus kieto medžio — išdroži- 
nėk tu man, išskaptuok visokius gyvu
lius, kažkaip įvajai, tarytum jie eitų į 
Nojaus laivą... Ir gražiai nudažyta, nu
lakuota: atsigėrėt žmogus negali. '

Kieno gi darbas? A? Vartau, žiūrau, 
ieškau: nei raštelio, nei parašo. Kodėl gi, 
sakau, parašo nepadėta? Keli čia pat žiū
rovai irgi tik pasistebėjo ir mano klau
simo išrišti nepadėjo. Nežinau. Gal klys- 
ttr. Jei klystu, labai žemai atsiprašau. 
Bet mano vidujine įžvalga siūlosi, kad

tai ar tik nebus irgi katro Stanislovaičio 
kūrinys . ’.. Gal daktaras, gal daktarie- 
nės: abu jie bet ką gali sukurti, už vie
nas kitą įstabiau.

Na — tai ir visa. Ir tik labai, labai 
trumpai, labai kukliai, tik apgraibom 
pareiškiau čia, ką jaučiau ir tebejaučiu. 
Nėra tai meno žinovo apkainavimas, bet 
tik va taip sau paprastučio eilinio žmo
gelio įspūdžių pareiškimas. Jeigu pra
dėtum labai jau profesoriškai knebinėti, 
labai jau akademiškai nagrinėti, gal kur 
ir užsikabintum už kokio brūkšnelio,*gal 
būt tik tam, kad pademonstravus savo 
pranašumą ir žiniuonišką pastabumą. 
Tai jau “kaziono” kritiko prievolė.

Aš tik pareiškiu savo įkainavimą, įver
tinimą ir nuoširdžią pagarbą ir padėką 
meno ir grožio ir kultūros darbuotojams. 
Ir gaila man, kad ta mūsų meno kūri
nių paroda jau il\pasibaigė.

Kaip būtų gerai, jei tas nuostabus 
meno parodos salionėlis ilgam pasiliktų 
mūsų Kultūros Centre! Žinau, tai nega
lima. Už tat galima bent ką iš tos paro
dos pastoviai palikti mūsų centre.. Sie
nas tapiniais papuošti. Naudinga būtų 
visiems žiūrovams, naudinga būtų ir 
mūsų mylimiems artistams.

ROBERTO FEIFERIO PAMOKA 
APIE MENĄ

Gegužės 1 d., gražaus sekmadienio po
pietį buvau pasižiūrėti meno kūrinių 
parodos. Ir ten pat, parodos salionėly, 
dailininkas R. Feiferis patiekė mums 
paskaitą. Gražus įgudusių meno mėgėjų 
būrelis atsidėję klausė pamokos, o mūs 
kruopštusis J. Klimas net ir nufotogra
favo visus dalyvius, gal pagamins iš to 
ir filmą-

R. Feiferis mus supažindė su meno . 
prasme, su pagrindiniais jo dėsniais, 
formomis, polinkiais, tendencijomis ir t.t.

Menas siekia labai giliai. Meno pra
dų raddme pačių pirmuonių, primityvių, 
laukinių žmonių palaikuose. Urviniai i 
akmens gadynės žmonės paliko nebylių 
apie save liudytojų. Archeologai, paleon
tologai senienų iškasenose surado ne tik 
akmeninių kirvių ir šiaip aštrių įnagių, 
bet surado ant urvų sienų išbraižytus 
gyvūnų • ir medžioklės žvėrių vaizdus. 
Tie pirmieji sienų braižytojai artistai 
gyveno daug, daug tūkstančių metų pir
ma istorinių žmonių atsiradimo.

Menas apima daug skirtingų šakų: 
daina, poezija, architektūra (statyba), 
skulptūra (skaptyba), tapyba ir tapybos 
poskyriai — braižyba, paišyba, akvare
lė, grafika, dekoratyvinis menas, plasti
nis menas, lipdyba, drožyba, muzika, šo
kiai, teatrinis menas su visomis jo šako
mis.

Meno raidoj yra trys dideli periodai. 
Pats seniausias — archajinis periodas. 
Prasideda nuo akmens gadynės, su ur
vų sienų raižiniais, kuriuose galima at
pažinti tų laikų medžioklės bei žuvavimo 
vaizdus ir gyvūnus — taurus, mamutus. 
Vėliau išsitobulino jau aukštesnis egyp- 
tiečių, babiloniečių asiriečių, taipgi inkų 
ir aztekų kultūros menas.

Viduramžiuose, apie 12 šimtmetį pasi
šokėjo architektūrinis menas, taipgi ta
pyba, skulptūra — su jos bizantiniu sti
lium, freskinė tapyba.

Nuo 17 šimtmečio prasideda naujasis
• periodas.

Seniau plastinė tapyba būdavo labai 
pirmuoniška — primityvi — be išvaiz- 
džio, be perspektyvos, be gilumo, be pro
porcijos akiračio bei matavimo. Taip tę
sėsi iki 13 šimtmečio.

Tapyba pradžioje buvo ne aliejinė, bet 
būdavo vartojama tempera — kalkės; 
kiaušinio tryniai, figų pienas, vynas, 
galų sunka.

Aliejinė tapyba atsirado Italijoj, 
trojoj 14 šimtmečio pusėj. Leonardo 
Vinci buvo tas pirmūnas. Aliejinė
pyba vystėsi iš lengvo. Kiekvienas tapy
tojas darydavo saviškus aliejų mišinius, 
kurie jau dabar nebežinomi. Dabartiniai 
pirktiniai tapybiniai, aliejai netokie pa
stovūs, kaip kad seniau būdavo. Tapi
mai palaipsniui šėriasi, spalvos keičiasi, 
blanksta. Prilipę prie drobės dažinio te
palo sluoksneliai plaišėja, trūksta ir net 
nubyra. Seniau artistai mokėdavo kaž
kaip saviškai prirengti drobę, kad ji ge
riau priimtų pačius aliejinius dažus ir 
su jais stipriai susijungtų, be pl'aišėji- 
mo, be trupėjimo.

Bendrai imant, aliejinė tapyba ryškes
nė, gyvesne ir lengvesnė. Pirmą to var-

Gerai, kad iš tų visokių modernizmo 
kliedėjimų menas pėrsveriamai grįžta 
prie sveiko natūralizmo, prie gyvenimiš
ko, tikrovinio realizmo, aktualumo, 
daiktiškumo.-

Menas privalo tarnaut žmonėms, pri
valo daryti masių gyvenimą pilnesnį ir 
jaukesnį, gražesnį. Kūrybinė prasmė vi
sų svarbiausia. Modernistas menininkas 
būk tai tik pats pasitenkina savo menu, 
— žiūrovų jis nepaiso. Toks yra nesvei-

tojamieji tempera dažai eidavo daugiau
sia muralams, sienovaizdžiams tapyti. 
Panašiai vystėsi ir freskinė tapyba 
(“fresco seco”). Tačiau tempera vis dar 
tebevartojama tūlų dailininkų. Mūsų 
Mykolas Čiurlionis — fantastas, misti
kas, savo sielos jausmų reiškėjas — bu
vo daugiausia temperos dailininkas.

15 šimtmety prasidėjo renesanso ga
dynė meno istorijoj — atgimimo gadynė. 
Buvo atgaivinamas senovės graikų me
nas. Išsivystė keli stiliai — rokoko, bo- kas, netikęs, išsigimęs menas.

Svarbu kūrybinė esmė, — kad tema
tiniai ką nors apčiuopiamo duoti žiūro
vui. Tema yra svąrbu, bazė, turinys,'kad 
paveikus žiūrovų sąmonę, kad sutelkus, 
suorganizavus jų jausmus, kad padarius 
jiems nuotaiką — norą gyvent ir kovot, 
dirbt, kurt, žengt pirmyn tikros pažan
gos keliu.

Iš visokių tapybos rūšių portretai gal 
sunkiausia tapyba. Išreiškia žmogaus 
nuotaiką, o tam reikia žinot anatomiją, 
bent paviršiaus kūno anatomiją. Reikia 
didelio pastabumo, pritiklumo ir tikslu
mo.

Iki šiai dienai tapyboj, tebevartojami 
ir aliejiniai dažai ir akvarelė ir tempera. 
Akvarelė — vandendažiai, vandeniniai 
dažai — visi, bet be balto dažo. Pats bal
tas popierius pavaduoja tada baltą spal
vą. Tempera, savo esmėje, yra žemės 
produktas, tųli mineralai sumaišyti su 
vandeniu. Tempera turi ir savo baltą 
spalvą. Akvafortė — tai cheminis pro
cesas dažams sutvirtinti.

Trumpai suglaudus, tokia buvo dai
lininko Roberto Feiferio pamoka. Ji bu
vo labai įdomi. JBuvo paskui daug klau
simų, bet visų jų iš karto negi išaiškinsi. 
Panašių pamokų apie meną mums labai 

, reikia dažniau turėti. Feiferis padarė la
bai gražią pradžią. Reikia ją tęsti to

liau, apie visokias meno šakas.

roko. Bažnyčių sienos ir lubos būdavo 
plačiausia dailininkams dirva. Paskui 
turtuolių palociai būdavo visaip deko
ruojami.

Ilgainiui išsivystė realizmo gadynė, 
kur menas stengėsi gyvenimo tikrovę 
vaizduoti. Tai, žinoma, ir yra geriausias 
meno polinkis — natūralizmas.

20 šimtmečio pradžioje ėmė pasireikš
ti nesveiki išsisukimai iš gražiai nusi
stovėjusio natūralizmo ir realizmo. Tūli 
dailininkai pradėjo nebesitenkinti vi
siems suprantama tapyba. Pradėjo sa
viškai deformuoti figūras. Atsirado nau
jos šakos. Impresionistai tiksliai didino * 
tam tikrus to ar kito asmens požymius, 
kad smarkiau paveikti žiūrovą. Paskiau 
atsirado ekspresionizmas, futurizmas, 
kubizmas, visokie dekadentizmo (meniš
ko puolimo) posūkiai.

Dailininkai nebesitenkino klasicizmo pa
vyzdžiais, darkė, gadino natūralias for
mas ir ėmė-eiti atgal j urvų gadynę. Tai 
jau yra neigiama, netikusi, degeneruota, 
išsigimusi, dažnai visai subiaurota kū
ryba. Daugelis modernizmo sekėjų daė- 
jo iki kraštutinumo. Jiems periodiniai 
reiškiniai miršta. Jie kuria savo liguis
tos vaizduotės ir nesveikos psichikos pa
darus, suprantamus gal tik jiems pa
tiems, bet ne eiliniam paprastam žiūro
vui.

IDS 5 APSKRITIES KONFERENCIJA 
CONNECTICUT VALSTIJOJ PAVYKO

Worcester, Mass

au-

an- 
Da 
ta-
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Gegužės 15 d. teko daly
vauti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 5-tos Apskrities 
metinėj konferencijoj, kuri 
įvyko New Haven, Conn.

Konferencija buvo gyva, 
gera. Plačiai buvo svarsto
ma, kaip kuodaugiausia nau
jų narių įrašyti į LDS per šį 
vajų. J. J. Mockaitis, LDS 
pirmas vice-prezidentas, kuris 
taipgi yra ir LDS 5-tos Ap
skrities sekretorium, pabrėžė, 
kad bus dedamos visos pa
stangos, kad vyriausios vajaus 
dovanos, kurias LDS Centro 
Valdyba nutarė duoti už įra
šymą naujų narių, turės tekti 
kuopoms ir veikėjams Conn, 
valstijoj. Jis pažymėjo, kad 
5-ta Apskritis pralenks A. 
Matulio vadovaujamą LDS 3- 
čią Apskritį .naujų narių įra
šyme, ir kad dėl to 3-čia Ap
skritis turės jiems sumokėti 
susitartą mokestį.

Visų kuopų atstovai pasiža
dėjo sugrįžę savo kuopas ra
ginti daugiau darbuotis vajui 
naujų narių įrašyme.

5-ta Apskritis apmoka dak
tarui už naujo nario egzami- 
naciją. Prie to dar moka or
ganizatoriams po $1.00 už 
kiekvieną įrašytą naują narį. 
Pridėjus tą mokestį prie mo- 
kesties, ką LDS Centras mo
ka, tai vajininkas - organiza
torius gauna labai gerą atly
ginimą už nauju narių prira
šymą. Pavyzdžiui, jeigu nau
ją narį įrašo ant $1,000 ap- 
draudos, tai organizatorius 
gauna iš LDS Centro $2.0’0; 
iš apskrities gauna $1.00. 
Kuomet įrašytas narys išbū
na LDS nariu vienus metus lai
ko, tai organizatorius gauna 
dar $2.00. iš LDS Centro. 
Reiškia, organizatorius viso 
gauna $5.00 už įrašytą naują 
narį ant $1,000 apdraudos. 
Tai yra geras ^atlyginimas.

Konferencija nutarė duoti 
po $5 dovanas kiekvienai 
kuopai; kuri tik šiame vajuje 
išpildys LDS Centro nuskirtą 
naujų narių įrašymo kvotą. 
Taipgi nutarė duoti $10.00 tai 
kuopai, kuri įrašys daugiausia 
naujų narių laike vajaus.

Konferencija paaukojo $50 
LDS organo “Tiesos” -paramai 
ir nutarė paraginti kuopas ir 
narius pagal remti

sukak- 
atžymi

būdus,

“Tiesą.”
Konferencija nutarė paau

koti $50 LMS mokyklai, kuri 
įvyks šią vasarą Worcester, 
Mass., ir taipgi nutarė paau
koti dienraščiui “Laisvei” 
$30, pasveikinant dienraštį su 
jo 30 metų gyvavimo 
tim, kurią “Laisvė” 
šiemet.

Konferencija svarstė
kaip daugiau LDS jaunesnių 
narių, čia gimusių ir augusių, 
užinteresuoti, kad jie daugiau 
pasidarbuotų gavime naujų 
narių. Nutarė kooperuoti su 
LDS 3-čia Apskritimi ir su 
LDS Veikimo ir Jaunimo Ko
mitetu, kad sušaukti bendrą 
tų dviejų apskričių jaunimo 
konferenciją. Abiejų apskri
čių kuopose yra nemažai jau
nimo. MaJnoma, kad sušaukus 
gerą jaunimo konferenciją 
būtų galima tuos jaunesnius 
LDS narius geriau supažindin
ti su svarba mūsų Susivieni
jimo, ir jie pagalios galėtų ge
riau pasidarbuoti gavime nau
jų narių ir praplėtime jauni
mo veikimo.

Jaunas LDS 31 kuopos se
kretorius J.
Oakville, Conn., 
jis greitu laiku
keturis ■ naujus narius į-savo 
kuopą. J. J. Mockaitis pa
žymėjo, kad, jo manymu, 
Oakville ir apylinkėj yra 
ra dirva gavimui naujų 
rių.

Imant visa tai domėn,
tarta sekančią metinę konfe
renciją laikyti Oakville, Conn.

J. SIURBA.

Navickas iš 
pareiškė, kad 

įrašys bent

ge
ri a-

nu-

Philadelphia, Pa
Svarbus Pratesimas 
Philadelphijos ir Apylinkės 
Lietuviams.

Pirmasis šio sezono piknikas 
įvyksta 22 d. gegužės (May). 
Jį rengia LLD 6-ta apskritis 
su pagalba Camdeno kuopos. 
Piknikas įvyks labai patogioj 
vietoj, Crescent Picnic 
Grounds, \ 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Tai pirmutinis piknikas 
šiam sezone. Kaip visados^ 
taip ir dabar tikimės turėti 
draugų svečių iš kitų miestų. 
Čia bus proga pasimatyti su

raštį sveikins šia jubiliejaus 
proga. Todėl prašomi visi 
Laisvės skaitytojai ir mūsų ge
ri biznieriai ir Laisvės patri- 
jotai tą padaryti.

Balandžio 24 d. Laisvės 
bankiete buvo kelių sveikin
tojų vardai, kurie jau tilpo 
Laisvėje, bet vėliau dar svei
kino M. Sukackienė su $5 ir 
F. Mozurka su $3. Čia pra
šom gražios kooperacijos vi
sų, kaip Laisvės skaitytojų, 
taip ir biznierių, kad 16 d. 
rugsėjo Laisvės jubiliejinis 
numeris būtų gerai užpildytas 
skaitytojų aukomis ir mūsų 
biznierių skelbimais.

LLD Susirinkimas ir 
Dienraščio Laisvės Reikalai

Gegužės 8 d. LLD 11 kuo
pos susirinkimas buvo gražus 
ir daug likos užsibrėžta vei
kimui Kultūros ir Spaudos 
reikalais. Čia tenka priminti, 
kad šietnet yra didelis reika
las kiekvienam Laisvės skai
tytojui, kad jis įvertintų sa
vo dienraščio 30 metų jubi
liejų. O tų įrodyti 'galės, 
kuomet jo vardas bus Specia
liame Laisvės numeryj rugsėjo 
16 d. •

Taigi, šiame susirinkime iš- 
rinkom draugus J. Skliutą ir 
J. M. Luką, kad per juos ga
lėtumėt priduoti savo sveiki
nimą. Mes žinom, kad visos 
plačios Amerikos Laisvės skai
tytojai ir rėmėjai savo dien-

draugais ir pažįstamais ir 
praleisti linksmai laiką labai 
gražioj ir patogioj vietoj. Bus 
visokios rūšies gėrimų ir už
kandžių, nieko nestokuos, to
dėl dalyvaukime kuo skait
lingiausiai ir paremkime fi
nansiniai savo organizaciją. 
Varde Camdeno kuopos ir Var
de LLD 6 apskrities užkvie- 
čiu visus dalyvauti. Taigi iki 
pasimatymo.

J. A. Bekampis.

Didžiulis Laisvės piknikas 
ir vėl bus Maynard, Mass. Tik 
nepamirškit, kad bus 3 d. lie
pos. įžangos tikietus plati
na d. J. Skliutas; kas dar 
neturit — prašykit iš jo. Šie
met bus daug dovanų, nes $50 
.yra padalinta į smulkesnes 
dalis, kaip tai, po $10 ir $5 
daugiau, negu kad būdavo 
pirmiau.

va-
Ju- 
už- 
tai 
va-

Dabar kas norėsit užsira
šyti Laisvę, tai matykit Juozą 
Dovidonį, nes rezignavo D. G. 
Juslus, kuris gražiai padirbė
jo pereitame vajuje ir po 
jaus iki šiam laikui. Drg. 
sius sakė, jog yra labai 
imtas visokiais reikalais, 
susirinkimas jam ir davė
kacijas, bet ne visai. Drau
ge Jusiau,\ jūsų parama mum 
bus reikalinga. Na, dabar 
Dovidonis, senas geras veikė
jas, likosi išrinktas Laisvės 
agentas. Labai yra smagu ži
noti, kuomet keras draugas 
užima tokią svarbią vietą. 
Draugai Laisvės skaitytojai 
yra prašomi kooperuoti su d. 
Dovidoniu, o mano geriausi 
linkėjimai d. Dovidoriiui—nie
kad nepavargti tame gražia
me darbe!

Mūsų knygius J. Jaškevičius 
pridavė už išplatintą litera
tūrą $1.50. Ir kad jis visada 
turėtų darbo, susirinkimas nu
tarė partraukti 50 kopijų bro
šiūros “Kinija žengia į Lais
vę,” ir “Liaudies Balsas” pri
siuntė 20 kopijų brošiūros 
“Ar Taika Yra Galima?” čia 
visus raginu šias brošiūras įsi
gyti, nes pasisemsit daug ži
nojimo tais svarbiais 
mais, o aš esu tikras, 
J. Jaškevičius jums 
naus—matykit jį.

klausi- 
kad d. 
patar-

LLD 7-tos Apskrities meti
nis piknikas įvyks birželio 19 
d., Maple Parke, Lawrence, 
Mass. Visų kuopų šios Ap
skrities nariai yra gražiai pra
šomi ir raginami dalyvauti 
šiame metiniame piknike. 
LLD per metus surengia daug 
piknikų, prakalbų ir kitokių 
naudingų žmonėms parengi
mų. Yra įžangos tikietai už 
prieinamą kainą.

Taigi, kad ir lietus lytų, 
piknikas vistiek įvyks, nes yra 
daug gražios vietos po stogu.

Iki pasimatymo,

Kinija Žengia 
| Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS .
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. ■ 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą: •
KINIJA ŽENGIA J LAISVĘ 

82 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų,, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės *po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas. .

Užsakymus prašome siųstp

• LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

—

*

4 pusi.—Ląisvč (Liberty, Lith. Daily)—Kctv., Gcguž. 19, 1949
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SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas atsibus 

22 d. gegužės (May), pradžia 2 v. 
dieną, pas draugus Giuoksnius, 
1256 Diamond Avė. Visi draugai 
dalyvaukite, nes dėl autobusų streiko 

šis susirinkimas prasitęsė, o turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti;

Taip pat toj pačioj vietoj, tuoj 
po susirinkimo, bus LLD 12-to Ap
skrities valdybos posėdis. Kaip 
LLD 39 kp. narius, taip ir 12-tos 
Apskrities valdybos narius kviečiu 
visus dalyvauti.

Kp. ir apskrities sekr.
P. Šlekaitis.

1225 Diamond Ave., Scranton, Pa. 
(117-8)

bįY'

organizacijos, daug čiagimių 
lietuvių būtų užmiršę savo tė
vų kalbą ir patekę po įtaka 
reakcijos.

LLD 161 kp. sekr.
Lillian Gajauskienė.

Great Neck, N. Y

Už tai jis 
labai myli- 
Jo neken-

namu savininkai
bankieta kuris

Jis šioj 
progre- 
arti 30 
kuopos

Bet kitos 
veikia, ruošia 

rengia prakal-

J. ROMANCHARLES
Direktorius

mylimi 
Jiedu 

energijos, 
į susirinki- 

pir- 
pri- 
na- 
Ka- 
pri-

LLD 161-mos Kuopos Veikla
Gegužės 1 dieną įvyko LLD 

161-mos kuopos susirinkimas 
pas Jurgį ir Eleonorą Juodi- 
šius. Apie juos jau buvo ra
šyta. Tai mūsų visų 
progresyviai senukai, 
jau nebeturi tiek 
kad važinėti toli
mus bei parengimus, kaip 
miau, tad mielai sutinka 
imti į savo namus kuopos 
rius atlaikyti susirinkimą, 
dangi sekantį sekmadienį
puolė Motinų Diena, tai drau
gei Juodišicnei įteikta dova
nėlė.

Susirinkime dalyvavo kitas 
senas mūsų kolonijos veikėjas 
Motiejus Baltrušaitis, 
apylinkėj darbuojasi 
syviame judėjime per 
metų. Nuo pat LLD
susitvėrimo buvo jos sekreto
rium ir ėmė pirmenybę visoje 
kuopos veikloje, 
visų progresyvių 
mas ir gerbiamas.
tė ir visaip persekiojo reak
cininkai.

Ilgą laiką Motiejus sunkiai 
sirgo ir buvo priverstas atsi
sakyti nuo sekretoriaus par
eigų. Tą pareigą nariai pa
tikėjo man, nors dar, palygin
ti, visai nauja šioj apylinkėj. 
Bet tikiuosi, su visų narių ko
operacija, darbą atliksiu.

Užsimokėjimas duoklių ir 
susirinkimas kartą į mėnesį 
dar neviskas. Planuotai ir su
tartinai veikiant, nors kuopa 
ir netaip jau skaitlinga na
riais. galima daug pasidar
buoti paskleidime apšvietos, 
platinime .literatūros ir abel- 
nai rėmime progresyvio judė
jimo. Jei ne LLD ir panašios

MŪSŲ VEIKLA
Mūsų lietuvių kolonija savu 

laiku yra daug pasidarbavusi. 
Nedidelis lietuvių skaičius su
būrėme gana stiprias progre
syvių organizacijas ir energin
gai veikėme. Suorganizuotos 
buvo, kaip tai, pašalpinės- 
draugijos, literatūros, meno, 
kultūros organizacijos ir L. A. 
P. Kliubas, tąipgi ir namų 
savininkų organizacija.

žinoma, nedidelėje lietuvių 
kolonijoje tai buvo nelengvas 
darbas. Daug veikta, daug 
dirbta. Dabar eilė senų vei
kėjų jau apseno, o kiti ir mi
rė. Taigi ir Pirmyn Choras, 
kuris gyvavo per 17-ką metų, 
jau nustojo veikęs.
organizacij os 
•parengimus, 
bas.

Taigi ir 
ruošia didelį
atsibus sekmadienį, 22 d. ge
gužės, 5 vai. vakare, Kasmo- 
čių svetainėje, 91 Steamboat 
Rd. Bus skanių valgių, alaus 
ir šokiams gros George Ka
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 
į parengimą ir vakarienei $3. 
Rengėjai kviečia visus ir vi
sas dalyvauti.

Mūsų ilgametis veikėjas d. 
F. Griškevičius jau senokai 
nesveikuoja. ■ Jam skauda ko
jas. Gaila draugo! Linkiu 
greitai pasveikti.

F. Kl-ton.

DARBAI KIRPYKLOSE
Per visą plačią Floridos 

valstiją barberiu geriausios 
darbo sąlygos, tai Miamėj, 
Miami Beach, Corąl Gables, 
Hialeah, Miami Springs ir Mi- 
amės miesto priemiesčiuose. O 
tai todėl, kad barberiai visi 
drūčiai yra susiorganizavę į 
International Jou r n e y m e n 
Barbers Uniją, Loklas 523. 
Įstojimas j uniją $10. Mėnesi
nė mokestis padalinta į tris 
skyrius. Mokėdamas $1.50 j 
mėnesį nieko negauni, apart 
to, kad esi unijinis barberys. 
Mokėdamas $1.75 į mėnesį, 
po metų laiko gali gauti ligoj 
pašalpos po $4 per savaitę ir 
$100 pomirtinės. • Mokėdamas 
$3 per mėnesį' po metų laiko 
nuo įstojimo gali gauti ligoj 
pašalpos po $10 per savaitę 
ir pomirtinės iki $500. žiū
rint kiek metų prigulėjai.

Lokalo prezidentas J. L. 
Hutton, sekretorius J. J. 
Keene yni nepaprastai vei
klūs. Kožną mėnesį aplanko 
kiekvieną kirpyklą, iškolek- 
tuoja duoklę, įlipina markes į 
knygutes. Nenorintiem 
į uniją — nėra darbo.

Susirinkimai atsibūna 
tą į mėnesį. Sekantis 
rinkimas atsibus gegužės 
47 N. W. 3rd St. 
plaukų $1, skutimas — 75c. 
Tiktai pora šapų randasi — 
pavieniai senukai, kurie ker
pa po 85c. Darbo valandos 
nuo devintos ryto iki šeštos 
valandos 
kai gauna

įstoti

kar- 
susi- 

26, 
Kirpimas

vakaro. Darbinin- 
po 65 centus nuo 
70 centų. Apart 
ypač svečiai plau- 
galvas su ‘šampu, 
veidus, tai barbe-

Wood biliaus kongresas 212 balsų priešAntruoju balsavimu priešdarbininkiškojo
209 sugrąžino bilių atgal Į kongresinį dar bo komitetą, kuris turi‘teisę jį pasiūlyti dar 
numarinti jį. Paveiksle to koirniteto na toliau, arba 
numananti ji. Paveiksle to komiteto na riai Richard 

gustine B. Kelly iš Pennsylvanijos, John Lesinski, 
iš Michigan.

ALDLD 2 APSKRITIES 
KUOPŲ ATYDAI

Tie nariai, kurie turite dovanų 
bilietukus, malonėkite priduoti tų 
bilietukų duplikatus draugei Lidei- 
kienei piknike, gegužės (May) 22 
dieną, Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave.' Linden, N. J. — 
A. Gilmanas. (117-8)

.1

ft ;

Jersey City, N. J

ir visai nebeleisti • balsavimui, 
J. Welch iš Kalifornijos, Au
to komiteto pirmininkas,

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

1113 Mt. Vernon Si. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

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. i
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.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

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

Senukai 
mažai 

nuo jauniklių, 
savininkai samdanti
patys mažiau dirba, 
uždarbis dvigubai 
Prieš pusantrų me-

to klijentai 
na, trenka 
masažuoja 
riui pelningas biznis, nes nuo
šimtį jie gauna tą patį.

Per žiemos sezono laiką 
jauni ir gabūs barberiai • už
dirba daugiau, kaip šimtą do
lerių per . savaitę,
barberiai su uždarbiu 
ką atsilieka 
Kirpyklų 
barbenus 
tačiau jų 
didesnis.
tų mano bosas užsidėjo ketu
rių krėslų barber šapą, kuri 
jam lėšavo penki tūkstančiai 
dolerių, šiandien ji jam pil
nai išsimokėjo. Klijentai su 
dovanom-tipais, ,' taip sakant, 
ant 
tas 
rio. 
kla

Kartą negras nespė

Miestavi Rinkimai
Ir po Rinkimų

Gegužės 10 d. buvo istorinė 
diena Jersey City gyvento
jams. Tą dieną šio miesto 
gyventojai rinko miesto admi
nistraciją. Miesto administra
ciją valdė per paskutinius 36 
metus demokratų bosas Frank 
Hague ir kuomet jam nusi
bodo ir paseno, tai pora metų 
atgal, nebaigęs tarnystės kaip 
miesto majoras, atidavė ją sąr 
vo giminei Eggers, tačiaus 
faktinas miesto bosas buvo 
Frank Hague.

Reikia priminti, kad prieš 
rinkimus pora mėnesių ėjo in
tensyvi rinkimų kampanija. 
Lenktyniavosi trys partijos— 
Hague, Kenny1 ir Longo. Lon
go partija per “ laikus buvo 
opozicijoj Frank Hague ir ji 
skaudžiai pralaimėjo, gauda
ma tik virš trijų tūkstančių 
balsų. Kenny yra buvęs 
Frank Hague dešinioji ranka 
ir jam yra žinoma Hauge vi
sa mašina ir jos darbai praei
tyje. Jie susipyko ir tik jie 
vieni težino susipykimo prie
žastis.

Per porą mėnesių prieš rin
kimus buvo trukšmo, kalbėto
jai, paradai ir “fire works” 
gatvėse kiekvieną vakarą. Iš
vakarėse rinkimų juodveidžių 
apgyventam distrikte Įvyko 
neva juodveidžių paradas O- 
cean Avė. už Hague mašiną. 
Bet apart dviejų benų ir poros 
tuzinų vaikų juodveidžių pa
rade nebuvo. Nebuvo nei ša
ligatviuose žiūrovų, ir jau čia 
matėsi, kad funkcijonuoja 
rimtas ir labai šaltas atsineši- 
mas į Hague rinkimų kampa
niją, nepaisant, kad kiekvie
no bloko Hague »komitetas 
dirbo, prakaitavo, kad rinki
mus laimėtų Hague giminai
tis Eggers. Bet jų pastan
gos nuėjo veltu; einant gatve 
ar sustojus būryje vis buvo 
girdima, kad Kenny laimės— 
visi balsuos už Kenny. • ,

kampanijoje 
neturėjo 

sąrašo. llepublikonai 
Visu buvo sukoncen-

sekamai. Namo ar namuko, 
kurį turi, bus taksai pakelti. 
Iš bloko komiteto ar kitu 
miesto pareigūnų pasigailėji
mo negausi, ir žmogus, sun
kiai dirbdamas ir nenorėda
mas turėti nesmagumo—pasi
rašo.

šioje rinkimų
Progresyvių Partija 
savo 
nieko.
truota spėka—sumušti Hague
mašiną, ir ji likosi sumušta. 
Tačiau miesto gyventojai per
sitikrins, kad tarpe Hague ir 
Kenny mašinos jokio skirtu
mo nėra.

Taip, Hague gali pasigirti 
bosavęs per 36 metus tik tiek, 
kad pastatė milžinišką 
būtį—Medical Centre, 
go n b utis savo didumu 
lenkia ir didžiojo New 
ligonbučius. 
sigirti savo 
pin, kad 
taksai ant 
au kščiausi, 
valstijoje,
girti ir tuomi, kad 
niam judėjimui buvo nevieta 
Jersey City. Frank Hague ga
li pasigirti dar ir tuomi, kad 
prieš rinkimus, pasigerinda
mas miesto gyventojams, nu- 
mušdavo taksus ant nuosavy
bių, bet taip greitai, kaip rin
kimus laimėdavo, 
taksus pakeldavo ir 
dėdavo daugiau,
nebūdavo namie—būdavo iš
vykęs į Floridą, kur turi savo 
iškaštingą nuosavybę. Reiš
kia, aš nekaltas, nebuvau na
mie, kuomet numušti taksai 
buvo grąžinti ir dar priedas 
pridėtas. Hague, prąlaimė- 
jęs šiuos įlinkimus, pasakė, 
kad jisai'nuo politikos nepa
sitrauks ir kad politika yra 
giliai įleiilusi šaknis į jo visą 
sistemą. Politikas. .

ligon- 
Šis li-

pra- 
Yorko

Hague gali pa- 
valdymo laikotar- 
miesto gyventojų 
nuosavybių buvo 
negu kitų miestų 
Hague gali pasu

kai res-

numuštus 
dar už- 

Jis patsai

Pittsburgh, Pa.
FESTIVALIO VEIKIMAS

Pittsburgho progresyviai 
gana smarkiai veikia dėl atei
nančio Festivalio, kuris įvyks 
gegužės 21 d., Schenley High 
School. Prisidėjo žmonės iš 
Wilmerding, Washing ton, 
Canonsburg, ir Moterų Ap
švietos Klubas iš North Side.

Festivalyje bus liaudies šo
kių, dainų, gražių rankdarbių 
parodai ir parduoti. Turėsi
me ir skanių valgių.

Kalbės Henry A. Wallace 
ir H. Lester Hutchinson, Dar
bo Partijos narys Anglijos 
Parlamente.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai neužmirškite atsilanky
ti gegužės 21 d. Prasidės 1- 
mą valandą po pietų; baigsis 
11-tą valandą vakare. Rem
kime šią partiją, kiek galima.

Progresyvė Lietuvaite.

Kojines iš Kaprono
KAUNAS, vas. 5 d.—Valsty

binis kojinių fabrikas .“Ko- 
ton” pradėjo gaminti naujos 
rūšies — dirbtinio specialaus 
ši/lko “Kaprono” kojines.

Šio asortimento gamybai 
reikalinga speciali gaminimo 
kamera, kurią fabrikas palei
do eksploatacijon sausio mė
nesio pabaigoje.

J. Skirpstas.

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klajoji, Žmogau

Pamirškite savo amžių! Tūkstančiai yra 
gaivūs no 70 m. Pabandykite "gaivinimą” 
su Ostrcx. Turi toniką dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų iš priežasties vien tik kūnui 
trūkumo geležies, ką daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets dėl gaivumo, jautimosi jau
nesniu, šiandien pat. Naujas "susipažin
kite" size tik 50c. Parsiduoda visose vais
tinėse, visur.

si

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 10 APSKR.

SUVAŽIAVIMAS
Gerbiamieji! LLD T6-tosios Apsk. 

suvažiavimas įvyks gegužės (May) 
29 d., š. m., Sūnų ir Dukterų Drau
gijos svetainėj, 1057 Hamilton Ave., 
Grand Rapids, Mich., prasidės 10 v. 
ryto. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti paskirtu laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarimui. — Ed. 
Shcutis, sekr. (117-8)

CLEVELAND, O.
Amerikos Lietuvių Moterų Klu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
geg. (May) 19 d., 7-tą vai. vakare. 
Visos narės būkite susirinkime ir 
atsiveskite naujų narių. Taipgi yra 
rengiamas koncertas toje pačioje 
svetainėje (kodėl nepaduodate sve
tainės?—L. A.), geg. (May) 22 d., 
pradžia 5 vai. po pietų. Būkite visi, 
išgirsite gerą koncertą, kuris susi
dės iš chorų ir solistų. Taipgi bus 
ir kitokių įdomumų. — Eva Sim.

(116-7)

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai! Kurie apsi- 

ėmėte dirbti 6-to Apskričio piknike, 
kuris įvyks Gegužės-May 22, visi 
būkite prie Rusų Klubo nevėliau 
kaip pusė po 9-tos ryte. Čia bus as
menys su mašinomis, kurie nuveš į 
pikniką. Prašome įsitėmyti kad ne- 
.vėliau kaip 9-tą valandą turite būti 
prie klubo. — Rengimo Komisiia.

(115-8)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

.’L! )

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) x

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

f

> iVakarine Teatro Studija

TELŠIAI, vas. 3 cf?—Prie 
žemaičių dramos teatro įkurta 
dvimetinė vakarinė studija, 
kuriai vadovauja teatro meno 
vadovas šeinas. Užsiėmimai 
vyks du kartus per savaitę.

Studijos klausytojams — 
meninės saviveiklos dalyviams 
— paskaitas skaitys teatro ar
tistai Baska, Ratkevičius ir 
kiti.

5

t

Jie 
išsi- 
ge-

arbatos neskūpauja. Ki- 
įteikia į ranką iki dole-

Kožna didesnė kirpy- 
samdo negrą batų valyto- 
Ir panelę manikiuristę—

nagų valytoją. Jos tipsų gau
na daugiausiai, jeigu tiktai 
pataiko gerai šypsotis prieš 
senius kerėplas. -Bet negrui 
tipsą iš tolo meta, kaip šuniui 
kaulą,
jo ore pagauti’ pinigą, patai
kė į akį ir sužeidė. Pastebė
jau, kad negražu elgtis taip, 
nesunku paduoti į ranką. Ne
gras toks pat žmogus? kaip ir 
mes visi. Nuo to laiko su 
negru pasidarome glaudūs 
draugai, net ir fotografiją 
abudu nusitraukime.

Apart vietinių pusė klijentų 
yra atostogautojai — svečiai 
ir šiaip svieto perėjūnai, biz
nieriai. Didžiumoj jie geri 
ir draugiški žmonės, kiti len
gvai ir gausiai leidžia pinigus, 
kur reikia ar nereikia, 
dažnai lanko kirpyklas, 
pucuoja, išsimasažuoja ir 
rai barberį apdovanoja,
čiau, iš jų tarpo pąsitaiko 
vienas, kitas Jabai žiaurus ir 
su barberiu elgiasi, kaip su 
kokiu niekam nevertu elemen
tu. Reikalauja visokių kva- 
rabų, bet mokėti ekstra nieko 
nenori. Nuo tokio tipso gausi 
—špygą. Už tai tokius musų 
skymas aptarnauti kuogrei- 
čiausiai ir eikš sau po velnių.

Man prisėjo važinėti po ki
tus Floridos didmiesčius. Bar
benu darbo sąlygos kitur 
prastos, neturi jie nei valan
dų, nei kainu. Cielas Babiloni
jos bokštas. Vieni kerpa 
plaukus už 40 centų, kiti už 
50 centų ir 65 c. Unijų lo- 
kalai silpni, neveiklūs, 
čiadieniais vieni užsidaro

Kad supažindinus skaityto
jus su Hague praeities darbais 
ir jo suorganizuota demokra
tų mašina, tai būtų ilga isto
rija. Reikia priminti tik šie 
svarbesni dalykai. Prieš rin
kimus ir renkant parašus ant 
peticijų jų . klapčiukai atėję 
gauti pas pilietį parašo pasa
kydavo, ypatingai tiems, ku
rie turėdavo bent kokią nuo
savybę : Tu turi nuosavybę— 
pasirašyk! Jeigu nepasirašy
si, mes nieko neenustosime, 
bet atminkie, praėjus rinki
mam pajusi padaręs klaidą.

Reikėjo šį posakį suprasti

Telefonas
EVergreen 4-9407

MUM

Tre
ti u o

ryto, kiti nuo pietų, treti nie
kad neužsidaro apart sekma
dienio. Vis tai • jų pačių 
kaltė — nerangumas, kad ne- 
siorgapizuoja. . Kepti karveliai 
iš dangaus jiems niekad nenu
kris. Pragyvenimo produktai 
nei kiek nekrinta, priešingai—- 
kiti pabrango.

V. J. Stankus.

Penkiolika Naujų MTS
VILNIUS, vas. 4 d.—šio

mis dienomis TSRS Ministrų 
Taryba priėmė nutarimą dėl 
tolimesnio Tarybų Lietuvos 
socialistinio žemės ūkio sek
toriaus stiprinimo.

Pagal šį nutarimą respubli
koje, iki prasidedant pavasa
rio darbams, bus įsteigta 15 
naujų MTS: Pasvalio, Kel
mės, Klaipėdos, Vilkijos ir ki
tose apskrityse. Naujai stei
giamosios ir esamos MTS 
prieš pavasario sėjos pradžią 
gaus iš broliškųjų respublikų 
daug naujų traktorių su rei
kalingu traktoriams invento
riumi.,

MTS traktorius ir sunkve
žimius jau pradėjo gauti.

F. Morkūnai.
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1
TELEPHONE 
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTKUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
LiūdSsio valandoje kreipkitčs pas mus

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

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

5 pusi.*—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geguž. 19, 1949



NewYorko^<M^fe?lnl(«
Central Brooklyniečiai
Duosniai Pasveikino
Laisvę ir Tiesą

Trečiadienį, gegužės 11 d., 
įvyko LDS 46 kuopos susirin
kimas. Apie trečdalis narių 
dalyvavo. Kuopos kom. ra
portas priimtas. Finansų rast, 
raportavo, kad nąriai duokles 
pasimoka laiku, o kai kurie 
jau yra pasimokėję už visus 
šiuos metus.

Skaityta du laiškaivienas 
nuo Laikinojo Kom. Laisvės 
jubiliejaus reikalu. Išrinkta 
du delegatai: W. Skodis ir C. 
Bender.* Konferencija įvyks 
gegužės 29-tą, 19 vai. ryto, 
Liberty Auditorijoj. Antras 
laiškas buvo nuo Dariaus-Gi
rėno Kom., kvie^ąnt dalyvau
ti konferencijoj bankiete. 
Kadangi tą pačią dieną įvyko 
kitas svarbus parengimas, tai 
nebuvo kam apsiimti dalyvau
ti.

Paminėti Laisvės 30-metinę 
sukaktį nuo pradėjimo išeidi
nėti dienraščiu šie draugai 
prisidėjo su auka: LDS 46 k p. 
10 dol.. W. Skodis 10 dol., J. 
Bartašius
5 dol. Kai kurie draugai ma
žai dirba arba suvis nedirba, 
tai jie vėliau pagal išgalę pa
aukos.

Tiesos paramai suaukota 
$3.50. Vardai tilps Tiesoje.

Civilių Teisių Kom. aukojo: 
J. Bartašius 5 dol. ir A. Ga- 
balis 4 dol. Kiti draugai tam 
reikalui yra paaukoję pirmiau, 
o kai kurie ir gana 
auka yra prisidėję.

Buvo pranešta, 
Juška baigia rašyti
tokiu būdu reikėtų su juo pa
sitarti ir pradedant rudeninį 
sezoną gal būtų galima mūsų 
kuopai suvaidinti. Išrinkta 
pora draugų, kurie su drg. 
Juška pasitars ir raportuos se
kančiame susirinkime.

Koresp.

dol. ir J. Weiss

su didele

kad drg.
veikalą,

ir

Rooseveltas Išrinktas; Darbo 
Partija Pasirodė Vidutiniai

Ona Stelmokaite - Eicke Kalbės 
ALDLD 2-ros Apskrities Piknike

ši jauna New Jersey lietu
vaitė buvo nuvykusi į Wash
ingtona tenai kalbėti prieš 
karinį Atlanto paktą kaipo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
atstovė. Jinai raportuos apie 
savo žygį Jungtinių Valstijų 
Senato Užsienio Komisijon, 
apie tos įstaigos reagavimą j 
mūsų pageidavimą taikos.

Ona Stelmokaitė-Eicke

t
1..

ir 
iš 

sostinės ir ve iks
ai p pat iš pa-

Ona taipgi papasakos 
daug kitų įdomių dalykų 
mūsų 
mo jos įstaigų,
simatymo su mūsų kongres- 
manais. pas kuriuos jinai lan
kėsi bėgiu kelių dienų buvimo 
Washington e.

Pavidžio Orkestrą
Gros Šokiams

Lietuviy Organizacijos 
Renka Delegatus 
Į Washington^

Gera žinia pranešti šoki
kams - jaunuoliams — Pavi
džio orkestrą gros ALDLD 2- 
ros Apskrities piknike, gegu
žės (May) 22 d., Lithuanian 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave.,* Linden, N. J.

Dažnai šokikai skundžiasi, 
būk jiems nesą tinkamos mu
zikos piknikuose, tai nenorį 
pas mus dalyvauti. šį sykį 
to išsisukinėjimo neturėtų bū
ti. Pavidžio orkestrą yra ži
noma viena iš geriausių ir 
mėgiama visų šokikų. Taigi 
šokikai ne tik pavieniai, bet 
grupėmis turėtų atvykti į šį 
mūsų pikniką.

Pasarga. Gali būti visokių 
orų — gali lyti, snigti—-ta
čiau piknikas yistiek įvyks, 
nes parke užtektinai vietos 
pasislėpti nuo tokių orų.

Jeigu neturite automobilio 
—iš New Yorko vykite trau
kiniu nuo Penn 
traukiniais, prie
3, arba 4 (Trenton 
niu) : IT.-07, 12:52:

Išgi rd ę Amerikos Darbo 
Partijos pašaukimą birželio 
8-tą vykti į Washingtoną gin
ti savo reikalus,, teises, visi 
darbo žmonės sujudo. Kilo 
sąjūdis ii- lietuvių darbininkų 
organizacijose. Girdisi kal
bos, kad visos tariasi rinkti 
delegatus, o tūlos jau ir iš
rinko.

Spėjama, kad iš Brooklyno 
lietuvių organizacijų gal bus 
apie 25 delegatai. . Apie? tai, 
kas tuo reikalu jau nuveikta 
a)- veikiama, plačiau matysi
me sekamose Laisvės laidose.

“Shower Party”'

Ši buvo 
kandi datura visuo- 
tarnybon, kurion 
renkami visuotinu

stoties šiais 
trekių 1, 2, 

trauk i-

Rengėjai.

Apie Aido Chorą

Ona 
savo 
ište- 

pokylį,
v a d i n a m ą

gyvena

Echvnrd Kelly, 20 metų 
William Knapp, 27 metų, 
pusbroliai, nuteisti kalėti 7^2 
iki 15 metų tik už bandymą 
apiplėšti alkoholių krautuvę, 
kurioje jie negavo pasipelny
ti, buvo suimti.

Aidiečiai širdingai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
paskutiniojo Aido Choro pa
rengimo suruošimo,' kuomet 
buvo suvaidinta St. Šimkaus 
operetė “Čigonai.” Ypatingai 
didelis dėkui reiškiama smui
kininkui Vt. Dvarackui ir L. 
K. M. šokikų grupei, kurių 
dalyvavimas pridavė įvairumo 
pačiai programai. Taip pat 
Aido Choras dėkoja solistei 
A. Jeskevičiūtei, kuri, suvai
dino virš minėtoje operetėje 
vyriausiąją rolę, ir J. Juškai 
už sumokinimą.

su
1 ink i

d i e n rašč i u i ‘ ‘ La is ve i 
Ilgiausių Metų!

ir

d., sekma- 
Au ditorium 
Koncertas-

mėnesio 29
Liberty

įvyks
■į ruošia dienraščio
Jubiliejaus Minėji-

Komitetas. Koncertas

šio 
dieni * ’ 
svetainėje 
Balius, kr 
“Laisvės” 
mui
rengiamas sukėlimui lėšų, kad 

“Laisvės” 
šio paren- 
dalyvauja

jubiliejinę laidą, 
gimo programoje 
taip pat ir Aido Choras.

Gegužės 15 d. Mrs.
Antanavičienė surengė 
dukrai Dorothy apie jos 
k ėjimą pranešimo 
amerikoniškai 
“shower party.

Dorothy Antanavičiūtė ište
ka už John Zvalinski. Abu

Brooklyne. Vedybos 
įvyks birželio 1.1 d., Grand
Paradise salėje, šliūbą ims 
Apreiškimo bažnyčioje, ant 
North 5-tos, 4 vai. po pietų.

Parė buvo linksma, vaišin
ga. Dalyvavo apie 60 asme
nų. Svečiai sunešė Dorothei 
daug gražių dovanų. Gaila, 
kad negalima sužymėti do
vanas davusiųjų pavardžių, 
nes perdaug vietos užimtų.

Prie valgių gaminimo dar
bavosi Mrs, M. Klimienė ir 
Mrs. P. Gubask Aišku, daug 
dirbo ir pati Mrs. Antanavičie
nė, kuriai rūpėjo gerai pavai
šinti svečius.

šio malonaus įvykio proga 
Mrs. Antanavičiene apdova
nojo ir dienraštį Laisvę dviem 
doleriais.

Jaunasis Franklin Delano 
Roosevelt, garsaus tėvo brang- 
vard is, tapo išrinktas kongres- 
manu iš 20-jo kongresinio dis- 
trikto, New Yorke, 
jo pirmoji 
meniškon 
kandidatai 
balsavimu.

Naujai išrinktasis kongres- 
manas Rooseveltas šiandien 
.išvyksta Paryžiun ir Palesti
non, o iš ten sugrįžęs eis kon- 
gresmano pareigas vietoje Sol 
Bloom, kurio mirtis buvo prie
žastimi šių specialių rinkimų 
20-tame distrikte.

Dar neoficialiais skaitmeni
mis (jie valdinių įstaigų bus 
patikrinti pirmadienį ir po to 
paskelbti visuomenei) kandi
datai balsų gavo :

Rooseveltas 41,146.
Shalleck, 24,352.
McIntyre 10,026.
Rubinstein 5,348.

Ką Jis Atstovavo

Rooseveltas buvo siekęsis 
gauti demokratų partijos 
(Tammanės), nominaciją, bet 
Tammanė, nepasiti k ė d a m a 
Rooseveltu už jo tėvo nauja- 
dąlybinius “grickus,” jį atme
tė, o išstatė savo kandidatu 
teisėją Benjamin H. Shal- 
leck’ą. Tuomi, žinoma, vis 
viena negalėjo sukontroliuoti 
balsų tų demokratų, kurie 
pageidavo Roosevelto, Kad 
daugelis iš jų balsavo už Rdo- 
seveltą svetimos partijos tikin
tu (“liberalų” partijos), rodo 
skaičiai balsų :

Liberal Party pernai (už 
Bloom’ą-) gavo 10,000 balsų;

Ta pati partija šiemet (už 
Rooseveltą) gavo 31,037 bal
sus. Kitus 10,109 balsus Roo
seveltas gavo Four Freedoms 
Party tikietu, kuriuo balsavo 
įvairios grupės; norėjusios pa
remti Rooseveltą, bet nenorė
jusios už jį balsuoti liberalų 
partijos tikietu.

. Roosevelto programa men
kai kuo skyrėsi nuo tamma- 
niečių Shalleck’o ar republi- 
konų • McIntyre programos.

tiek liau- 
ir paža- 
neketina 
yra skal-

ne
jos 
va-

t

Ji negalėjo skirtis:
Demokratų partijos atska

los. kurių balsus jis turėjo 
gauti, kad taptų išrinktu, ne
siskyrė savo programa nuo 
Tammanės. Skirtumas buvo | 
tik parinkime kandidato;

“Liberalų” partijos, vado
vaujamos buržuazijos reikalų 
atstovų toje partijoje, progra
ma yra buržuazijos, apgaulei 
darbininkiškųjų elementų pa
saldinta tūlais šiek 
diškesniais šūkiais 
dais, kurių niekas 
vykdyti. Jos taktika
dyti darbininkus, tuomi atstu- 
miant darbininkų klasę nuo 
vadovybės mūsų šalies politi
nio ir ekonominio gyvenimo.

Tais tikslais tie “liberalai” 
anais metais atskilo nuo dar
bo -partijos, kuomet jiems 
pavyko ją užvaldyti, iš 
iššluoti prodarbininkišką 
dovybę.

Būdamas tokių partijų kan
didatu, Rooseveltas turėjo 
skaitytis su jų programa. Jo 
kalbos turėjo būti partinių or
ganų užgintos. Ar jis, ko
vingo tėvo geru vardu, tradi
cijomis, jo įgyta žmonėse mei
le pasinaudojant tapęs išrink
tu, eis tėvo keliais? Ar gal 
liksis vykdytoju demokratų ir 
“liberalų” priešdarbininkiškos 
politikos? — tik ateitis paro
dys.

Darbiečių Programa
Darbiečių kandidatės dakta

rės Rubinstein programa buvo 
aiškiai progresyvi, tad apie 
išrinkimą šiuo tarpu savo kan
didatės tame distrikte darbie
čiai neturėjo iliuzijų. Siekta-

R) buvo tik paskleisti prodar- 
bininkiškos apšvietos, pasidar
buoti už taiką ir padauginti 
balsus.

Kad suprasti priežastį f ne
didelio skaičiaus darbiečių 
balsų, reikia pažinti distrik- 
tą, kuris guli išsidriekęs nuo 
26th iki 11 6th St. tarpe-Hud
son upės ir 8th Avė. Jo že
mutinės dalies didis nuošimtis 
yra užimtas prieplaukomis, 
prie jų sandėliais, biznio įstai
gomis ir industrija, tad darbo 
žmonių - gyventojų mažai.

Vidurinės ir aukštesniosios 
jo dalies vienas šonas yra nu
daigstytas brangiomis rezi
dencijomis pagal Henry Hud
son Parkway ir Riverside 
Drive, o kitas atsiremia į Cen
tral Parko distriktą.

D i strik tas per laikus žino
mas kaipo “silk stocking” dis
triktas.

Greta to, reikia atsiminti, 
kad darbiečiai visuomet rėmė 
velionį Rooseveltą, 
numatyta, kad dalis 
pabalsuos ir už jo 
žiūrint, kad jaunojo 
to programa buvo 
čiams svetima, kaip kad sveti
mos ir tos partijos, kurios jį 
statė, žmonės sakė — duoki
me progą Roosevelto sūnui iš
bandyti jo galimybes politiko
je.

Akyregyje to visko, skai
čius darbiečių balsų už savo 
kandidatą maždaug atitiks 
(skaitant procentais) procen
tams kitų partijų balsų, išsky
rus liberalų balsus, kurių bal
svi pakilimo priežastis jau aiš
ki iš virš minėtų davinių.

Pernai, laike prezidentinių 
rinkimų, viso tame distrikte 
balsavo 124,412 piliečiai, šie
met, gegužės 17-tą, viso balsa
vo 80,872 piliečiai.

tad buvo 
darbiečių 
sūnų, ne- 
Roosevel- 

darbie-

►

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868Vaidos: į X.
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

% Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

A.L.D.L.D. 2-rosios Apskrities

PIKNIKAS

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

H. F.

Pereitą penktadienį aidie
čiai nutarė pasveikinti “Lais
vę” su 30-ties metų gyvavi
mo sukaktimi, šia proga Ai
do Choras skiria 30 dol. mū-

daly-

■ -

pastebėjo,- kad 
Choras žymiai 
visgi taip netu-

Taip pat pasitarti dėl 
dienraščio “Laisvės” 
metų jubiliejaus. Aido 
atstovaus šie aidiečiai:

Įvyks šį Sekmadienį

Gegužes - May ■ 22 '
Lithuanian Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
>

Dainuos Sietyno Choras
vad. W. ŽUKO, iš Newark, N. J.

Kalbės D. M. Šolomskas
Svarbiais dienos įvykiais

A. PAVIDIS ORKESTRAS 
GROS ŠOKIAMS

šio menesio 29 d., sekma
dienį, 10 vai. ryto, Kultūri
niam Centre įvyks konferen
cija, kurioje dalyvaus dele
gatai iš visų mūsų pažangių
jų organizacijų, kad aptarus 
visų organizacijų sklandų vei
kimą ir tarpusavinę koopera
ciją, 
mūsų 
30-ties 
Chorą
A., Burba, P. Grabauskas, V. 
Kartonas, V. Žilinskas.

Pereitą šeštadienį 
Choras turėjo garbęs
vauti Newarko Sietyno Choro 
35 metų gyvavimo sukakties 
paminėjime.

Programa buvo gana turi
ninga ir įdomi. Mūsų Aido 
Choras, kiek teko išgirsti, pu
blikos išsireiškimų, kokybiniai 
neblogai pasirodė, bet kieky- 
miniai, t. y. skaičiumi, gana 
prastai. Publika stebėjosi, 
kad Brooklyno Aido Choro 
sąstatas toks mažas.

Negerai, kad nekreipiama 
dėmesio į dalyvavimą chore, 
juo labiau, kuomet reikia da
lyvauti kitų kolonijų koncer
tuose . Ne vien nesmagu pa
tiems choristams dainuoti, bet 
ir pats choro vardas nuo to 
nukenčia. Ateityje .reikėtų 
to vengti.

KELRODIS: Iš Brooklyno-New Yorko traukiniais 
nuo Pennsylvania stoties, 33rd St. ir 7th Avė., N.Y.C. 
— 11:07; 12:52; 1:55; 3:10; 4:50^5:35.,— 
AUTOMOBILIAIS, per Holla'nd tunelį keliu 1 iki 
Wood Ave., Linden, N. J., po dešinei tris blokus iki 
Simson Avė. ir po kairei iki Mitchell Ave. Iš Jersey 
City, iš Elizabetho, Newarko busu 44 iki Wood Ave. ii’ 
eiti, kaip ir automobiliams.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.

Ne vienas 
mūsų Aido 
•praretėjo. O 
retų būti. Argi galima ap
leisti mūsų kolonijoje taip se
niai susitverusį ir publikos 
mylimą Aido Chorą?! Nie
kuomet! Gerieji norai Aido 
Choro naudai turėtų nugalė
ti visus užsispyrimus bei pa
siteisinimus !

Tat visi mylintieji dainą 
stokite į Aido Chorą, o buvu
sieji aidiečiai -t sugrįžkite!

Juozas Borgaila, 8 m.
žiaus, gyvehęs 669’—6th Avė., 
Brooklyne, mirė gegužės 16 d. 
Pašarvotas namuose. Laido
tuvės Įvyks gegužės 19 d., 10 
vai. ryto, Kalvarijos kapinėse.

Velionis vaikutis paliko nu
liūdime motiną Moniką, tris 
brolius ir dvi seseris.

Laidotuvių ^apeigomis rūpi
nasi grab. F. W. Shalins-ša- 
linsko laidotuvių įstaiga, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene.

am-

Gegužės 22-rą brooklynie
čiai Veterans of Foreign 
Wars pradės aguonėlių parda
vimo savaitę.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 'Darome ir Pritaikome Akinins:

; Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
/Sa

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home,
I

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
h

Koplyčias suteikiam nemokamai
• visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti Restauracijoj. Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba telefonuokite. Main 
5-9108. Aleksejus,' 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (115-117)

. ..............   7--------------------------------------------------

71 TDD’Q DAD 41i grand street Z^Lir 0 OAIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Valandos:

Telefonas
EVergreen 4-7729GYDYTOJAS

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

BAR & GRILL

BEER & ALES

Peter Kapiskas

00<XxXX><X><X>CXX>0000<X>00<X><X><XX><XX>000<X>00000000000<XX>00

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
x Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Peter 
KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus

Kheingold
7

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE
Brooklyn 11, N. T.

Tel. EVergreen 8-9770

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Geguž. 19, 1949

BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612




